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 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 بجهة فاس بولمان

 
 

 االمتحان  الجهوي              
 1/1 الصفحـة       للبكالوريا الموحد 

 3112الدورة  العادية           األول من سلك البكالوريـــا  :المستوى 

  المعامـل مدة اإلنجاز اللغة العربية  :المـادة  

  3 س 3 جميع الشعب العلمية والتقنية  (:ة)الشعب

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 

 :يستأنس في تقويم إجابات المترشحين بالعناصر اآلتية                                   

 (ن11)مكون النصوص  : أوال

يشير المترشح إلى لفظ الدستوري الوارد في العنوان وإلى لفظي السياسي والسياسية الواردين في السطر األول ويفترض أن   -1

 ن1..........................................................................................      .النص يندرج ضمن الخطاب السياسي

تنوع + اتساع درجة المشاركة في إنتاجه، والتفاعل معه +: يحدد أهم مميزات النقاش المتعلق بإصالح الدستور المتمثلة في -3

 ن1 ....................................... الجديدة في التواصل التفاعلي معه وسائله وأساليبه عبر استخدام الشباب للوسائط التقنية

من المؤكد أن الدستور الجديد : " الكاتب بقوله يذكر بعض الوقائع واألحداث التي تشير إلى السياقات التاريخية التي يقصدها -2

بة التناوب التوافقي وإلى العهد الجديد وإلى الثورات التي إلى تجر مثال باإلشارة وذلك "يرتبط في بالدنا بسياقات تاريخية محددة

 ن1...   ............................................   فبراير 02عرفتها عدة بلدان عربية واصطلح عليها بالربيع العربي، وحركة 

مسلسل التناوب  –عارك القوى الحية م –تفاعل نخبنا  –سياقات تاريخية  -: من العبارات الدالة على عوامل اإلصالح هناك -4

 ن2.0  ...     .................................................................................................................... التوافقي

 –الدستور الجديد   –فتنا السياسية التطور في ثقا –إعادة االعتبار للسياسة  -: من العبارات الدالة على نتائج اإلصالح هناك

 ن2.0...   .......................................................................................   تعزيز دائرة الوعي بأسئلة السياسة 

 ن2.0.......................................    ............................................................يرتبط الحقالن بعالقة سببية  

 ن1.  ..............  يبين المترشح أن النص يندرج ضمن الخطاب التحليلي األكاديمي، ألن الكاتب يرصد حدثا سياسيا ويدرسه  -5

كل ذلك  يتماشى                   كلمات متداولة وواضحة تنتمي إلى المعجم السياسي مع سيادة الطابع التقريري وتوظيف الجمل الخبرية و -6

 ن1.0...  ....................................  مع طبيعة النص الحجاجية ورغبة الكاتب في تحليل الموضوع واإلفصاح عن آرائه

 ن   3.  ...... .يكتب المترشح فقرة مرّكزة يبدي فيها رأيه حول أوراش اإلصالح التي يشهدها المغـرب  في مختلف المجاالت  -7

 (ن4)علوم اللغة   : ثانيا

 ن1.0( .....  يستخرج المترشح ثالثا منها)السياسة : السياسي   -القانون : القانوني   -العرب : العربية  -  تاريخ: تاريخية -1

ن                                                                                                            2.0.............  .................................................................المطلوب بالهمزة في المثال هو التصديق   * -3

ألن السائل متردد بين النفي     / ألن الجواب يحتمل أن يكون بنعم أو ال / ألن المطلوب هو إدراك النسبة: التعليل*

 ن2.0...  .......................................................................................  المعادل المتناع ذكر/واإلثبات 

 ن1.0.  ............................ المرأة/اإلنسان (   محذوف: )المستعار منه -الطبيعة   : المستعار له -االستعارة مكنية   -2

  (ن6)التعبير واإلنشاء  : ثالثا

 :يتم التقويم بمراعاة  المعايير اآلتية

 ن3.   .......................   تأثيرها  -داللتها وأبعادها   -مكوناتها   -نوع الصورة   -: توظيف تقنيات المهارة وإجراءاتها 

  ن1.0.......................   .    .............................................خاتمة -عرض   -مقدمة   -: اعتماد تصميم منهجي 

 ن1.0...  ...............................................  تماسك الموضوع  -مقروئية الكتابة   -سالمة اللغة  -: االعتناء بالمنتوج 
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