
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 (4102   يونيو: الدورة العادية ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

 ألحرار خاص بالمترشحين ا   

 مدة اإلنجاز لـــالمعام  ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

 4 
 من سلك البكالوريا

 /العلوم الرياضية / العلوم التجريبية 
 /االقتصاد والتدبير  علوم

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

 4 اللغة العربية
 ساعتان

4 
 

  

 ن 01  :درس النصوص: أوال *      
 : والفرضية...المؤشرات – 1       
 االقتصاد العالمي : ) بعض المؤشرات المعجمية –لة للمقا األصليالعنوان  –عنوان النص :  من المؤشرات -      
 ...بداية النص –...( التكنولوجيا الجديدة -اإلنترنيت –عصر العولمة -المعاصر               

 (52،0( )بمؤشرين يكتفي)                      
 : صياغة الفرضية القرائية تتضمن -        

 ،(52،0)أبعاد وتحديات ، العولمة :  ةالمجزوء، ( 52،0)رية مقالة إخبا: نوعية النص            
 ن 0..............................................................................(.52،0)المعرفة  مجتمع : رالمحو          
 : الفكرة المحورية للنص -،     

 حاضرا  اإليجابية، وبعض مزالقه في أكثر من مجال  هتجليات لم النانو، وإبرازه لبعضتعريف الكاتب ع          
 . ومستقبال           

 ن 4.............................................(....يقبل كل تعبير مالئم لجوهر الفكرة)                                    
 :  المعجم (أ  – 3    

  -الحواسيب –الصناعات اإللكترونية  – ريةهمج أجهزة –الجديدة  االتكنولوجي: "  الحقل التكنولوجي -          
 (52،0) ...(انترنيت –تكنولوجيا المعلومات               
 (52،0..()ـ الخالياالهندسة الوراثية  -ات الذريةيئالجز -علم النانو – األساسيةالعلوم : "  الطبي /الحقل العلمي -           
 (52،0...()الرجال المتاجرين -النساء - العلماء –الباحثين  –الجسم  -المريض: "  حقل اإلنسان -           
 (52،0) (أو ما في معناهما) ...تداخل وترابط:  لعالقةا -          

  (بثالثة ألفاظ أو عبارات عن كل حقل  كتفىي  )                                  
 ...لنانو ومزالقهإيجابيات علم ا( ب      

 : بعض اإليجابيات°         
 عالج بعضل وأتقدم  علوم طبية كثيرة، انتعشت معها آمال واعدة لمقاومة : في المجال الطبي -           

 (52،0...)بمساعدة ما يوفره علم النانو من تكنولوجيات دقيقة ...المستعصية كالسرطان األمراض               
  –كترونية الحواسيب اإلل) الدقيقة اإللكترونيةازدهار الصناعات :  في المجال التكنولوجي -            

 (52،0...()الذكية في أكثر من مجال هريةجاألجهزة الم               
 المساهمة في ازدهار االقتصاد العالمي نتيجة المكاسب المالية  -:   في المجال االقتصادي -            
 ...المرتبطة بتطور البحوث العلمية والهندسة الوراثية                 

 (52،0..)االغتناء بالنسبة للباحثين والعلماء الذين يشتغلون في مختبرات ومراكز طبية متطورة -                   
 : بعض المزالق°        

 نساء -نساء بائعات لبويضاتهن) تساؤلظهور مهن جديدة تثير أكثر من  -: في المجال االجتماعي -            
 (....رجال متاجرون بحيواناتهم المنوية و خالياهم -حاضنات                  
 (52،0..)تسويق هذه الخدمات على اإلنترنيت -                

 
 
 

 

1/3 

 المملكة المغربية الصفحة
والتكوين المهني التربية الوطنية وزارة   

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

تافياللت -جهة مكناس  
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          4/3 اكلوريا                                      موضوع االمتحان الجهوي الموحد للب                                                      

                (          المترشحون األحرار  ( _           4102 يونيو : الدورة العادية _                                                  
 عناصر اإلجابة   اللغة العربية                                      :  مادة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 
 

 تطمح إلى التدخل في النسل البشري لدى بعض العلماء شاذةهناك نزعة  -:  األخالقيفي المجال   -    
 (52،0)الجيني في اإلنجاب  من خالل االنتقاء تحسينهبدعوى           

 : الرسالة المستنتجة°    
 أكثر من مجال،في  النانو  اتكنولوجيالواعدة التي نتجت عن التقدم الهائل في ميدان  تاإلنجازاتثمين  -       
 التي قد  تثير أسئلة قانونية واجتماعية وأخالقية نتيجة الشائكة/ مزالق الخطيرةمقابل تحذير قوي من ال        
  (52،0...)غياب الضمير        
 ....منهجية الكاتب ووسائله اللغوية(  ج   

 تعريف ...() الترابط والتسلسل.../) اعتماد طريقة استنباطية تنطلق من العام نحو الخاص:  منهجيا -        
 (520...( )بعض مزالقه/ ابياتهجيإ بعض / النانوعلم                 

 (االتساق) توظيف أدوات ربط متنوعة/ الجمل الخبرية الطويلة/ اللغة التقريرية:   الوسائل اللغوية -          
 ن 2............................................................................(......520...)الوضوح في التعبير            

 ...تركيب فقرة  – 4  
 ينتظر أن تتضمن ما يأتي       
 النانو وما حققه من إنجازات واعدة في مجاالت وعلوم متعددة، جعلت اإلنسان  علماإلشارة إلى أهمية  -       
 (520...)أخرى من سلبياته ومزالقهتارة في إيجابيات مجتمع المعرفة و يتخوف تارة  يأملالحديث            

 له عالقة ومعجم مالئم ، االعتماد في العرض على منهجية استنباطية ، لغة تقريرية، أساليب خبرية  -       
 (520. )بطبيعة الموضوع المعالج          
 داعية لتحسينتراعى  مدى قدرة المترشح على محاورة التوجهات الجديدة لعلم النانو ال) :  المناقشة     

 (1...)النسل البشري               
 ...هو إال أداة طيعة بين يدي العلماء علم النانو ما( + من عناصر المناقشة على سبيل االستئناس)           

 ...المسؤولية تقع على عاتق العلماء والباحثين+                                                         
 ...ضرورة اقتران التقدم العلمي بالضمير واألخالق+                                                         
 ن 3................................................(...1...)الموافقة أو المخالفة مع التعليل واإلقناع:   الرأي الشخصي   
 
  

  ن 2   :الدرس اللغوي : ثانيا 

 
 :لفاظ المقترضة في الفقرة االولىاأل -1

 وهي كلها دخيلة (520) (الميلليمتر –ر تالنانومي –البكتيريا  –التكنولوجيا  –النانو ) 
 ن 0.............................................(.......................................(520)بلفظين  ي كتفى) 

 : قرة األولىمن وسائل االتساق في الف – ،    
 ...(وتنصب اهتمامات هذا العلم.../ وقد ساعده على ذلك) أسماء اإلشارة   -            
 ...(التي تصغر...يئاتالجز / ...التقدم الكبير الذي عرفته: )... أسماء الموصول  -            
 ...(أبعاد البكتيريا والخلية الحية : ) واو العطف  -            
 ...(تعود بداية نشأته... علم النانو هو: ) الضمائر  -            

 ...أبعاد/ أبعادها –العلوم / هذا العلم/علم النانو:)التكرار المعجمي  -            
   

 ن 0( ............................من الفقرة األولى( 520)مع االستشهاد المناسب ( 520)  نيكتفى بوسيلتي)                
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          3/3 موضوع االمتحان الجهوي الموحد للباكلوريا                                                                                            

                (          األحرارالمترشحون   ( _           4102 يونيو : الدورة العادية _                                                  
 اللغة العربية                                         عناصر اإلجابة:  مادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

           
    

 (52،0...)عجيبة، مدهشة : خارقة   ،(   52،0... )تساير: تواكب :  المرادف - 3

 ن 0.......................(52،0...)الواقعية  /==المفترضة  ،(   52،0...      )د بعي= /= وشيك :  الضد     
  لمع الشك" تسويق" االشتقاق  من  – 4

 (52،0) وق س  : اسم المكان –(52،0) ق و  س  م  :  اسم المفعول -(52،0) ق  سو  م  :  اسم الفاعل
    ن 0................................................................................(52،0)    قو  س  : فعل األمر - 

    
   

 ن 6  :درس التعبير واإلنشاء: ثالثا *
 : من معايير التقويم       

 :تتضمن العناصر اآلتية  ، بطاقة تقنية  حاقترا( أ                  

 . اإلجرائية للمقابلة األهدافتحديد  -
 . تحديد محاور مضمون المقابلة -
 .تهيئ بعض األسئلة المناسبة للمحاور -
 .افتراض بعض المفاجآت غير المتوقعة لمواجهتها -
 ( ،.... )المقابلة بعد إجرائها أهدافويم ما تحقق من اقتراح شبكة لتق -

 (3....... )قة التقنية المعدة سلفاإجراء المقابلة اعتمادا على عناصر البطا( ب                  
 

 ن 6......(..1)التماسك وسالمة اللغة+ احترام عالمات الترقيم ...+ احترام شكليات كتابة المقابلة( ج                  
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