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 (أحزار )ثاَُت نسُت الا

 اندورج االستدراكُح

  انهغت انعزبُت :انًادة 
 

 عُاصز اإلجابت و سهى انتُقُط

 

 

األكادًَُت انجهىَت نهتزبُت وانتكىٍَ 

 نجهت اندار انبُضاء انكبزي

 

 

  

دنُم انتصحُح 
 

 تشكم انعُاصز انًقتزحت فٍ هذا اندنُم، إطارا عايا َستزشد به انسادة األساتذة

فٍ تصحُح إَجاساث انًتزشحٍُ  
 

 ( َقط 10 )درس انُصىص : ـ انًجال انزئُس األول

 

 :ـ افتراض مىضىع انىص، اوطالقا مه قراءج ػىىاوً وفقرتً األخُرج1 
  (ن1.....)إضٓاو انًجتًع انًذَي بانًغرب في انرقي بانتًُيت ٔانذيًقراطيت: تطٕر انًجتًع انًذَي في انًغرب، أٔ

تراجع انذٔنت ٔاألحساب في أدائٓا ٔاجباتٓا ٔيٓايٓا : يٍ أضباب برٔز انًجتًع انًذَي، كًا ٔردث في انُصـ 2

اَتشار قيى انذيًٕقراطيت ٔانحريت / انفشم انطياضي في حم انًعضالث االجتًاعيت /  في تذبير انشأٌ انعاو 
 (ن2........................................)................................................ٔحقٕق اإلَطاٌ بيٍ دٔل انعانى

 (ن2)...........................................................................................................................ـ 3

                                                    

                  

   

 

 (ن1)......ـ َراػً فٍ تقىَم إجاتح انمترشح مدي قدرتً ػهً تحهُم قىل انكاتة تهغح سهُمح وخانُح مه األخطاء4  

أٌ ــ بم حتٗ ــ ٔأ انعطف ــ يٍ جٓت أخرٖ ــ انتي ــ  بانًٕازاة يع : يٍ ًَارج انرٔابط انًعتًذة في انُصـ 5  

 ... 

 سبب هيمنته الحقل المرتبط بالمجتمع المدني

../ َشأة انًجتًع انًذَي../ انًجتًع انًذَي أحذ انركائس

/ حضٕر انًجتًع انًذَي في ْيكهت ٔشكم انذٔنت انحذيثت

قيى انحريت / يطٓى في رفذ عًهيت انتًُيت انشايهت

/ برٔز انًجتًع انًذَي/ ٔانذيًٕقراطيت ٔحقٕق اإلَطاٌ

انفاعهيٍ / جًعياث/  يرصذ انًجتًع انًذَي/ تعاظى دٔرِ

... َخبت األطر انٕطُيت/ غير انحكٕيييٍ ٔغير انًتحسبيٍ

 (نقطت واحدة)

ـ ٔحذة انًٕضٕع ٔتركيس انًعانجت عهٗ يا 

... يتصم بّ يٍ قضايا انُشأة ٔانتطٕر

ـ تقذيى أكبر قذر يًكٍ يٍ انًعهٕياث 

انًرتبطت يباشرة بانًجتًع انًذَي ٔبذٔرِ 

... ٔأًْيتّ

 (نقطت واحدة) 
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 (أحزار )ثاَُت نسُت الا

 اندورج االستدراكُح

  انهغت انعزبُت :انًادة 
 

 عُاصز اإلجابت و سهى انتُقُط
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... ـ ضًاٌ االتطاق ٔاالَطجاو بيٍ يكَٕاث انُص، جًال ٔفقراث:     ـ يٍ ٔظائفٓا في انُص 
 (ن1)...................                          ـ ترتُة األفكار وتسهسهها وتُسُر االوتقال مه فكرج إنً أخري         

ـ َراػً فٍ تقىَم اإلجاتح تمكه انمترشح مه تركُة ما تىصم إنًُ فٍ انمالحظح وانفهم وانتحهُم، فٍ فقرج 6  

 (ن3)...............................................مركسج، َثدٌ فُها رأًَ فٍ ما طرحً انىص تشأن انمجتمغ انمدوٍ

 

 ( َقط 4 )يكىٌ عهىو انهغت : ـ انًجال انزئُس انثاٍَ

  

 (ن2):.........................ـ مه األنفاظ انمقترضح انتٍ َتضمىها انىص، وتصىُفها وفق انمجانُه انمقترحُه1

 

 

 

 

 

 

  

 (َمىح رتغ وقطح ػه كم جىاب صحُح ػه انمطهىب)

ـ تمىح وقطح واحدج نهفع انُمَؼرَّب واسم انفاػم، وتمىح وقطح واحدج نهتركُة فٍ جمهتُه صحُحتُه 2

 (ن2)....................................................................................................................تامتُه

  

 

 ( َقط 6 )يكىٌ انتعبُز واإلَشاء : ـ انًجال انزئُس انثانث

 

 :َزاعً فٍ تقىَى إَجاس انًتزشح  

 

 (ن4)............................................تمكىً مه تقىُاخ مهارج انتفاوض، واستثماري نها فٍ إوجاز انمطهىب 

 (ن2............)...................................خهى تؼثُري مه األخطاء انهغىَح، وحسه استؼمانً ػالماخ انترقُم 
 

 

  

 

 مجاله اللفظ المقترض

 ضياضي انذيًٕقراطيت

 يكاَي/ جغرافي  نُذٌ

 يكاَي/ جغرافي  كانيفٕرَيا

 يكاَي/ جغرافي  نٕش أَجهص


