
 
   اسلك البكالوري  :السنةاألولى      4102دورة يوليوز  -امتحانات البكالورياالجهوية للتربية والتكوين                األكاديمية 

                                                     .س  4: مدة اإلنجاز                        المتحان الجهوي الموحد    ا     ورديغة                    لجهة الشاوية

 1/1                                    دليل اإلجابة وسلم التنقيط

 النقط (ن  11) مكون النصوص :المجال الرئيس األول  السؤال

والفقرة األولى من النص تشير  عنوان النص يشير إلى الشروط التي بها تتحقق الديمقراطية، 1

أيضا إلى عناصر الديمقراطية وهي كلها مفاهيم سياسية وكلمة الديمقراطية سياسية ولذلك 

 فالنص يتوقع أن يندرج في الخطاب السياسي 

 ن 1

 ن 1 القدرة على تحديد أفكار النص بوضوح  2

التعبير والحق في التعليم الحق في )شرح قولة الكاتب من مثل اإلشارة إلى أنواع الحقوق  3

والحق في الشغل والحق في السكن والحق في التجمع وهذه الحقوق يجب أن تكون مفعلة 

  ..سيادة الشعب  –على أرض الواقع، ال مجرد نصوص 

 ن 1

تحقيق سيادة القانون  -الحقوق والحريات الفردية والجماعية:الحقل الدال على الديمقراطية 4

 ...إقامة سلطة على أساس جديد  –إقامة تمثيلية نزيهة  –والمؤسسات 

جعل  –االستقاللية النسبية للمجال السياسي :الحقل الدال على شروط تحقيق الديمقراطية

استقالل  –اعتبار الممارسة السياسية ممارسة بشرية  –المجال السياسي مجاال تداوليا 

 السلطات الثالث  

العالقة بين الحقلين عالقة ترابط واتساق فهي عالقة نسقية بحيث إذا اختل جزء اختلت باقي 

 األجزاء 

ن1.1  

يبرز المترشح موقف الكاتب من الفصل بين السلط إذ يعتبر ذلك هو المحك الحقيقي  1

وكل لها لهذا الفصل هو غياب   للديمقراطية وبذلك فهو من المدافعين عن الفصل بين السلط

 حقيقي للديمقراطية

 ن 1.1

 ن 1  السرد  –إذ وظف الكاتب النعوت : الوصف  –التعريف بالديمقراطية وبحدها : ب التفسيراليأس 6

 ن 3 القدرة على كتابة فقرة تلخص أفكار النص مع إبداء الرأي الشخصي في المطلوب  7

  (ن  14) علوم اللغة  مكون: الثاني المجال الرئيس 

نصف نقطة لكل جواب ) استخراج اسمين منسوبين  –( نصف نقطة لكل مصدر ) استخراج المصدرين  1

 ( صحيح 

 ن 2

 ن 2 تركيب جملتين حسب المطلوب  2

 (ن  16) مكون التعبير واإلنشاء : المجال الرئيس الثالث

 ن 1 مقدمة مناسبة للموضوع: كتابة موضوع تراعى فيه 

 ن 4 ................................................................... القدرة على التوسيع  

 ن 1 خاتمة مناسبة  
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