
 

 ュويボيستأنس في تれゅبゅإج るصر اآتيゅلعنゅالمترشحين ب:  

 (ن01)مكون النصوص  : أوا

0- ヱ ،يتهゅヰنヱ ان النصヱياحظ المترشح عن るعيضع فرضيヱضヱل مヱه ح(فヤالتخ るامヱمن د るميゅل النヱذ الدゅボفي إن るر التنميヱد) ... ..ن1 

 تحسين مستヱى العيش –الطمヱحれゅ ااقتصゅديヱ:  るراء عزュ دヱل العゅلュ الثゅلث عヴヤ نヰج سبيل التنميるاأسبゆゅ الكゅمنる برز ي  -2

 ن1  ...........................................  ...الدヱل المتボدمる مع تヤボيص التれヱゅヘ –الヤحベゅ بركゆ الدヱل المتボدمる  –اأمن الヱボمي  – 

 るعヴヤ البحث العヤمي ヱتヱظيف التكنヱلヱجيゅ الحديث تュヱボاأسゅسيる لكل تنميる حボيボيる  ركゅئزالانطاقゅ من اإشゅرة إلヴ  شرح قヱل الكゅتゆي -3
 نヱ.....  ....................................................................  ......1التخطيط المحكュ لمختヤف المشゅريع التنمヱيヱるالمتطヱرة 

4- * れゅمヤمن الك ヴヤالتي تدل ع れراゅالعب ヱأるالتنمي: れية الطموحاキتوفير - ااقتصا れالقومية والسامة اأمن - أفضل معيشة مستويا – 
                                                                                                                     ن5.0.. .............................  . -تヤحق بالركب  –التقدュ –التنمية الشامヤة  –كسر حدة التخヤف  –キعم القدراれ الグاتية  – الحضاري

* ヴヤالتي تدل ع れراゅالعب ヱأ れゅمヤفمن الكヤف  :التخヤالتخ–  るヤفゅボصه الكثير   -ذيل الボيل  –ينヤボي  –النزر اليسير  –أقل من الヘد يゅا يك
 ヴلحد اأدنゅف –بヤالتخ るرطヱ............................................................................................................. 5.0ن                                                                                                 

ن                                                                                                         1.0..................... .......:   ..................................................................................في النص لحجゅجا مظゅهر -5
                                                                                  ... التنميる قضيる استحヱذれ اأخيرة السنヱاれ يف :السرد ヱاإخبゅر
るرنゅボالم ゆヱヤأس:  るرنゅボالمヱるميゅالنヱ るدمボل المتヱبين الد ヵرゅضع الحض...                                                                                     
                                                                                                              ... الヤボيل من أقل ヱヱسゅئل نボل ائベ مسكن :أسゆヱヤ الヱصف

  ...ائヱ ベمسكن صحيヱ るرعゅيる تعヤيュ الخدمれゅ من من حظه ؛الكثير ينボصه ...: اإجمゅل ヱالتヘصيلسゆヱヤ أ

استعمゅل اأسゆヱヤ ... ( التنميる، ااجتمゅعيる، ااقتصゅديる، الخدمれゅ، النمヱ)تヱظيف كヤمれゅ سるヤヰ متصるヤ بゅلمヱضヱع  :خصゅئص النص من -6
 ヵالخبر(ين كا إنヤمゅح يضغط العゅبإلح るالتنمي ゆヱص るヤمゅالش -  ヴأنه ا سبيل إل れجدヱ جヱالخر )... بعゅالط ゅヰيヤع ゆヤيغ るظيف لغヱت

 るزيゅبير المجゅل بعض التعゅايتعم ュرغ ヵريرボن1.0.......... .............................................................................  الت 

 ن3..  ............ من أجل الخرヱج من حゅلる التخヤف يبين فيゅヰ المجヱヰداれ التي بذلتゅヰ الدヱل النゅميるكتゆ فボرة ا تボُِل عن خمسる أسطر ي -7

ゅنيゅمكون : ث るغヤال ュوヤ(ن4)  ع 
0- るبヱء منسゅأس るن2. .................................................................................................. يستخرج من النص أربع 

 ن2.  ........................................... جمل، مع تحヱيゅヰヤ من الصヱرة الرقميる إلヴ الصヱرة الヘヤظيる في المطヱヤبるف اأعداد يヱظ -2

ゅلثゅء مكون : ثゅ(ن6) التعبير واإنش 
 るيير اآتيゅة  المعゅبمراع ュيヱボالت ュيت: 

  مع ゆヤلمطゅط بゅرة اارتبゅヰم れゅنيボظيف تヱتるرنゅボالم ゅヰإجراءاتヱ.  ...................................................................... 4ن 

  جيヰمن ュد تصميゅاعتم :-   るدمボرض  ع -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 
 

 

 

 

 

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

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

 

 
 ヲ: المعゅمل 

 
ヱ/ヱ 

 س ヲ: مدة اإنجゅز  من سポヤ البكゅلوريゅ اأولىالسنる : المستوى

 ااستدراكيる: الدورة    الヤغる العربيる: المـــــゅدة

るالشعبــــ :るنيボوالت るميヤالع ゆجميع الشع るالسن るالدراسي :
ヲ1ヱ2/ヲ1ヱ2 るبゅصر اإجゅعن 


