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 اأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوين  

ラاヨة فاس بولヰبج 

                     に/な   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اに1な2 

  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:) 

 に ﾃ に ج｀يع اﾝشعｮ اﾝعل｀ية ガاﾝتﾚنية
 

  اガ｀ﾝضــــــــガع

 

 : النــص

 اإصاح الدستوري

سゅهュ النゅボش الدائر في مヱضヱع الدستヱر ヱاإصاح السيゅسي في إعゅدة ااعتبゅر لヤسيゅسヱ るالسيゅسي    
 れゅرقゅヘمヱ ベائヱع るينゅمع ゅح لنゅأت ゅكم ،るسيゅالسي ゅفتنゅボر في ثヱمن التط ゆانヱكشف جヱ ،ゅفي مجتمعن

 .جديدة في فكرنゅ السيゅسي ヱفي مشゅريعنゅ في اإصاح

    ゅاكبتنヱمش مゅه ヴヤع ゅنヤسّج ゅبヤعل معه سゅヘالتヱ ،جهゅفي إنت るركゅالمش るع درجゅش، اتسゅボذا النヰل
ヱإيجゅبゅ، كمゅ احظنゅ تنヱع ヱسゅئヤه ヱأسゅليبه، حيث سゅهュ انخراط الشبゆゅ فيه، ヱاستخدامュヰ لヱヤسゅئط 

ゅن في بادنヱنゅボالヱ るسゅالسي るヤسئほعي بヱتعزيز دائرة الヱ ،ي معهヤعゅヘاصل التヱالجديدة في الت るنيボالت. 

   ゅإذا كヱ يعبر في اآنヱ ،محددة るريخيゅت れゅقゅبسي ゅر الجديد يرتبط في بادنヱكد أن الدستぼن من الم
نヘسه عن درجれゅ تゅヘعل نخبنゅ مع التحヱاれ الجゅريる في كثير من الباد العربيる، فإنه قبل ذلヱ ポبعده، ا 

تمنح مختヤف  ينヘصل عن معゅرポ الヱボى الحيる في مجتمعنゅ، من أجل تطヱير صيغ التعゅقد الゅボنヱني التي
الゅヘعヤين في مشヰدنゅ السيゅسي، اأصヱل الゅボنヱنيる التي تسゅهュ في تヱボيる أدائュヰ في مسヤسل اإصاح 

るحヱتヘالم ゅمヰراشヱأヱ るالتنميヱ. 

ヱهنポゅ أمر آخر ينبغي استحضゅره في هذا السيヱ ،ベゅهヱ يتعベヤ بゅلمنعطف الذヵ عرفته بادنゅ منذ    
التنゆヱゅ التヱافボي بمゅ له ヱمゅ عヤيه، ヱبゅآفヱ ベゅاآمゅل التي دشنゅヰ مطヤع األヘيる الثゅلثる، حيث انطベヤ مسヤسل 

فنحن نستطيع أن نتبين في كثير من جヱانゆ الدستヱر الحゅلي، ヱمゅ صゅحゆ . في حゅضر المغرゆ السيゅسي
عمヤيる إنشゅئه من جدل، جمるヤ من المعطيれゅ المرتبطる بゅلتحヱاヱ れالعヱائベ التي رافれボ طبيعる اأداء 

 るسي في تجربゅيالسيボافヱالت ゆヱゅالتن. 

ヱأتصヱر أن عヤينゅ اليュヱ، أن نطヱّر هذا النゅボش ヱنستكمヤه، ذلポ أن معゅرポ اإصاح ヱالتغيير في    
ヱتزداد أهميる هذه المسほلる عندمゅ نكヱن عヴヤ بِينる من أن طمヱح الヱボى . التゅريخ تتطゆヤ النヘَس الطヱيل

 ّヵأكثر من أヱ ュヱدف اليヰيست ،ゅفي بادن るراطيボالديم るن  الحداثيヱنゅボال るلヱء دゅتعزيز بن ،ヴمض れقヱ
れゅسسぼالمヱ. 

 (بتصرف) ヴص  3113يونيو . 23العدد . مجヤة الثقافة المغربية. جدل في اإصاح الدستوري. كمال عبد الヤطيف
 

 



 ﾃｭدي｀ية فｭﾜالجهوي                        أ ラوحد  اامتحاヨال    للبكالوريا
 に/に الصفحة

  ｰدｭ｀ﾝلغة: اﾝية اｯﾁعﾝا                   ギガست｀ﾝا :ｭي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 

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

 (ن11)مكون النصوص  : أوا

 (ن1.  )انطベヤ من العنヱان ヱمن السطر اأヱل ヱافترض نヱع الخطゆゅ الذヵ يندرج فيه النص -1
3- れمميزا ュهي أه ゅر؟   مヱبإصاح الدست ベヤش المتعゅボ(ن1)الن 

2- ゆتゅل الكヱمحددة: "اشرح ق るريخيゅت れゅقゅبسي ゅر الجديد يرتبط في بادنヱكد أن الدستぼمن  "من الم
   (ن1)  . ذكر بعض الヱقゅئع ヱاأحداث التي تشير إلヴ تポヤ السيゅقれゅ خال

ヴ-    るعاق ゅヰأخرى لヱ امل اإصاحヱبع るمرتبط れراゅّظف النص عبヱ ئجهゅبنت                                          .
 (ن1.0.  )اجرد أربعる تعゅبير دالる عヴヤ كل حボل، ヱأبرز العاقる بين الحヤボين -

ヵ-  لヤديمي؟ عゅي اأكヤيヤالتح ゆゅالخط ュأ るرضゅالمع ゆゅخط ュأ るبيヤاأغ ゆゅهل يندرج النص ضمن خط
ポابヱ(1.  )ج 

 (ن1.0.  )النص مع التعヤيلحدد طبيعる الヤغヱ るاأسゆヱヤ المعتمدين في  -3

اكتゆ فボرة مرّكزة تبدヵ فيゅヰ رأيポ حヱل أヱراش اإصاح التي يشヰدهゅ المغـرゆ  في مختヤف  -7
れاゅ(ن3)  .المج 

 (نヴ)عヤوュ الヤغة   : ثانيا

 (ن1.0.  )استخرج من الボヘرة الثゅلثる ثاث كヤمれゅ منسヱبヱ  るحدد المنسゆヱ إليه -1
3-  ゆ ゆヱヤمزة"حّدد المطヰل اآتي" الゅيل في المثヤ(                                                                  ن1:  )مع التع

 أسゅهュَ النゅボش حヱل الدستヱر في إعゅدة ااعتبゅر لヤسيゅسる؟                                                      *

 : حّد نヱع ااستعゅرة ヱبين المستعゅر له ヱالمستعゅر منه في المثゅل اآتي -2

   ゅمزركش ゅبヱفي فصل الربيع ث るالطبيع ヵ(ن1.0.  )ترتد 

          (                                                                                                ن3)التعبير واإنشاء  : ثالثا
 .المجゅل اكتゆ مヱضヱعゅ متكゅما تحヤل فيه الصヱرة أسヤヘه مسترشدا بمكتسبゅتポ في هذا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


