
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 (3102   يونيو: الدورة العادية ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

0 
 من سلك البكالوريا

 /العلوم الرياضية / العلوم التجريبية 
 /االقتصاد والتدبير علوم 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

 3 اللغة العربية
 ساعتان

3 
 

 

 (ن 01) :درس النصوص: أوال *      
        

       1 ـ  اقتراح العنوان : 

 ـ قراءة فً اإلشهار التلفزياإلشهاري التلفزي بالمغرب  ـ  الخطاب فً المغرب  ـ  اإلشهار التلفزي             
...التلفزي بالمغرب                  

(( 0، 55)ٌقبل كل عنوان مناسب   )                                
  ن 0............................................................... ( 0، 25)   الخطاب اإلشهاري : نوع الخطاب   -    

من إذاعة وصحف كل الوسائل التواصلٌة الموظفة فً عملٌة اإلشهار" : الوسائط اإلشهارٌة "  (أ  - 2       
( 0,5... )وهواتفومجالت وملصقات                  

(0،5...)كاالقتناء واالستهال ضعف أو تقلص األجور والمداخٌل التً ال تمكن من" : انكماش القدرة الشرائٌة "            

          ب(  - العوامل :  -  القدرة على تغطٌة كل تراب المملكة... 
...المقروءة ئطكثرٌة باالطالع على الوساعامل األمٌة الذي ال ٌسمح لأل-                               

 ن  3 ..........(............ 1..)التلفزةأخرى غٌر  ئطلفقر الذي ال ٌمكن من اقتناء وساعامل ا -                                
 3 - أ ( الحقالن الداللٌان....

  إلشهارٌة ااإلرسالٌة  - المعلنٌن  - لوسائط اإلشهارٌة ا - " الشاشة الصغٌرة : " حقل اإلشهار   -          

    ( 25،0...)اإلعالنات -   اإلشهاري الخطاب  -                        
  ألغلبٌة ا  - طبقة ضعٌفة  - طبقة غنٌة - األشخاص - طبقة استهالكٌة : "المجتمع / حقل اإلنسان -           

  ( 0،25 ..." )التالحم األسري ـ األسرة  -                       
  - تفسٌر العالقة : جدلٌة  - تفاعلٌة ...عالقة تؤثٌر وتؤثر...

 وصٌاته الثقافٌة لقٌم المجتمع المغربً وخص التلفزي رشهافالتؤثر ٌظهر من خالل مراعاة اإل      
  (0،5 .)استهالك المنتوجات  والتؤثٌر ٌتجلى فً التؤسٌس لقٌم عصرٌة قائمة على اإلقناع من أجل...واالجتماعٌة 

(ٌقبل كل تفسٌر مالئم )                                   
    ب( – التعٌٌن واألسباب....

  (0، 25)بقوة قدرتها الشرائٌة التً تمكنها من العٌش فً رفاهٌة طبقة غنٌة تتمٌز  
الطبقة فً المغرب، فهً قادرة على اقتناء واستهالك المنتوجات الباهضة الثمن هرغم قلة من ٌمثل هذ                

   (0،5) ...الفاخرة واألثاث المستوردمثل السٌارات           

 ٌتكتفً باقتناء المواد والمنتوجات الضرورٌة، لكنها ( 0، 25)فة طبقة فقٌرة لها قدرة شرائٌة ضع ، 
   وتكمن أهمٌتها  فً توسٌع عملٌة االستهالك خاصة بالنسبة للمنتوجات الغالبٌة من الشعب المغربً، تمثل 

 ( 0،  5...)الرخٌصة

  مدى صحة تصور الكاتب:...  
 ٌعرض وصالت بالمغرب حالٌا  ، فاإلشهار التلفزي الراجح أن هناك أٌضا طبقة  استهالكٌة وسطى           
 ...ومستواها المادي و قٌمها لمنتوجات متعددة، تتنوع بتنوع انتظارات الطبقات المستهدفة ومعاٌٌرها إشهارٌة        
  ( 0،5 .)مضاعفة جنً أرباح  - بالضرورة  - ٌنتج عنها  تً وهذا ما ٌوسع عملٌة االستهالك ال       

  ( مقنع ، شرط تقدٌم  تعلٌل   (ضد تصور الكاتب مع أو) ٌقبل رأي التلمٌذ )                  
 
 

 0/2   

 المملكة المغربية الصفحة
طنية التربية الىوزارة   

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين

تافياللت -جهة مكناس  
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 2/ 3                                                                    االمتحان الجهىي المىحد للبكالىريا

 

 2013    -يىنيى    -الدورة ا لعاديت -                                             

 االقتصاد. ع/ العلىم الرياضيت/العلىم التجريبيت: اللغت العربيت                                                     الشعب والمسالك :  مادة         

 الفنىن التطبيقيت/ العلىم والتكنىلىجياث/ والتدبير                                                                                                                                                        

 ـ      ـ عناصر اإلجابة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 

 
 ج( الخصائص اللغوٌة :

 - الوضوح فً التعبٌر - الترابط والتماسك  - التكرار المعجمً  - تقرٌرٌة غة اللال - هٌمنة الجمل واألسالٌب الخبرٌة  -  
(  ...نحن / نقف ) اعتماد ضمٌر المتكلم الجمع  -توظٌف أدوات الربط         
( 0،55)  (خصائص  ٌكتفى بثالث)                   

ن 4 ......................................................(..............................0،25)اإلخبار والتفسٌر  :الوظٌفة ـ      
 4  - تركٌب فقرة ....

: إلى ٌنتظر أن تتضمن الفقرة اإلشارة  ـ   
  أهم  عناصر المضمون : )مكانة التلفزة المغربٌة... - الطبقات والقٌم التً  ٌستهدفها اإلشهار التلفزي المغربً  - 

( 0،5.... )اإلشهاري فً التلفزة المغربٌة الكشف عن طبٌعة النموذج       
  أهم الخصائص اللغوٌة : ) االعتماد فً عرض مضمون النص على اللغة التقرٌرٌة واألسالٌب الخبرٌة... ( )0،5( 

 مناقشة االستنتاج مع إبداء الرأي : ) تراعى مدى قدرة التلمٌذ على محاورة استنتاج الكاتب الذي ٌبدو أنه
    ( 1...)إلشهارٌة فً التلفزة المغربٌةابق على كل الوصالت ال ٌنط        

 التعلٌل : - إقرار الكاتب فً آخر النص بحضور نموذج إشهاري مغاٌر/ عصري ٌحٌل على قٌم غربٌة ...
/فاخرة سٌارات /ألبسة رٌاضٌة) ارتباط بعض المنتوجات المروج لها بالعصرنة والحداثة  -            
           ن 2.................................................................................................(1...  )وجٌةآالت تكنول     
 

  * ثانيا:  الدرس اللغوي:)4ن(

 

مرفعل األ   المصدران  (أ    وزنهما   

( 0،25)حضر  ا    (0،25 )فعول    ( 0،25)حضورا     

( 0،25)أشهر   (0،25 )إفعال   (0،25 )اإلشهار    

 

التوظٌف   نوعه   الطباق(  ب      

. تركٌب الطباق فً جملة دالة 
(0،25 )  

 طباق اإلٌجاب

( 0،25)  
   

التقلٌدٌة# العصرٌة   

  (0،25 )  

 

قاعدة نسبتها   األسماء المنسوبة   (ج     

إلحاق ٌاء مشددة بآخر االسم المنسوب وكسر ما قبلها -    
,,       ,,    ,,  ـ           
 ,,      ,,       ,, ـ         
,,      ,,       ,,ـ           
ر ما وتاء التؤنٌث وإحالل محلها ٌاء مشددة مكس  حذفـ   

 قبلها

 العصرٌة
 غربٌة
 المغربً
 التقلٌدٌة
 التلفزي

( 1)        (مع ذكر قاعدة نسبتهماسمٌن منسوبٌن اٌكتفى ب)                                    
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 2/2                                                                     االمتحان الجهىي المىحد للبكالىريا

 

 2013    -الدورة  العاديت ـ  يىنيى   -                                             

 االقتصاد. ع/ العلىم الرياضيت/العلىم التجريبيت: الشعب والمسالك                                اللغت العربيت                      :  مادة         

 الفنىن التطبيقيت/ العلىم والتكنىلىجياث/ والتدبير                                                                                                                                                        

 ـ      ـ عناصر اإلجابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
       (0،25 )ملحوظ ال ممٌزالتمٌٌز /تمٌٌز النسبة:  نوعه _( 0،25)حضورا :  زلتمٌٌا د  ـ

             -  التركٌب : تراعى صحة الجملة تركٌبا وداللة )0،25 (

 
                                                        

 (ن6:)درس التعبير واإلنشاء: ثالثا* 

 : ٌم الموضوعتقو معاٌٌر من              
                 I  - اعتماد تصمٌم منهجً ٌتضمن : 

 (1)...اإلشكالٌة/ حصر الموضوع : مقدمة  ـ 1   
 ....ئتالف  واالختالفرصد مظاهر اال: عرض  ـ 2   

 (1،5 )ف ئتالمظاهر اال إبراز( أ        
 (1،5 ) مظاهر االختالف إبراز( ب       

 (1)تركٌب خالصة للمقارنة  ـ3                          
                  II  - ن 6........................( 1)وسالمة اللغة واحترام عالمات الترقٌم االنسجام والتماسك مراعاة 
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