
 

 

:النض  

 :يقوه أبو اىقاسم اىشابي

ااُم ػُم ْص وزٍر    ُم نننااَج

نننننننننننننسرزِم - 1 لْص طِم  يلِم  اىلَج ْص ا   هُم ننننننننا                         َجلِم ًال بمِم سِّر  يَجا أيُّيها اىشَّشااد اىلمَج

ا، ف ي تيلَج اى ُّيهوهِم شنَجابِمنننننننٌق                        تسنُمو إىيلَج ب َجاظسٍر   ْصظُمننننننننننننوز- 2 سِّر  غَج

سنننننننننننننننوزِم - 3
اَّشا                        ىنك  وااَج  ااسٍر  ؤْص ا، ف ي  يلي إىيل  نننننننننننوَج سِّر  غَج

ليننسد- 4 هْصجتي رضَج ا،رالَج  تَجسْص َجبْص   ِم ِّري ، إنَّش نننننني                        ثْصوُم اى يوز بلُم  غسِّر

لُموبَجط بؼوا ِم ي رشُمؼننننننننوزد- 5 َجسنننننننى                        شْص ط راْلْص نَّشاتِم اى ِّريادَج در  بسَج  أشْص

تَجذَج ِّرم، اىلهْصجنننوز- 6 فِم اىلُم صَج ؼْص ا، رال تَجذْص َجوْص بقيلي، إنَّشننننننننننن                          ماىلِم سِّر  غَج

ننوز- 7 جُم دح ب َجيْصضِم فُمؤااك اىلَج ْص ه                        راصْص غ اىسبيغ نَجشيننننننندَج لْص  زتِّرو ػيى سَج

اُم اىلقْصهننننوز- 8 يْصوَج ، رسَج لاه فئنهننننننننننا                         زرحُم اىواواِم دْص أَجناشيدَج اىجَج  رانشُم

لُمنوز- 9 ذْص نَجمَج اى لاح اىضادل اىلَج   َجلِّروْص أشا يسَج اىسبيغ رغَج ِّرهَجنننننننننننا                          زَج

ينننننسِم - 10 دِم بَجسٍر رغَج حِم صَج َجوْص تَجود                         ا بيك ارْص
يْص  راشْصسر  ك اى َّشلغ اىجليو اىلُم

فيننننسِمد- 11 ٌا  تسننِّرنننننننننننننٌم                         ىنكْص ب وتِم مآبَجتي رشَج  أنا  ااٌس ،  مسِّر

ت اى ُّييوزِم ، ْلنَّشننن                           تدفِّرٌق بذسازاٍر ر َجهُمننننننننننننوزِم - 12  يَجهْصتَجااُم ي صوْص
 .وها بعدها/ 185:  ص– 1997-   بيروث – دار العودة –ديوان أبي القاسن الشابي 
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 اْلماايليط اىجهويط ىيتسبيط راىتنويك
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للبكالوريا  الموحد االمتحان  الجهوي

 (المترشحون األحرار)
 

 2/1 امصفحـث

 2012االشتدراليث امدورت  وى شنك امةلاموريـــاامثايي اموشتوى

  اموعاوـل ودت اإليجاز امعرةيثامنغث اموـادت
  2  س2 يث وامتقييثعنهجويع امشعب ال (ت)امشعب

 امووضـــــــــــــــــــــوع
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 (ن10): هكون  النصوص: أوال

 (ن1). الدظ ػ وان اىق يدا راىليت اْلخيس   ها، رافتسض  وضوػها -1

 (ن1).  استخسج  ك اى ص أزبؼط  ك ػ اصس اى ليؼط،  لي ا سلب توظي ها -2

 (.1). اشسح اىليت اْلخيس  ك اىق يدا -3

 . دقو اىشاػس، ردقو اى ااس: يتوشع اى ص دق ن  ؼجليان -4

 ( ن2). ااسا اْلى اظ راىؼلازات اىداىط ػيى مو دقو،  لسشا اىؼ  ط بي هلا -

 ( ن2).  ددا أزبؼا  ك اىخ ااص اى  يط اىتي يتليص بها اى ص -5

 ( ن3).  اختس أد ك بيت أػجلل في اىق يدا،  ؼي  إػجابل في  ا ال يقو ػك أزبؼط أس س -6

 

 (ن04): هكون علوم اللغت: ثانيا

 (ن2).   أرضخ  ا ر غ في اىليت اىثاني  ك انصياح -1

 (ن2).     ِّرغ اىليت اْلره تق يؼا ػسرضيا،  ذداا  افيت  رزريَّش  -2

 

 (ن06):هكون التعبير واإلنشاء: ثالثا

اذمس أ م اىتستيلات راإلاساءات اىتي  لت بها ىتذقيق  را اىهف، . ػص ت ػيى ت ظيم أ  يط شؼسيط

 ".رضغ خ ط ػلو "   تؼي ا بلا ازست  في  هازا 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الموحد االمتحان  الجهويألاديويث فاس   
 (اموترشحوى األحرار) للبكالوريا

 2/2 امصفحث

 2012 االشتدراليث:امدورت امثايي وى شنك امةلاموريا: امعرةيث  اموشتوىامنغث : اموادت

 امووضـــــــــوع  جويع امشعب امعنويث وامتقييث:(ت)امشعب
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