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 اأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوين
ラاヨة فاس بولヰبج 

 
 

 1/1 اﾝصفحـة       للبكالوريا الヨوحد  اامتحاラ  الجهوي              

 ギガست｀ﾝا:  ｭيـــﾁガﾝｭﾜｯﾝا ﾛسل ヰ｀ لガدية           اأｭعﾝا  ｰﾁガدﾝ3112ا 

  ｰدｭـ｀ﾝية  :اｯﾁعﾝلغة اﾝا ﾂｭاإنج ｰـل ｀د｀ｭع｀ﾝا 
 

ｮشعﾝا(ｰ:)  نيةﾚتﾝاガ عل｀يةﾝا ｮشعﾝ3 ج｀يع ا ﾃ 3 
 

 عنｭصﾁ اإجｯｭة ガسلﾟ اﾝتنﾚيط

 

 :يستأنس في تقويュ إجاباれ المترشحين بالعناصر اآتية                                   

 (ن11)مكون النصوص  : أوا

يشير المترشح إلヴ لヘظ الدستヱرヵ الヱارد في العنヱان ヱإلヴ لヘظي السيゅسي ヱالسيゅسيる الヱاردين في السطر اأヱل ヱيヘترض أن   -1
 ن1..........................................................................................      .النص يندرج ضمن الخطゆゅ السيゅسي

تنヱع + اتسゅع درجる المشゅركる في إنتゅجه، ヱالتゅヘعل معه +: يحدد أهュ مميزاれ النゅボش المتعベヤ بإصاح الدستヱر المتمثるヤ في -3
るنيボئط التゅسヱヤل ゆゅالشب ュليبه عبر استخداゅأسヱ هヤئゅسヱ ي معهヤعゅヘاصل التヱن1 ....................................... الجديدة في الت 

2- ゅصدهボالتي ي るريخيゅالت れゅقゅالسي ヴاأحداث التي تشير إلヱ ئعゅقヱله يذكر بعض الヱボب ゆتゅر الجديد : " الكヱكد أن الدستぼمن الم
بる التنゆヱゅ التヱافボي ヱإلヴ العヰد الجديد ヱإلヴ الثヱراれ التي إلヴ تجر مثا بゅإشゅرة ヱذلポ "يرتبط في بادنゅ بسيゅقれゅ تゅريخيる محددة

 るحركヱ ،لربيع العربيゅب ゅヰيヤح عヤاصطヱ るدان عربيヤعدة ب ゅヰن1...   ............................................   فبراير 02عرفت 

ヴ- ポゅامل اإصاح هنヱع ヴヤع るالدال れراゅمن العب :-  るريخيゅت れゅقゅسي–  ゅعل نخبنゅヘم –ت るى الحيヱボال ポرゅع–  ゆヱゅسل التنヤمس
 ن2.0  ...     .................................................................................................................... التヱافボي

ポゅئج اإصاح هنゅنت ヴヤع るالدال れراゅمن العب :-  るسゅسيヤر لゅدة ااعتبゅإع– ゅボر في ثヱالتط るسيゅالسي ゅر الجديد   –فتنヱالدست– 
 るسゅالسي るヤسئほعي بヱن2.0...   .......................................................................................   تعزيز دائرة ال 

  るسببي るان بعاقボن2.0.......................................    ............................................................يرتبط الح 
ヵ-  يدرسهヱ ゅسيゅسي ゅيرصد حدث ゆتゅديمي، أن الكゅي اأكヤيヤالتح ゆゅن1.  ..............  يبين المترشح أن النص يندرج ضمن الخط 

3- ヱ るظيف الجمل الخبريヱتヱ ヵريرボبع التゅدة الطゅسي مع سيゅالسي ュالمعج ヴتنتمي إل るاضحヱヱ るلヱمتدا れゅمヤك                   ヴشゅيتم  ポكل ذل
 ن1.0...  ....................................  مع طبيعる النص الحجゅجيヱ るرغبる الكゅتゆ في تحヤيل المヱضヱع ヱاإفصゅح عن آرائه

7-  れاゅف المجヤفي مخت  ゆالمغـر ゅدهヰراش اإصاح التي يشヱل أヱرأيه ح ゅヰفي ヵرة مرّكزة يبدボالمترشح ف ゆن   3.  ...... .يكت 

 (نヴ)عヤوュ الヤغة   : ثانيا

1- るريخيゅريخ: تゅت  -  るالعربي : ゆني   -العرヱنゅボن : الヱنゅボسي   -الゅالسي : るسゅالسي(ゅヰمن ゅيستخرج المترشح ثاث  ..... )ن1.0 
3- *   ベالتصدي ヱل هゅمزة في المثヰلゅب ゆヱヤن                                                                                                            2.0.............  .................................................................المط

أن السゅئل متردد بين النヘي     / أن الجヱاゆ يحتمل أن يكヱن بنعュ أヱ ا / أن المطゆヱヤ هヱ إدراポ النسبる: التعヤيل*
 れゅاإثبヱ/ع ذكرゅدل امتنゅن2.0...  .......................................................................................  المع 

2-   るرة مكنيゅر له -ااستعゅالمستع :   るر منه -الطبيعゅالمستع( :فヱمحذ   ) نゅن1.0.  ............................ المرأة/اإنس 

  (ن3)التعبير واإنشاء  : ثالثا

るيير اآتيゅة  المعゅبمراع ュيヱボالت ュيت: 

 ゅヰإجراءاتヱ رةゅヰالم れゅنيボظيف تヱرة   -: تヱع الصヱن-   ゅヰتゅنヱمك-   ゅدهゅأبعヱ ゅヰدالت-  ゅثيرهほن3.   .......................   ت 
  جيヰمن ュد تصميゅاعتم :-   るدمボعرض   -م- るتمゅن1.0.......................   .    .............................................خ 

 جヱلمنتゅء بゅااعتن :-  るغヤال るسام-   るبゅالكت るئيヱرボع  -مヱضヱالم ポسゅن1.0...  ...............................................  تم 

 


