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ألكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه ا

بجهة فاس بىلمان 

                      2/1   تامصفحـللبكالوريا  الموحد االمتحان  الجهوي

 2012االشتدراليث امدورت ااألول من شنك امةلاموريـــ اممشتوى 

  اممعامـل مدت اإلهجاز امنغث امعرةيث اممـادت  

 (ت)امشعب
  2  س2 جميع امشعب امعنميث وامتقهيث

  امموضـــــــــــــوع

 

 :نص االنطالق

 نساؤنا المهاجرات

ٌّرات سوسٌو اقتصادٌة كثٌرة ساهمت فً انتشار ظاهرة هجرة النساء  عرف المجتمع المغربً تغ

نساء أعٌاهن الوضع االقتصادي الوطنً وخطف . وسمحت بتأطٌرها داخل مقاربة النوع

 .أبصاَرُهن برٌُق األضواء وحلمن بالرخاء، فأبحرن نحو الضفة األخرى

ٌّن من التعلٌم والتكوٌن . هذا الصنف الجدٌد من المهاجرات ٌتمٌزن بالتشبٌب وبمستوى مع

فً غالبهن عازبات أو من غٌر . بعضهن اشتغل بالمغرب، والبعض اآلخر فّر من جحٌم البطالة

ٌنتشلهن من بؤرة البؤس وٌنقذ مسار األسرة من " مشروع حٌاة جدٌد "خرجن للبحث عن . أزواج

 .نتوءات الفقر

بفضل عزٌمتهن وكفاحهن وقابلٌتهن المتحرقة،أثبتن أنهن أكثر قدرة على االندماج والتأقلم، وإن 

. لعبن فٌه دور البطالت رغم كل الظروف والمعٌقات" مشروع حٌاة " لم ٌكن األمر سهال، داخل 

فً الوسط العائلً الذي اعترف بهّن نظرا لدورهن " مكانة خاصة " وقد اكتسبن أٌضا 

 .االقتصادي الفّعال

فبسبب االختالف فً اللغة والتركٌبة . لكن كل هذا لم ٌتحقق بالسهولة التً ٌمكن أن نتصورها

الثقافٌة، مرت المهاجرات بتجارب وواقع حّتم علٌهن االنمحاء فً غالب األحٌان، وفرض علٌهن 

سلطة القوي، باإلضافة إلى الوضع غٌر القانونً الذي جعلهن عرضة للضٌاع والنهش 

 .واالستغالل

ٌنسى الجمٌع أن المهاجرات مخلوقات بشرٌة لهن إحساس وقٌم، " زحمة عالم الشغل"   وفً 

وتحملن بداخلهن نفسٌة حّساسة ورقٌقة، تعّودت على نمط خاّص من العالقات داخل المجتمع 

واألسرة، فوجدن أنفسهن ٌواجهن نموذجا غرٌبا عنهن، ال ٌكترث فٌه أحد لآلخر، والكل ٌسٌر 

 .منطلقا كالمجنون ال ٌلوي على شًء

الدار .مطبعة النجاحالجديدة . منشورات الزمن . كتاب الجيب . نساؤنا المهاجرات في إسبانيا . الدكتورة كنزة الغالي

 . بتصرف131 - 130: ص  .2003.البيضاء 
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 الموحد االمتحان  الجهويألاديميث فاس     
 2/2 امصفحث للبكالوريا

 2012امدورتاالشتدراليث  األول من شنك امةلاموريا:  امعرةيث   اممشتوى امنغث: اممادت  

 امموضــــــــــــوع جميع امشعب امعنميث وامتقهيث:(ت)امشعب

 (ن10):  مكون النصوص: أوال

 (ن1).انطالقا من العنوان والفقرة األخٌرة، افترض موضوع النص -1

 (ن1).أبرز أوصاف المرأة المغربٌة المهاجرة إلى إسبانٌا كما جاءت فً النص -2

 (ن1).اشرح فً بضعة أسطر، كٌف تعوق التركٌبة الثقافٌة اندماج المهاجرٌن فً بلد االستقبال -3

اجرد ثالث كلمات أو عبارات تدل على معاناة المهاجرات ،وأخرى تتعلق بالنجاح الذي حّققنه، واشرح  -4

 (ن1.5).العالقة بٌن الحقلٌن

 (ن1.5).  استخلص ثالثة من  مظاهر الحجاج فً النص -5

 (ن2).حّدد مراحل التصمٌم المنهجً للنص -6

وفً زحمة عالم الشغل، ٌنسى الجمٌع أن المهاجرات مخلوقات بشرٌة لهن إحساس :"ورد فً النص -7

اكتب فقرة من خمسة أسطر، تناقش فٌها هذا القول، –". وقٌم، وتحملن بداخلهن نفسٌة حّساسة ورقٌقة

 (ن2).مبدٌا رأٌك فٌه

 (ن04): علوم اللغة: ثانيا

                                                                            (ن1).  تمٌٌزا، مع بٌان نوعه:* استخرج من النص ما ٌلً -1

ٌّن ما طرأ علٌها من تغٌٌر*   (ن1).ما ورد فً الفقرة الرابعة من كلمات منسوبة، وب

 .  (ن2):    حّول الجملة اآلتٌة إلى أسلوب األمر،مستعمال جمٌع صٌغ األمر -2

 ".كافحت المرأة المهاجرة من أجل االندماج فً المجتمع الجدٌد " 

 (ن06 ):التعبير واإلنشاء: ثالثا

 . حلل الصورة اآلتية، موظفا التقنيات التي تعّرفتها من خالل مهارة تحليل صورة

 مواقع إلكترونٌة: المرجعضحايا الهجرة السرية

 

 

 


