
 

 

 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 بولمان -فاسجهة 
 

 (الجهوي  االمتحان)امتحانات البكالوريا 
 
 1:  المعامل 
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   الرياضيــــات: المادة

  االستدراكية :الدورة  األول من سلك البكالوريا: المستوى 

     شعبة التعليم األصيل  –والعلوم اإلنسانية  اآلداب شعبة 

 اللغة العربية مسلك                     
 3112/3112 :السنة الدراسية 

 

     
        

                 :سلم التنقيط

 

 :ملحوظة                     

:وضع هذا السلم انطالقا من حلول متوقعة ، لكن تصحيحا بأقصى موضوعية يقتضي                
 قراءة متأنية لكل الحلول. 
 توزيع النقطة المخصصة للسؤال على مراحل االنجاز . 
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