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 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه
 

 بجهة فاس بىلمان
 

 

 الموحد االمتحان  الجهوي
 1/1 امصفحـث (المترشحون األحرار)للبكالوريا

 2012امدورت امعاديث  امثايي وى شنك امةلاموريـــا اموشتوى 

  اموعاوـل ودت اإليجاز امنغثامعرةيث اموـادت  
  2  س2 جويع امشعب امعنويث وامتقييث (ت)امشعب

 عياصر اإلجاةث وشنه امتيقيط
 

 
 :يستأًس في تقوين إجابات الوترشحيي بالعٌاصر اآلتية

 

  ( ى 10 )هكوى الٌصوص : أوال 

ع عالقة التربٌة بمجتم:انطالقا من مالحظة العنوان ، ٌضع المترشح فرضٌة حول موضوع النص (1

 ن1. المعلومات

 – تقوٌم أداء الطالب وتوجٌهه –تقدٌم المادة التعلٌمٌة وعرضها : - مظاهر العالقة بٌن التربٌة والمعلومات (2

 إدارة عملٌة التعلٌم، ووضع – القٌام بالبحوث –إعداد المناهج وتطوٌرها 

ن 1.................................. سٌاساته

. .................   ٌشرح المترشح قول الكاتب من خالل أمثلة تبز عالقة التأثٌر والتأثر بٌن التربٌة والمجتمع (3

 ن1

– التوجٌه – التقوٌم – البحوث – التعلٌم –المناهج : من الكلمات أو العبارات التً تدل على حقل التربٌة*(4

...     التعلٌم–التربٌة 

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

ن 1.... الواقع –تنشئة األفراد -   دمج الفرد –المجتمع : -من الكلمات أو العبارات التً تدل على حقل المجتمع*

 0.5........................تمعلمجإن التربٌة تغٌر ا...-إن انتشار تكنولوجٌا المعلومات : أسلوب التوكٌد مثل (-5

 ن

  ن0.5.......................................ال تعمل بمعزل عن الواقع - ال تنشأ من فراغ : أسلوب النفً مثل-

ن 1................وظٌفة هذٌن األسلوبٌن فً النص هً الدفاع عن فكرة الكاتب، ومحاولة إقناع القارئ بها*

ٌعبر فٌها عن رأٌه المقبول والمناسب حول دور تكنولوجٌا المعلومات فً من ستة اسطر كتب المترشح فقرة ي( 6

.  تطوٌر النظام التعلٌمً 

ن 3.....................................................................................................

 ( ى 04 )علوم اللغة : ثاًيا 

م – ٌقّوم –قّوم : مثل " تقوٌم" تٌن من لفظ ٌصوغ المترشح كلم( 1 م– مقوِّ  1...   ............................. مقوَّ

 ن

ر : مثل" صحراء " وكلمتٌن من لفظ  ر –تصحَّ ر– ٌتصحَّ  ن 1...    ...................................... متصحِّ
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.  ٌكتب المترشح عبارة تشتمل على جملة اعتراضٌة ، وأخرى تشتمل على جملة تفسٌرٌة(2

 ن2....................

 ( ى06 )التعبير واإلًشاء : ثالثا 

 : يراعى في التقوين

.  تلمٌذٌن حول التكنولوجٌا الحدٌثةوجهات النظر بٌنٌبرزاختالف القدرة على كتابة مشهد مسرحً *

 (...الحىار، الحذث، الشخصيات، الزمان والمكان، ، اإلرشادات المسرحية):  تىظيف مكىوات المشهذ المسرحي* 

 . وسالمة اللغة خط  وضىح ال*
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