
 

 

  るتربيヤل るيヱヰالج るديميゅين اأكヱالتكヱ 
 جるヰ فゅس بヱلمゅنب

الヨوحد اامتحاラ الجهوي 
りكالوريا لنيل شهادらال 

 

 
 ヲ: المعゅمل

 
ヲ/ヱ 

 س ヲ: مدة اإنجゅز الヤغる العربيる: المـــــゅدة
 العゅديる: الدヱرة من سポヤ البكゅلヱريゅ  اأヱلىالسنる : المستヱى
るالشعبــــ :るنيボالتヱ るميヤالع ゆجميع الشع るالدراسي るالسن :ヲヰヱヴ/ヲヰヱヵ 

 عنゅصر اإجゅبヱ るسュヤ التنボيط
 

 

るصر اآتيゅلعنゅمين بヤالمتع れゅبゅإج ュيヱボيستأنس في ت: 

 (  ボطن01)مكヱن النصヱص : أヱا
أن النص ينتمي إلى ヘترض يヱ ،(اسュ الجريدة اإلكترヱنيる أヱ الصحヘياسュ ) من مؤشر خゅرجيالمترشح نطベヤ ي  -1

 ن1 ...................................................................................................... .الخطゆゅ الصحヘي

كثرة الヱفيれゅ بسبゆ : السرطゅنذكر الヱバامل التي سمحれ لヤمغرゆ بゅانضمュゅ إلى المركز الدヱلي لأبحゅث حヱل ي  -2

       التزاュ المغرヱ ゆجديته في محゅربる السرطゅن  –التヱゅバن بين المركز ヱمؤسسる الる سヤمى  –مرض السرطゅن 

 ن1 ...............................................................  مسゅهمる المغرゆ في البحث الヤバمي حヱل السرطゅن –

جراء اانضمュゅ إلى المركز ヤى الヱヘائد التي يمكن أن يجنيゅヰ المغرヱ ゆبゅقي الدヱل اإفريボيる الヱボلる مركزا عشرح ي -3

 ن1.........................  ...........................................................   .الدヱلي لأبحゅث حヱل السرطゅن

 ن    1 .................. عベّヤ –عّدد  -أعヤنれ  -الباパ  -عヤن أ: تدل عヤى الخطゆゅ الصحヘي الバبゅراれ التيلゅヘ  أヱ اأ*   -4

       تشريح  –الヱفيれゅ  –من مる الصحる الゅバلميる  –السرطゅن : تتصل بゅلمجゅل الصحياألゅヘ  أヱ الバبゅراれ التي * 

–  るديバاأمراض غير الم–  るزارة الصحヱ– اجバالヱ るيゅقヱن1.........  ........................................ ... ال 

 ن1.................................................................................................  : كمゅ يヤيمأ الجدヱل ي -5

 الヰدف من نشره مヱضヱعه نゅقヤه الخبر مصدر

 لأبحゅث الدヱلي المركز
 السرطゅن حヱل

 ゆヱفي أيゅالريميالصح /
 سبريسه

ュゅانضم ゆمركز  المغرヤل
 حヱل لأبحゅث الدヱلي

 السرطゅن

اإشゅدة بمجヱヰداれ / التنヱيه
 るيゅقヱل الゅفي مج ゆالمغر
 ヱالバاج من داء السرطゅن

  

 حヱل لأبحゅث الدヱلي المركز)التنصيص عヤى مصدر الخبر  -:ヱالمヱضヱعيる في النص اأمゅنる م ゅهر من -6

تボديュ  –( السرطゅن حヱل لأبحゅث الدヱلي المركز مدير" ヱايヤد كريستヱفر")ذكر اأسمゅء ヱالصれゅヘ  –( السرطゅن

 るيヱمئ ゆنسヱ れゅئيゅإحص (لغゅئه عدد البゅدا  25 أعضヤفي 36 -ب るئゅالم)  . .......................................ن1 

 نヱ ، ..  ...3آفベゅ تجヱゅزهゅالصحي في المغرゆ يشير فيゅヰ إلى إكراهれゅ الヱضع  أسطركتゆ فボرة ا تボل عن ستる ي -7

 



 ヲ/ヲ امتحゅنれゅ البكゅلヱريゅ                     أكゅديميる جるヰ فゅس بヱلمゅن     
عنゅصر  من سポヤ البكゅلヱريゅ اأヱلىالسنる : المستـヱى         الヤغـる العربيـる                      : المゅدة

るبゅاإج るجميع الش: الشعب るميヤالع ゆرةعヱالــــد            るنيボالتヱ :るديゅالع ヲヰヱヵ 
 

 ゅنيゅث : るغヤال ュヱヤع (ط  10ボن) 

 ن2 ...................................: ستخرج من  الボヘرة الرابるバ أربるバ مصゅدر متنヱعる مバتمدا عヤى الجدヱل التゅليي -0

 

 ヱزنه الفعل ヱزنه المصدر

 التفゅعل التعヱゅن
 

 تعヱゅن
 

 تفゅَعل
 

ュديボت /ュييボين/ تヱير/ التكヱتفعيل تط 
 

ュ ｚقد/ ュ ｚن/قي ｚヱر/ ك ｚヱط 
 

ل ｚفع 
 

ュفْعل فحص/ الكشف/ دع 
 

 فَحص/ كَشف/ ュدعَ 
 

 لفعَ 
 

 
 التكفぁل

 
ل ぁالتفع 

 
 تكفｚــل

 
ل ｚتفع 

 

 ن2.........................................................................................................  :  نشئ مゅ يヤيي -2

 .جمるヤ تتضمن أمرا بصيغる المضゅرع المボرヱن باュ اأمر بحيث يヘيد التمني - أ

ゆ -  ゅヰمع تحديد طرفي るرة تصريحيゅバتتضمن است るヤجم   . 

 

ゅث ゅء : لثゅاإنشヱ التعبير(طن 10ボ) 

るيير اآتيゅバة  المゅبمراع ュيヱボالت ュيت: 

 ゅヰإجراءاتヱ سيع فكرةヱرة تゅヰم れゅنيボيف ت ヱتヱ عヱضヱلمゅط بゅن4..........  ..................:   ..............اارتب 

  جيヰمن ュد تصميゅاعتم :-   るدمボعرض   -م- るتمゅن1.......................   ..................    .................خ 

 جヱلمنتゅء بゅااعتن :-  るغヤال るع  -سامヱضヱالم ポسゅتم–  ュالترقي れゅن1....  ..............................    ...عام 

 
 

 


