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 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه

 بجهة فاس بىلمان

 

 

 1/1 امصفحـث   للبكالوريا الموحد االمتحان  الجهوي

 2012امدورت امعاديث  األول وى شنك امةلاموريـــا اموشتوى 

  اموعاوـل ودت اإليجاز امنغثامعرةيث  اموـادت  

  2  س2 جويع امشعب امعنويث وامتقييث (ت)امشعب

 عياصر اإلجاةث وشنه امتيقيط
 

 

 :يستأنس في تقويم إجابات المترشحين بالعناصر اآلتية

  ن 10:  مكون النصوص: أوال 

ٌنطلق المترشح من داللة العنوان ومضمون الفقرة األولى، وٌفترض أن النص ٌعالج موضوع أهمٌة تكنولوجٌا  -1
  ن 1.    ................................................................................... اإلعالمٌات فً تحقٌق التنمٌة

 ٌمكن لإلعالمٌات أن تسهم فً حل المشكالت إذا تم استخدامها بشكل معقلن ودٌمقراطً فً تسهٌل مختلف  -2
ٌّز . العملٌات التً تدخل فً النشاط البشري أما إن تم احتكارها من طرف فئة محدودة، فإنها ستكون وسٌلة للتم

  ن 1.    ................................................................والتفرقة ومن ثمة ستزٌد من تفاقم المشاكل

  ن 1................. ٌقدم المترشح أمثلة ٌوّضح من خاللها التسهٌالت التً تمنحها تكنولوجٌا اإلعالمٌات لإلنسان   -3

-   هاتف – برق – المعرفة – المعلومات –االتصاالت - اإلعالمٌات :  ألفاظ وتعابٌر متصلة بمجال اإلعالمٌات * -4
 ... ذكاء اصطناعً-  لٌزر -   حاسوب –ألٌاف بصرٌة - تلكس 

-  البلدان المصنعة – فرص الشغل –الناتج الداخلً اإلجمالً - التنمٌة : ألفاظ وتعابٌر متصلة بمجال االقتصاد والتنمٌة*
 ... تنمٌة اإلنسان– تسهٌالت متزاٌدة –التطور 

 ن                                          1.5.....(ألن التقدم التكنولوجً سبب أو شرط للتطور االقتصادٌوالتنمٌة)ٌرتبط الحقالن بعالقة سببٌة شرطٌة -

األدوات – الشرح –التفصٌل والتجزيء- اإلحصاء )  ٌذكر المترشح مظهرٌن من مظاهر الحجاج -5

.   ، مع التمثٌل لهما من النص(...اللغوٌةالحجاجٌة

 ن1............................................................................

 توظٌف ألفاظ تتمٌز بالفصاحة والّدقة: منها.  ٌتسم النص بمجموعة من الخصائص على مستوى اللغة واألسلوب -6

 ن1.5...   .......................................سٌادة األسلوب الخبري- هٌمنة التعابٌر المباشرة  - والبساطة 

 ن3. ............ ٌناقش المترشح فً فقرة من ستة أسطر كٌف أّن اإلعالمٌات تفتح إمكانٌات ثقافٌة وتربوٌة جدٌدة-  7

  ن04:مكون علوم اللغة:ثانيا 

 ن1.5. ....ثالثً: قٌام–رباعً : مساعدة–رباعً : إلحاح–سداسً : استٌفاء: - ٌقدم التلمٌذ ثالثا من اإلجابات اآلتٌة-1

 )  خمس وسبعون  –  (المعدود مفرد مذكر منصوب ) ثمانٌة عشر –  (المعدود جمع مؤنث مجرور  ) تسع -2

 ن 1.5.  ................................................................................(المعدود مفرد مؤنث منصوب

 ن1.  ......  ٌكتب المترشح جملتٌن تشتمل األولى على نهً بداللة التمنً، و تشتمل الثانٌة على أمر ٌفٌد االلتماس-3

  ن06:  مكون التعبير واإلنشاء: ثالثا

 :  ٌتم التصحٌح وفق معاٌٌر

 االرتباط بالموضوع واستٌفاء عناصره: المواءمة                                              . 

 التعرٌف ، التفصٌل ، إعطاء األمثلة ، تقدٌم الحجج:  توظٌف التقنٌات المكونة للمهارة ... 

  تنظٌم الورقة- مقروئٌة الكتابة - سالمة اللغة. 
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