
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 (  2014 يوليوز:  االستدراكيةالدورة ) 

ةـ  اب صر االج نا  ـ ع
 

  األحرارخاص بالمترشحين   

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

2 
 من سلك البكالوريا

 /العلوم الرياضية / العلوم التجريبية 
 /لوم االقتصاد والتدبير ع

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

 2 اللغة العربية
 ساعتان

2 
 

 

         

 . (ن01)مكون النصوص: أوال  

  

 ... صياغة فرضية لقراءة النصـ  1   

 :يمثلفالنص ... ن القراءة األولية للعنوانوم...( نظام الفقرات) ـ انطالقا من الشكل     

 (0،،5.)الثقافة السياسية :  المحورـ ( 0،،5)قضايا ورهانات   الديمقراطية، : المجزوءة       

 (0،،5...)الديمقراطية االفتراضية: الموضوعـ (  0،،5...)مقالة/  النوعية   

 ن 1.............................(.......ت المشار إليهايراعى في صياغة الفرضية ذكر المعطيا)                   

 ...القضية األساس ـ  ،  

 ـ نشوء ديمقراطية افتراضية لدى الشعوب المضطهدة، بفضل االنترنيت التي ساهمت بعض       

 ن 2.....قيديمقراطي حقيالطامح لتحقيق مناخ  االفتراضيفي توسيع دائرة المشروع الديمقراطي  عهامواق  

 ... المعجم( ـ أ 3

 (0،،5... ")راآلخالرد على الرأي  ـالتعييرطواعية ـ  شاءقول ما  حرية دافئةـ: " حقل الحريةـ       

 أنظمة شمولية ـ تحكمهم الديكتاتوريات ـ يعانون من رقابة سرية أو معلنةـ: "  حقل القمعـ       

 فقدهم ـ أ...قمع ثقافي كمم أفواه أفرادها ـ...أيالريعانون من التضييق على حرية                    

 (0،،5) التحاورعلى القدرة                  

 (5،0)و ما في معناهما أ... تعارض/  تضاد  : العالقةـ    

 ...والتوضيح... المبادرات( ب    

 :بعض المبادرات التي ساهمت في توسيع المشروع الديمقراطي االفتراضيـ         

 وتحويلها إلى وسيلة ضغط لتفعيل الممارسة الديمقراطية وتحقيقها االنترنيتاستثمار شبكة +          

 .الفعلي على أرض الواقع           

 إضافتها لبعضمع حركية المجتمعات المقهورة و( الفيسبوك مثال) تجاوب بعض المواقع +           

 ـ طرح أسئلة وتلقي ) :مثال...سعة للمناقشة والتحاوراآلليات الجديدة التي فتحت آفاق وا           

 (0،،5()..استدعاء متخصصين للتحاورـ  ...اقتراح مواضيع للنقاشـ ... أجوبة            

 ...بعض المبادرات التي وقفت ضد المشروعـ      

 ة قيام بعض األطراف المعادية للمشروع الديمقراطي  االفتراضي بتحركات افتراضي+       

 ...إلجهاض المشروع( على أرض الواقع)أو واقعية (  شبكةعبر ال)         

 (0،،5...)لديمقراطية الحقيقيةإلجهاض التوجهات اللجوء إلى العنف و التشويش تارة +      
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 المملكة المغربية
  و التكوين المهني التربية الوطنية وزارة

   

هوية للتربية والتكويناألكاديمية الج  

تافياللت -جهة مكناس  
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          2/3                                      موضوع االمتحان الجهوي الموحد للباكلوريا                                           

           (          المترشحون األحرار  (         _   2112 يوليوز: الدورة االستدراكية _                                                     
 اللغة العربية      :  مادة

 ـ عناصر اإلجـابة ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...أي المبادرات أقوى مستقبالـ    

 يع دائرةن المبادرات المساهمة في توسالدور الهام لشبكة االنترنيت ـ أ القا منطـ يتبين ـ ان  

 (0،،5.)المشروع  الديمقراطي هي التي ستكون أقوى تأثيرا في المستقبل     

 ...التعليل ـ     

 ...ـ نشوء مجتمعات افتراضية يساند بعضها بعضا في قضايا الديمقراطية       

 ـ تحول االنترنيت إلى شبكة تواصلية ضاغطة يصعب في كثير من األحيان ممارسة الرقابة         

 (0،،5...)عليها، ومنعها من أداء أدوارها           

 (يقبل كل تعليل مناسب)                 

 ...نوعية اللغة واألسلوب( ج

 (0،،5..)مباشرة/ تقريرية:  اللغةـ     

 (0،،5( )فعلية و جمل خبرية، اسمية.)خبري في مجمله:  األسلوبـ     

 ن 2(.........................................................................5،0...)اإلخبار والتفسير:  الوظيفةـ     

 ( :تتضمن...) صياغة فقرةـ  4 

 : أهم االستنتاجات     

 ت في نشوء الديمقراطية االفتراضية، الطامحة للممارسة نترنيإبراز دور اإل:  مضمونا+         

 (5،0...)الديمقراطية الفعلية و ترسيخها على أرض الواقع            

 (5،0...)اعتماد لغة تقريرية وأساليب خبرية هادفة لإلخبار والتفسير:  شكال+         

 ...مناقشة تصور الكاتبـ      

 الستخالص  أن...الفكرة ومحاورته/ شح على تفكيك التصورراعى مدى قدرة المتري) ـ      

 تحول إلى وسيلة ضغط على السياسيين لتفعيل الممارسة الديمقراطية  الحقة  نترنيتاإل         

 (1،0)( ...على أرض الواقع          

 : الرأي الخاصـ    

 ن 3.....(.......5،0)قدمه في المناقشة أن يثمن المترشح هذا التصور ويدلل عليه انطالقا مما ينتظر       

 

 

        (ن 4):  اللغة ثانيا ـ مكون درسث        
 

 نوع االقتراض          : مقترضاناللفظان ال .1

 (0،،5)دخيل          ، ( 0،،5) اإلنترنيت

 ن 1............................................................(..0،،5)دخيل         ، (0،،5)الديمقراطية

 (مع الشكل: ) االشتقاقـ  ،     

ض  ت  ف  م  :  اسم المفعول، ( 0،،5)رض ت  ف  م  :  اسم الفاعل       ،  ( 0،،5)ر 

 ن 1(...........................................................5،0)أسماء المعاني االشتقاق من:  نوع االشتقاق     
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          3/3موضوع االمتحان الجهوي الموحد للباكلوريا                                                                                 

           (          المترشحون األحرار  (         _   2112 يوليوز: الدورة االستدراكية _                                                     
 اللغة العربية      :  ةماد

 ـ عناصر اإلجـابة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  

 : ضدال:                                                  المرادف ـ 3

 (0،،5...)البروز/الظهور =/=ـ  الكمون(                0،،5)...عوائق/موانع : ـ حوائل

 

 ن 1.......(0،،5...)فعلية/ واقعية=/= ـ احتمالية (             0،،5)   مقاسمة /تقاسم  : مشاطرة   ـ       

 

 :من عناصر االتساقـ   4

 ...ـ الضمائر   

 ...ـ األسماء الموصولة   

 ...ـ  أسماء اإلشارة   

 ...أدوات التفسير  ـ    

 ...ـ  حروف العطف  

 ...كرار المعجميالت ـ  

 ن 1....(.5،0)(المثال المستشهد به من النص/، ويراعى صحة الجملة( 5،0)يكتفى بوسيلتين ) 

 

          (ن 6): و اإلنشاءالتعبير ثالثا ـ مكون   
 

 :اآلتية بعناصر الخطة  االلتزام  : الموضوع تقويميراعى في 
  وموضوعها الخطة،  اسم تحديد... 

  ( ...إنشاء موقع تواصلي) من المشروع  رسم األهداف المتوخاة 

  المستهدفةأو الفئات  ، والفئة  همة ااألطراف المس تعيين 

  المشروع، والمبالغ الالزمة لتنفيذه در تمويل امص تحديد... 

 (استطالعات الرأي/ حوارات/ منتديات) ع تحديد بعض األنشطة الخاصة بالمشرو... 

 لمواجهتها احتمال عوامل الفشل... 

 ن 6.............................واحترام عالمات الترقيم ، وسالمة التعبير كما يراعى التدرج المنهجي 
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