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りرヱية ضرヨالتن 

 الجゅنゆ عヱ - ヴヤااجتمゅعيる ااقتصゅديる جヱانبゅヰ بكゅفる - التنميる قضيる استحヱذれ اأخيرة السنヱاれ في       

 ヱالدヱافع اأسبゆゅ من الكثير له أن إذ ؛ゅمستغرب ااهتمュゅ هذا يكنヱلュ  ، الثゅلث العゅلュ في ااهتمュゅ من اأكبر

 معيشる مستヱيれゅ تヱفير في ヱالرغبる ااقتصゅديる الطمヱحれゅ العヱامل هذه أهヱ ュلعل. ヱالمنطボيヱ るضヱعيるمال

 لدعュ الヱボميヱ るالسامる بゅأمن تتعヱ ベヤالثゅنيヱ るالثゅボفيる، لمゅديるا بゅحتيゅجゅته تヘي العゅدヵ لヤمヱاطن أفضل

  .الخゅرجيる اأطمゅع ヱمヱاجるヰ الヱطني ااستボال

      ゅفي أم るلゅح るاأم るين كا فإن، العربيヤمゅح يضغط العゅبإلح ゆヱص るالتنمي るヤمゅسرع الشほبヱ ا،れلمعدا 

 لمسヱゅاةا  قدュ عヴヤ يボف حتヴ - العربي لヤمヱاطن ヱالحضゅرヵ المعيشي تحسين المستヱى في الرغبる فعゅمل

 ابるヰلمج العربيる لأمる الذاتيる الボدراれ دعュ ضرヱرة عن أهميる يボل ا - لمتボدمるا  الدヱل في لمヱاطنا  مع

 أヱل هヱ – الشゅمるヤ التنميる خال من - التخヤف ةحد   كسر عヴヤ العمل أصبح لボد .الخゅرجيる اأخطゅر

れゅاجبヱة الゅボヤالم ヴヤع ベتゅع れゅمヱحك ュلゅلث العゅن الثヱء بدゅاستثن. 

 التボدュ ركゆ في بゅヰ فإذا حヱلゅヰ تヘヤتれ ،السيゅسي استボالゅヰ عヴヤ الثゅلث العゅلゆ ュشعヱ أحرزれ أن فبعد       

ヵرゅذيل في الحض ،るヤفゅボإذا الヱ ゅاطنبヱهذا في لم  ュلゅصهالعボمن حظه ؛الكثير ين れゅمن الخدم ュيヤتع るيゅرعヱ 

るمسكن صحيヱ ベئل ائゅسヱヱ لボيل، من أقل نヤボال ゅأم れاヱئل من العمل أدゅسヱ لゅاتص ゅغيرهヱ هヤف ゅヰمن 

 .الボريヱ ゆغده يヱمه حゅجれゅ من اأدنヴ بゅلحد يヘي يكゅد ا مヱ ゅالكسゅء الطعュゅ من ヱلديه ،اليسير النزر

ゅعندمヱ れعヤهذه تط ゆヱالشع ヴإل ゆヱالتي الشع ゅヰتボفي سب ベطري ュدボالت れجدヱ ゅلمゅآخر ع ゅمゅتم ゅヘヤ؛مخت 

れゅفرة الخدمヱاطن، لكل متヱم れاヱأدヱ حصر ا العصر ゅヰكل لヱ ュヱف يゅيض ゅヰجديدال إلي.  れجدヱ هكذاヱ

 ،لتحボيベ التボدュ العヤمي اأسゆヱヤ التي تعتبر ゅلتنميるب أنه ا سبيل إلヴ الخرヱج من ヱرطる التخヤف إا

れبمعداヱ ヱأسرع نم   ヤعゅヰ ベحヤت ゆلركゅب.  
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 ヲ: المعゅمل 

 
ヲ/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الدراسي るالسن :

ヲ1ヱ2/ヲ1ヱ2 الموضـــــــــــــــوع 



 

ヲ/ヲ بكゅلوريゅ موحد لヤالالجヰوヵ اامتحゅن                    أكゅديميる جるヰ فゅس بولمゅن       

 الموضوع من سポヤ البكゅلوريゅاأولى السنる : المستـوى                       ـる العربيـる       الヤغ: المゅدة 
 るالشعب:          るنيボوالت るميヤالع ゆالــــدورة  جميع الشع : るااستدراكيヲ1ヱ2 /ヲ1ヱ2  

 
 (ن01)مكون النصوص  : أوا

 (ن1).  ه ヱالسطر اأخير منهعنヱانانطاقゅ من ماحظる  ،النص مヱضヱع افترض -0

 (ن1)  .التي دفعれ دヱل العゅلュ الثゅلث إلヴ ااهتمュゅ بمヱضヱع التنميゆ るاأسبゅ - خال النص من -أبرز  -2

 التي تعتبر بالتنمية ا سبيل إلى الخروج من ورطة التخヤف إا ": قヱل الكゅتゆفي ثاثる أسطر اشرح  -3
ゆوヤمي اأسヤلتحقيق الع ュ(ن1" ) التقد 

4- ポتحرير るرقヱ ヴه إلヤボبعد ن ゆسゅلمنゅل اآتي بヱ(ن1) .امأ  الجد 

れراゅأو عب れゅمヤى  أربع كヤتدل عるالتنمي れراゅأو عب れゅمヤفتدل  أربع كヤالتخ 

  

 (ن1.0) .مظゅهر لヤحجゅج ثاثる خヤص من النصاست -5

6-  ゆヱヤاأسヱ るغヤئص النص من حيث الゅ(ن1.0)  .حدد خص 

 حゅلるمن  الخرヱجتبين فيゅヰ المجヱヰداれ التي بذلتゅヰ الدヱل النゅميる من أجل خمسる أسطر  ا تボُِل عناكتゆ فボرة   -7
 (ن3). التخヤف

 

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

ف  -2 あظヱ  るاأعداد اآتي ゅヰヤيヱرةمن في جمل، مع تحヱالص  ヴإل るرةالرقميヱالص るظيヘヤ(ن2)  .ال 

 .سぼال 11 –سيゅرة 11 –قュヤ  8 –شجرة  2

 

ゅلثゅء مكون : ثゅ(ن6) التعبير واإنش 
    れヱゅヘتت  ゅهرهゅمظヱ ヱتيرة النمヱاحدةヱال るفي المدين るء السكنيゅبين اأحي . 
    ボأنجز مポبين حيين في مدينت るرنゅ، لヱاأ  るديゅة ااقتصゅالحيヱ ベى المرافヱمست ヴヤرا عヱيعرف تط

 . .عكس ذلポ، مヱظゅヘ مゅ اكتسبته في مゅヰرة المゅボرنヱ るااستنتゅج ヱالثゅنيヱااجتمゅعيる لسゅكنته، 

 

 
 
 
 

 


