
                                            

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

  لك البكالورياس : السنةالثانية                       امتحانات البكالوريا                             ورديغة الشاوية لجهة
 .س  2: مدة اإلنجازالموحد            المتحان الجهوي ا                                   

 4102 – الدورة االستدراكية   – المترشحون األحــــرار

 والحاضرالمدرسة المغربية بين الماضي                                              

رورة تكوين شخصية متشبثة  بهويتها ـضـيتها بـتبرر مشروعداة االستقالل ــــية غـربـــكانت المدرسة المغ         

وقد وجدت هذه المشروعية سندا قويا داخل التطلعات السياسية والثقافية للمغاربة آنذاك، مما . اإلسالمية والوطنية

عيتها وشرمة المغربية إلى إثبات كما سعت المدرس. سياسيا واجتماعيا ويقتنعون به هاجعلهم يحتضنون مشروع

ذون اإلدارة والوظائف ـــمن القرن الماضي بضرورة إعداد متعلمين يغاالجتماعية والثقافية في مرحلة السبعينيات 

وهذا أيضا ...قتصادسعيا إلى مغربة األطر ذات الكفاءة العالية في مجال التسيير والتعليم والتكوين واال ،العمومية

 .ي والسياسي المغربيــل االجتماعـــزز موقعها داخل الحقــــع

آباء من  ز داخل تمثالت ووعي الرأي العام المغربي ــتــ، فيظهر أن مشروعية المدرسة بدأت تهاأما حالي          

عن ويعتبرها مسؤولة بشكل أو بآخر   ،فالجميع أصبح يسائل المدرسة ...ن،وفاعلين اقتصاديين وسياسييوأمهات، 

 عدم االنتباه إلى تجاه المدرسة يرجع حاليا إلى الشقي  ذا الوعي ــهن ــلك. أزمة الشغل واألطر والتكوين وغير ذلك 

تحوالت الحقل االجتماعي والسياسي المغربي، فقد اختار المغرب منذ العقد األخير من القرن الماضي التحول 

اإلسهام في هذا كما حمل المدرسة مسؤولية الديمقراطي ، ووضع العقالنية والحداثة مبدأين  لهذا التحول والتغيير، 

لى جانب تكوين الكفايات التقنية في المجال التواصلي التغيير منذ ظهور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إ

 .والعلمي واالقتصادي

بل هي أيضا تسهم في التربية على  فحسب،د تسهم في تكوين الكفايات التقنية ـويظهر أن المدرسة لم تع          

مجال العلوم  اليوم بأن تسهم المدرسة في تكوين كفاءات في فنحن إذ ننتظر .المواطنة والتكوين األخالقي

بتكوين كفايات سوسيوسياسية ومدنية  الت المغرب الراهنة تلزم المدرسةأن ننسى أن تحوفال ينبغي  ،والتقنيات

ويبدو أن التحوالت التي من المفروض أن تعرفها مدرستنا حاليا في مجال التدريس والتعلم والعالقة بالمعرفة . أيضا

والتدبير المدرسي ستسهم في تعزيز قدرة المدرسة على إثبات شرعيتها  ، إضافة إلى تغيير مفاهيم الحكامة

حتى يتمكن  ،ى الخطاب المدرسي أن يكشف عن ذاته بشكل أكثر عقالنية وحداثة، لكن قبل ذلك يجب علاالجتماعية

 .من توعية المجتمع بالوظيفة الحالية للمدرسة

 

 (بتصرف ) وما بعدها  20ص  4112نونبر  0العدد  –دفاتر التربية والتكوين : عبد الحق منصف 
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 :اقرا النص واجب عن األسئلة اآلتية

 (ن  01) مكون النصوص : المجال الرئيس األول

 (ن  0) .وافترض موضوع النص انطلق من بداية الفقرة األولى وبداية الفقرة الثانية -0

 (ن  0. ) حدد أفكار النص األساس -4

ويظهر أن المدرسة لم تعد تسهم في تكوين الكفايات التقنية :"  ل الكاتب في حدود أربعة أسطر اشرح قو -3

 (ن  0)  ."  بل هي أيضا تسهم في التربية على المواطنة والتكوين األخالقي فحسب،

في   مشروعيتهاوحقل دال على الــقــديم،المدرسة في مشروعية حقل دال على  :دالليانفي النص حقالن  -2

 (ن  0.1. ) رج األلفاظ والعبارات الدالة على كل حقل، وأبرز العالقة القائمة بينهماـاستخ .الوقت الحالي 

 (ن 0.1) .اآلفاق المنتظرة من المدرسة حسب وجهة نظر الكاتب بين من خالل النص -1

 (ن 0) .النصفي  وبين وظيفته  هذا األسلوب،  رز عناصرــأب ،أسلوبا تفسيرياوظف النص  -6

اكتب فقرة بأسلوبك الخاص تلخص فيها ما ورد في النص من أفكار، وتبدي وجهة نظرك في الصورة التي  -7

 (ن  3) .أصبحت عليها المدرسة المغربية اليوم

 (ن  12) الدرس اللغوي : المجال الرئيس الثاني

 (ن  4) كلمتين مشتقتين استــخــرج من النص  -0

 (ن  4) .تتضمن الجملة األولى نحـــتـــا فعليا، وتتضمن الجملة الثانية نحتا اسميا :ركب جملتين مفيدتين -4

 (ن  16) مكــون التــعــبير واإلنشاء : المجال الرئيس الثالث

، فأعجبك موضوعه نمائية أو في مكان ما يشاهدت فيلما سينمائيا في إحدى القاعات السق لك أن ــبـس

 .والقضايا ألتي أثارها 

  .ة حول شريط سينمائيـداد بطاقــارة إعــهـت عليه في مــلم مسترشدا بما اطلعيأنجز بطاقة تقنية لهذا الف
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