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الشعبـة

العلوم التجريبية

بكالوريا التعليم الثانوي

7102

الديــــــــوان الوطـــــــــــــــني لالمتــــــحانـــــــات والمســـــابـــــــقات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7107 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :علوم جتريبية

املدة 10 :سا و 01د

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة
عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

يحتوي الموضوع األول عمى ( )44صفحات (من الصفحة  1من  8إلى الصفحة  4من )8
التمرين األول 45( :نقاط)
يمر تركيب البروتينات بآليات محددة ومنظمة ،إلبراز ذلك نقترح الدراسة التالية:
تمثل الوثيقة التالية مراحل تركيب البروتين عند خمية حقيقية النواة.

 )1اكتب البيانات الموافقة لألراام وسم المرحمتين (أ) و(ب).

الوثيقة

 )2حدد في جدول العناصر الضرورية لحدوث كل من المرحمة (أ) والمرحمة (ب) و دور كل عنصر.

 )3احسب عدد الوحدات البنائية في العنصر 6الوظيفي إذا كان عدد النيكميوتيدات في العنصر 3يساوي .327
 )4بين في نص عممي كيف يتحكم العنصر  7في تحديد البنية الفراغية لمعنصر .6

صفحة  0من 8

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102
التمرين الثاني 17( :نقاط)
تستجيب العضوية بإنتاج عناصر دفاعية إثر دخول أجسام غريبة فتعمل عمى إاصائيا ،لمتعرف عمى بعض مظاىر

ومراحل الرد المناعي نستعرض الدراسة التالية:

 -Iتمثل الوثيقة  1بعض مظاىر الرد المناعي.
-1أ) تعرف عمى الخمية  aوالخمية .b

ب) حذّد المرحمة الممثمة في الوثيقة 1
ونوع االستجابة المناعية المعنية.

b

a

-7أ) أنجز رسما تخطيطيا تفسيريا لمشكل(.)1

الشكل ()1

ب) اشرح الظاىرة الممثمة بالشكل(.)2

الشكل ()2
الوثيقة 1

 -IIاصد تحديد العالاة بين الخاليا المناعية ،تؤخذ خاليا لمفاوية من طحال فأر وتحقق التجارب المبينة في
جدول الوثيقة .2

أوساط زرع جيالتينية
المرحمة
1

العنصر المثبت
عمى الوسط
الجيالتيني
الممفاويات
المضافة

المرحمة
2

1

2

3

4

5

جزيئات

جزيئات

جزيئات

خاليا

خاليا

مستضد x

مستضد x

مستضد x

سرطانية لمفأر

سرطانية لمفأر

LB

LB

LB

LT8

LT8

نسبة الممفاويات

المثبتة في الوسط
الجيالتيني بعد
الغسل

المرحمة
3

إضافة لمفاويات
أخرى

النتيجة

ال
غياب

األجسام

المضادة

 LT4محسسة

LT8

وجود أجسام

غياب األجسام

ضد X

المضادة

مضادة

الوثيقة 2

صفحة  7من 8

ال
عدم انحالل
الخاليا

السرطانية

 LT4محسسة
ضد الخاليا
السرطانية

انحالل الخاليا
السرطانية

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102
 –0أ) ادم تحميال مقارنا لمنتائج التجريبية لألوساط ( 2 ،1و )3والوسطين ( 4و ،)5استنتج العالاة بين الخاليا
الممفاوية المستعممة.

ب) عمل نسبة الممفاويات المثبتة بعد غسل الوسط الجيالتيني في المرحمة .2

جـ) تعاد تجربة وسط الزرع  2مع إضافة  LT8عوض  ،LBتواع نسبة الممفاويات المثبتة بعد غسل

الوسط الجيالتيني ،برر إجابتك.

 )7لخص في نص عممي مراحل الرد المناعي مبر از دور .LT

التمرين الثالث 48( :نقاط)
تعتبر النباتات الخضراء مق ار لظاىرة حيوية تسمح بتحويل الطااة الضوئية إلى طااة كيميائية كامنة في جزيئات المادة

العضوية وفق سمسمة من التفاعالت الحيوية الخموية.

 -Ιبيدف معرفة مراحل ىذه الظاىرة وشروطيا نجري التجارب التالية:

 )1الشكل ( )1من الوثيقة  1يمثل التركيب التجريبي والنتائج المحصل عمييا باستعمال معمق لصانعات خضراء.
CO

ضوء

كمية  COالمثبتة (وا)

HO
ظالم

O
ناتج

إشعاع

إضاءة قوية لمدة  24د

CH O

وسط مغذي يحتوي عمى معمق
لمصانعات الخضراء

الزمن (ثانية)

الشكل()1

الشكل()2
الوثيقة 1

أ) استخرج المعمومات التي تقدميا نتائج تجربة الشكل( )1من الوثيقة .1
ب) سم الظاىرة المدروسة في الشكل ( )1من الوثيقة .1

جـ) اكتب المعادلة اإلجمالية التي تعبر عن الظاىرة المدروسة.

 )2الشكل( )2من الوثيقة  1يمثل نتائج تجريبية لدراسة عمى أشنة خضراء (الكموريال) في وسط مناسب غني
بـ

co

وفي درجة ح اررة ثابتة مع تعريضو لفترة إضاءة اوية ثم نقمو إلى الظالم مع اياس كمية

– حمل المنحنى وماذا تستنتج؟

صفحة  0من 8

co

المثبتة.

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102
 -ΙΙلتحديد بعض تفاعالت ونتائج مراحل الظاىرة السابقة نستعرض التجربتين التاليتين:

التجربة  :1يعرض معمق من الصانعات الخضراء في درجة ح اررة  o25لشدة إضاءة مختمفة ،يتم إيقاف التفاعالت

الحيوية بعد كل ثالث داائق ويقاس تركيز كل من الـ ، ATPالـ ، ADPالمركب  Rمؤكسدا (مستقبل الكترونات)
وتركيز غاز الـ  .Oالنتائج موضحة في الشكل( )1من الوثيقة .2

التجربة  :2عرضت صانعات معزولة لشدة إضاءة مثمى ولمدة كافية في وجود  COثم تمت تجزئتيا.

زودت الحشوة بـ  COذي الكربون المشع ،الشروط التجريبية والنتائج ممثمة بالشكل ( )2من الوثيقة .2
تركيز مستقبل e-
(المركب Rمؤك َسد)

الشكل 0

وحدة اعتبارية

تركيز O

تركيز ADP
تركيزATP

15 -

د£

إضاءة
مثمى

إضاءة
متوسطة

وحدة اعتبارية
-

60

10 -

40 -

5 -

20 -

إضاءة
ضعيفة

إضاءة
مثمى
الشكل 7

97444

96444

إضاءة
ضعيفة

إضاءة
متوسطة

كميت  coالمثبتت في الحشوة
( وإ)
144444-

4444
4

43444
حشوة في
حشوة في
الظالم +
ناقل الظالم ATP +
+ ATP

مرجع

حشوة في

الظالم +
كييساث في
الضوء

-

حشوة في

الظالم

 -1أ) فسر النتائج التجريبية الممثمة بالشكل ( )1من الوثيقة  2مع إبراز نواتج المرحمة المعنية.
ب) لخص بمعادالت كيميائية مختمف التفاعالت التي تسمح بتشكيل نواتج ىذه المرحمة.
 -2باستغالل نتائج التجربة

الوثيقة

استنتج المرحمة المعنية من الظاىرة المدروسة؛ مقرىا وشروط حدوثيا.

 -IIIمن خالل نتائج الدراسة السابقة ومعموماتك المكتسبة أنجز رسما تخطيطيا وظيفيا تبرز فيو العالاة بين مراحل
الظاىرة المعنية في ىذه الدراسة.

صفحة  0من 8

انتهى الموضوع األول

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني عمى ( )44صفحات (من الصفحة  5من  8إلى الصفحة  8من )8

التمرين األول 45( :نقاط)

تحتاج الخمية الحية إلى إمداد مستمر من المادة والطااة ألداء مختمف وظائفيا والمحافظة عمى حيويتيا.

لد ارسة تحوالت المادة والطااة في الخمية نقترح الوثيقة التالية:

الوثيقة
O

CO

ATP
ATP
ATP
O

CO

نواة

مادة
عضويت

مادة
عضويت

س

نواة

ATP

CO
HO

الخليت (ب)

O
ضوء

ص

الخمية ( أ)

 )1سم العضيتين (س ،ص) ،صنف الخميتين (أ) و(ب) حسب نمط التغذية.
 )2مستغال الوثيقة استخرج ما يحدث في الخمية (أ) وعالاتو بما يحدث في الخمية (ب) من حيث التحوالت
الطااوية مدعما إجابتك بمعادالت كيميائية إجمالية.

 )3تستعمل الخاليا الحية جزيئات الـ  ATPلمقيام بوظائفيا المختمفة ،من خالل ما تقدم ومعموماتك اكتب نصا

عمميا توضح فيو ترافق تحوالت المادة والطااة عند الخمية (ب) مبر از أىم النشاطات التي تستيمك فييا الطااة.

صفحة  5من 8

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102
التمرين الثاني 47( :نقاط)
تمعب البروتينات أدوا ار مختمفة نتيجة تخصصيا الوظيفي.

إلبراز دور بعض البروتينات في االتصال العصبي نقترح الدراسة التالية:

 -Iالشكل ( )1من الوثيقة  1يبين تركيب تجريبي ،أما الشكل ( )2من نفس الوثيقة فيبين التسجيل (أ) منو ما تم

الحصول عميو بواسطة الجياز ج  1والتسجيل (ب) ما تم الحصول عميو بواسطة الجياز ج  2إثر تنبيو فعال.
mV

ج1
ليف عضمي
ج2

-

التسجيل (أ)
الزمن
)(ms

تنبيه

مـ
E

C

D

A B

التسجيل (ب)

تيار خارجي
تكبير

تيار داخمي

الشكل ()2

هـ

الشكل ()1

الوثيقة 1

 -1أ) سم التسجيمين (أ)( ،ب).

ب) حمل التسجيمين (أ)( ،ب) واستنتج العالاة بينيما.

 )2باستعمال نفس التركيب التجريبي السابق واثر تنبيو فعال تم حساب عدد القنوات المفتوحة في الموضع (مـ) وفي
أزمنة مختمفة ،النتائج المحصل عمييا ممثمة في جدول الوثيقة .2
الوثيقت 7

عدد القنوات

المفتوحة في

الميكرو متر
مربع

الزمن بالميمي ثانية
4

4.5

1

1.5

2

2.5

3

5

2

4.5 4 3.5

5

انوات النمط
1

4

5

44

25

4

4

4

4

4

انوات النمط
2

4

4

5

12 18 24 15

8

2

1

4

أ) ترجم نتائج الجدول إلى منحنيين عمى نفس المعمم.

ب) أوجد العالاة بين المنحنيين والتسجيمين (أ) و(ب) من الوثيقة .1

جـ) حدد نمطي القنوات المقصودة في ىذه الدراسة ومصدر كل تيار.

صفحة  6من 8

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102
-IIعند وضع الجياز ج  2عمى اطعة من الجزء المكبر من الشكل ( )1الوثيقة  1واحداث عدة تنبييات متزايدة الشدة

في الموضع (ىـ) أو حقن كميات متزايدة من األستيل كولين في الشق المشبكي.
 )1مثل بالرسم النتيجة الممكن الحصول عمييا ،مبر ار إجابتك.

 )2وضح دور البروتينات المدروسة في نقل المعمومة العصبية عند إحداث تنبيو فعال عمى مستوى الخمية
ابل المشبكية.

التمرين الثالث 48( :نقاط)
تقوم البروتينات ومنيا اإلنزيمات بأدوار ميمة في حياة الخمية ،يرتبط نشاطيا بالمعمومات الوراثية في المورثات المشفرة

ليا .نبحث في ىذه الدراسة العالاة بين نشاط اإلنزيم والمورثة المسؤولة عنو.

 -Iعند بعض األشخاص حساسية مفرطة لألشعة فوق البنفسجية ( )UVالتي توجد ضمن أشعة الشمس ،حيث تظير
عمى جمودىم بقع سوداء اد تتطور إلى سرطان جمدي ويعرف ىذا المرض بجفاف الجمد Xéroderma pigmentosum:

لغرض التعرف عمى سبب ىذا المرض الوراثي الخطير والنادر ،نقدم المعطيات التالية:

نص الوثيقة  :1يمثل معطيات عامة حول ىذه اإلصابة ،أما جدول نفس الوثيقة فيمثل جزء من تتالي النيكميوتيدات
في السمسمة غير الناسخة والجزء الموافق ليا من تتالي األحماض األمينية لدى شخص سميم وآخر مريض.

النص:

أثناء تضاعف ال ـ  ADNالالزم
النقسام خاليا العضوية،

اد تط أر بعض األخطاء وذلك

باستبدال أو حذف أو تعويض

نيكميوتيدة بأخرى أو تشكل

روابط غير مرغوبة بين بعض
النيكميوتيدات فيما بينيا.

غير أنو يوجد في نواة الخمية

إنزيمات تصحح ىذه األخطاء،
ومن بينيا إنزيم  XPAالذي

الجدول

يتشكل من  215حمض أميني.

 )1تعرف عمى البرنامج الذي ادم بو جدول الوثيقة .1حدد الغرض من استعمالو.

الوثيقة 1

 )2أعط تتالي نكميوتيدات الـ  ARNmعند الشخصين وأنجز جدوال لمشفرة الوراثية انطالاا من معطيات الوثيقة .1

صفحة  7من 8

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102
 -IIلغرض معرفة سبب ظيور اإلصابة بمرض جفاف الجمد نقدم التجربة التالية:

نعرض خاليا جمدية من شخ ــص سميم وأخرى من شخص مريض بجفاف الجمد لألشعة فوق البنفسجية ( )UVالتي

تتسبب في ظيور ثنائيات التايمين ) (Thymineالمتجاورة في نفس سمسمة الـ .ADN

في الزمن ز 4نواف تعريض ىذه الخاليا لألشعة ( ،)UVالنتائج المحصل عمييا مبينة في الشكل (أ) من الوثيقة 2

بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيوضح آلية عمل إنزيم .XPA

نسبت الثايمين
المتجاورة T=T
في خاليا الشخص
السليم

1.15

في خاليا الشخص المصاب
ز (سا) 24
الشكل (ب)

1.0

1

12
الشكل (أ)

الوثيقت 7

-0أ) حمل نتائج الشكل(أ) من الوثيقة .2

ب) استخرج من الشكل (ب) آلية عمل إنزيم .XPA

جـ) ااترح فرضية حول عالاة نشاط االنزيم بالمرض.

 )7تحقق من الفرضية بتفسير النتائج المحصل عمييا في الشكل (أ) اعتمادا عمى معطيات الشكل (ب).
 -IIIانطالاا من المعطيات المقدمة في  II، Iومعموماتك ،بين في نص عممي العالاة بين المورثة وانزيم XPA
ومرض جفاف الجمد ،مع ااتراح حمول لحماية األشخاص المصابين بيذا المرض.

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  8من 8

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
الموضوع األول
العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

التمرين األول 05 ( :نقاط )

02.5

لكل بيانين

 -1كتابة البيانات الموافقة :
-1وعاء دموي

-2أحماض أمينية -4 ARNm-3.الشبكة الهيولية الداخلية الفعالة

()4×02.5

-5تحت وحدة كبرى للريبوزوم  -6سلسلة بيبتيدية - 8 ADN-7تحت وحدة صغرى للريبوزوم

-تسمية المرحلتين :المرحلة (أ) :مرحلة االستنساخ

مجموع

المرحلة (ب) :مرحلة الترجمة.

52.5

02.5

 -2العناصر الضرورية لكل مرحلة و دورها:
المرحلة
المرحلة (أ)

العناصر الضرورية
-المورثة ()ADN

-حاملة للمعلومة الوراثية.

-إنزيم  ARNبوليميراز

-استنساخ  ARNmانطالقا من السلسلة المستنسخة.

-طاقة على شكل ATP

-تستهلك أثناء االستنساخ

ARNm-

-نقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى.

-االحماض األمينية

-وحدات بنائية للبروتين

-الريبوزومات

-مقر قراءة رامزات  ARNmوترجمتها إلى أحماض أمنية

نكليوتيدات ريبية حرةالمرحلة (ب)

دورها

ARNt-

-وحدات بنائية للـ ARNm

ناقل لألحماض االمينية و تحديد موقعها في السلسلةالبيبتيدية بواسطة الرامزة المضادة.

-طاقة على شكل ATP

-تستهلك أثناء تنشيط االحماض االمينية

-إنزيمات نوعية

-تتدخل أثناء تنشيط األحماض األمينية

4×02.5

5

 -3حساب عدد الوحدات البنائية لمتعدد الببتيد يساوي عدد النيكليوتيدات ناقص (رامزة البداية  +رامزة النهاية )3/
=  107 = 3/321 =3/)3+3(-327حمض أميني

02.5

02.5

 -4النص العلمي  :يتحكم الـ  ADNفي تحديد البنية الفراغية للبروتين

-يحتوي الـ  (ADNالمورثة) على عدد من النيكليوتيدات من أربعة أنواع مرتبة في ثالثيات

أثناء النسخ تنجز نسخة من ترتيب و عدد الثالثيات إلى ترتيب و عدد من الرامزات على مستوى الـ ARNmتنقل نسخة المعلومات في الـ  ARNmإلى الهيولى حيث تعمل الريبوزومات على ترجمة تلك المعلومات( الرامزات) إلى أحماض أمينية لتشكيل سلسلة ببتيدية .
يسمح عدد  ،نوع و ترتيب األحماض األمينية في السلسلة الببتيدية بإنشاء روابط كيميائية مسؤولة عن تحديدالبنية الفراغية المناسبة للبروتين و إبراز المواقع النشطة للبروتين لتأهيله آلداء الوظيفة الخاصة به .

صفحة  1من 8

4×025

.

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
التمرين الثاني 0. ( :نقاط )

-1 - Iأ) التعرف على الخليتين :
 -الخلية LTc : a

الخلية  : bخلية مصابة ( عارضة)

ب) المرحلة الممثلة في الوثيقة  : 1مرحلة التنفيذ أو اإلقصاء
 -نوع االستجابة المعنية  :استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلوية

.×02.5
02.5

5

02.5

-2أ-إنجاز رسم تخطيطي تفسيري للشكل (( :)1كل بيانين و الرسم الذي يقابلهما على )0.25
محددالمستضد

TCR

4×02.5

HLA1

خلية مصابة (مستهدفة)

خلية Tسمية ()LTc

CD8

52.5

رسم تخطيطي يوضح آلية التعرف المزدوج للـ ـ LTcعلى الخلية المستهدفة

ب -شرح الظاهرة للشكل ( :)2بعد التعارف المزدوج :
 إفراز البيرفورين -ارتباطه (تثبيته) على غشاء الخلية المصابة

02.5

 -تشكيل قنوات في الغشاء

 دخول الماء و الشوارد عبر القنوات انفجار الخلية المصابة (صدمة حلولية) – 1- IIأ) التحليل المقارن للنتائج التجريبية ( :مؤشرات اإلجابة :الشروط  ،النتائج  ،العالقات)
عند تثبيت جزيئات المستضد  Xفي الوسط الجيالتيني في  1و 3-و إضافة الـ ........................................................ LBتثبيت  % 0.01من الخاليا

.×02.5

و عدم إضافة أي لمفاوية في  1و إضافة  LT8في الوسط ........... 3غياب األجسام المضادة.بينما عند تثبيت المستضد  Xعلى الوسط 2-و إضافة LB

525

و  LT4محسسة ضد ..................................... Xتبقى نسبة اللمفاويات المثبتة ثابتة )(0.01%في حين تظهر األجسام المضادة.
عند تثبيت خاليا سرطانية للفأر على الوسط الجيالتيني في  4و 5-و إضافة LT8

-و عدم إضافة أي نوع آخر من اللمفاويات في .................4تبقى نسبة اللمفاويات المثبتة ثابتة )(0.01%

صفحة  2من 8

.×02.5

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
و عدم انحالل الخاليا السرطانية .
و عند إضافة  LT4محسسة ضد الخاليا السرطانية في الوسط  .......5تبقى نسبة اللمفاويات المثبتة ثابتة) (0.01%و يحدث انحالل للخاليا السرطانية.

استنتاج عالقة بين الخاليا :

-توجد عالقة بين  LBو  LT4حيث تساعد  LT4الـ  LBعلى التطور إلى بالسموسيت منتجة لألجسام المضادة

.×02.5

-كما تساعد ( تعاون)  LT4الـ  LT8على التطور إلى LTc

ب) تعليل ثبات نسبة اللمفاويات المثبتة في المرحلة  2على مستوى كل األوساط :
 -يوجد عدة لمات من اللمفاويات  LBو  ، LT8تمثل كل لمة نسبة قليلة من مجموع اللمات

 انتقاء المستضد  Xو الخاليا السرطانية اللمة المناسبة لكل منهما التي تملك مستقبالت تتكامل بنيويا معمحدد المستضد ( المستضد  Xو الخاليا السرطانية)
جـ) نسبة اللمفاويات المثبتة بعد غسل الوسط الجيالتيني المتوقع تثبيتها :تساوي صفر ()0
 التبرير  :اللمفاويات  T8تنتقى بالتعرف المزدوج من طرف الخاليا المصابة و ال تتحسس بالمستضداتالمنحلة بالتعرف المباشر.

02.5
02.5
02.5
0250

025

02.5

 -2مراحل الرد المناعي مع إبراز دور الـ LT4
 مرحلة االنتقاء و التعرف  :انتقاء كل من  LBو  LT4و  LT8من طرف المستضد-

مرحلة التنشيط  :تركيب مستقبالت  IL2من طرف الخاليا المنتقاة  ،إفراز  IL2من طرف LT4

 مرحلة التكاثر  :تنشط اللمفاويات المنتقاة و المحسسة بالـ  IL2و تكاثرها التمايز و التنفيذ : تتمايز  LBإلى بالسموسيت منتجة لألجسام المضادة ترتبط بالمستضد مشكلة معقدات مناعية ،
 تتمايز  LT8إلى  LTcتقضي على المستضد .

6×02.5

525

التمرين الثالث 08 ( :نقاط )

 -)1 – Iأ) المعلومات المستخرجة :
 -مصدر األوكسجين المنطلق هو الماء

 مصدر كربون المادة العضوية هو غاز الفحم الممتص لحدوث الظاهرة في الصانعات الخضراء يلزم ضوء ،غاز الفحم و ماءب) الظاهرة المدروسة  :التركيب الضوئي( تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة)
جـ) المعادلة اإلجمالية للتركيب الضوئي :

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

ضوء

→

يخضور

6CO2 + 12H2O

 )2تحليل المنحنى( :مؤشرات اإلجابة :الشروط  ،النتائج  ،العالقات)
 -في وسط غني بغاز الفحم و إضاءة قوية ..........يتم تثبيت كمية كبيرة من غاز الفحم

3×02.5

02.5

025

025

.×02.5

.×02.5

 عند النقل مباشرة إلى وسط مظلم ..................يستمر تثبيت غاز الفحم بكميات متناقصة لمدة  20ثااالستنتاج  :يتم التركيب الضوئي وفق مرحلتين؛ مرحلة كيموضوئية تحتاج تفاعالتها للضوء و مرحلة كيموحيوية ال
تحتاج تفاعالتها للضوء .

صفحة  3من 8

025

5
025

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
 -1- IIأ) تفسير النتائج التجريبية للشكل(: )1
 أفسر تنتاقص الـ  ADPو تزايد الـ  ATPعند زيادة شدة اإلضاءة بفسفرة الـ  ADPإلى .ATPالمؤكسد  Rو تزايد كمية  O2المنطلق عند زيادة شدة اإلضاءة بأكسدة الماء و انطالق O2
 أفسر تناقصَ
و تحرر إلكترونات ترجع المستقبل ( المؤكسد .)R

.×02.5

525

ب -المعادالت الكيميائية لمختلف تفاعالت المرحلة الكيموضوئية :
 -1التحلل الضوئي للماءO2 + 4H+ + 4e- :

ضوء

2H2O

→

يخضور

 -2ارجاع النواقل NADP+ + 2 e- + 2H+ → NADPH.H+ :

3×02.5

(يمكن استبدال  NADP+بـ ) R

02.5

 -3الفسفرة الضوئية لـلـADPـ ADP + Pi + E → ATP :
 -2المرحلة المعنية هي المرحلة الكيموحيوية
مقرها  :الحشوة

4×02.5

شروطها  ، ATP ،CO2 :نواقل مرجعة و إنزيمات

1

 – IIIالرسم التخطيطي الوظيفي

كرية مذنبة

ضوء
NADP +

المرحلة الكيموضوئية

تجويف التالكوئيد

ADP+Pi

NADPH.H+

PGAL

حلقة كالفن

APG

CO2
HP
PS
T

RDP

مخطط يوضح العالقة بين المرحلتين
الكيموضوئية والكيموحيوية

صفحة  4من 8

المرحلة الكيموحيوية

ستروما

ATP

8×02.5

2

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
الموضوع الثاني
العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

مجموع

التمرين األول 05 ( :نقاط )

 - )1العضيتين  :س :ميتوكندري

.×02.5

ص :صانعة خضراء

 -نوع الخليتين :الخلية أ :ذاتية التغذية الخلية ب :غير ذاتية التغذية

 )2ما يحدث في الخلية ـ (أـ)  :هو تركيب المادة العضوية من خالل تفاعالت يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية
إلى طاقة كامنة مخزنة في روابط المادة العضوية  .يتم بعد ذلك استهالكها سواء من طرف نفس الخلية أو الخلية

.×02.5
1

الحيوانية (ب) خالل تفاعالت تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة لالستعمال.
معادلة التركيب الضوئي C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O :

ضوء

→

يخضور

6CO2 + 12 H2O

معادلة التنفس C6H12O6 + 6O2 + 6H2O → 6CO2 + 12H2O + E(38ATP) :

5

2
0.5
0.5

 )3النص العلمي :
 تحويل المادة العضوية إلى مادة معدنية خالل عملية التنفس و يرافق ذلك تحول الطاقة الكيميائية الكامنة فيروابط المادة العضوية إلى طاقة قابلة لالستعمال . ATP

.×025

ـ -تستعمل الخاليا جزيئات ال ATPفي أداء الوظائف المختلفة


كالحركة.



تركيب البروتين



نقل الشوارد (مضخة ) Na+/K+

.×025

.

التمرين الثاني 0. ( :نقاط )

-1 -Iأ) تسمية التسجيلين  :التسجيل (أ)  :منحنى كمون عمل أحادي الطور
التسجيل (ب)  :منحنى شدة ( حركة) التيارات الداخلية و الخارجية

025
025

5

ب) تحليل التسجيل (أ)( :مؤشرات اإلجابة :الشروط  ،النتائج  ،العالقات)

 -من  0إلى ................... 1زوال االستقطاب ( تغير الكمون من  mV 70-إلى أكثر من )0

 من  1إلى ............... 2.5عودة االستقطاب ( تغير الكمون من قيمة موجبة إلى ) mV 70- -من  2.5إلى ............... 3فرط االستقطاب ( زيادة الكمون عن ) mV 70-

02.5

 من  3إلى ................. 4العودة إلى الحالة الطبيعية ( االستقطاب  ،الكمون )mV 70-تحليل التسجيل (ب):
 المرحلة ........................ Aعدم تسجيل أي تيار -المرحلة ........................ Bتسجيل تيار داخلي

 المرحلة ........................ Cتسجيل تيار خارجي -المرحلة ....................... Dاستمرار تسجيل التيار الخارجي

02.5

 -المرحلة ....................... Eتناقص شدة التيار الخارجي حتى انعدامه

استنتاج العالقة بينهما  :التسجيل الكهربائي (كمون العمل) ناتج عن حركة التيارات الداخلية و الخارجية ؛

زوال االستقطاب ناتج عن التيار الداخلي و عودة االستقطاب عن التيار الخارجي.

صفحة  5من 8

02.5

52.5

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
 -2أ) ترجمة النتائج :

عدد القنوات المفتوحة

في الميكرو متر مربع
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1
2

الزمن )(mS
5

4

3

2

1

4×02.5

5

0

عدد القنوات المفتوحة في الميكرو متر مربع بداللة الزمن

ب) إيجاد العالقة :
 -يتوافق انفتاح القنوات من النمط 1مع التيار الداخلي من التسجيل (ب) و مرحلة زوال االستقطاب من

02.5

 -في حين يتوافق انفتاح القنوات من النمط  2مع مرحلة التيار الخارجي من التسجيل (ب) وعودة

02.5

التسجيل (أ) .

االستقطاب و فرطه من التسجيل (أ).

025

جـ) نمط القنوات :
 النمط  : 1هي القنوات الفولطية المرتبطة بالصوديوم ،مسؤولة عن التيار الداخلي النمط  : 2هي القنوات الفولطية المرتبطة بالبوتاسيوم  ،مسؤولة عن التيار الخارجي )1-IIالرسم و التبرير
 يرسم التيارات التي تعبر غشاء الليف بعد المشبكي بسعات متزايدة بزيادة شدة التنبيه أو بزيادة كميةاألستيل كولين المحقونة.
 التبرير :تزداد السعات بزيادة عدد القنوات الكيميائية المفتوحة إثر الزيادة في شدة التنبيهات أو كمياتاألستيل كولين المحقونة.
 )2دور البروتينات المدروسة في نقل المعلومة العصبية عند إحداث تنبيه فعال:

02.5

025

02.5
025

5

025

 بعد التنبيه تفتح قنوات فولطية للـ  Na+فتتدفق  Na+محدثة تيا ار داخليا يؤدي إلى زوال االستقطاب. -ينتشر زوال االستقطاب على طول الليف حتى الزر المشبكي.

 تفرز كمية من المبلغ الكيميائي  ،تنتشر في الشق المشبكي و تتثبت على مستقبالتها في الغشاء بعد المشبكي. -يسبب انفتاح القنوات المبوبة كيمائيا و المرتبطة بالمستقبل تدفق  Na+داخل الخلية بعد مشبكية.

5×02.5

52.5

 نشوء كمون عمل ( زوال استقطاب) بعد مشبكي .التمرين الثالث 08 ( :نقاط )
)1 - I

 البرنامج الذي عرضت به الوثيقة  1هو Anagèneالغرض من استعماله :

4×02.5

 -عرض تتالي النيكليوتيدات في ARN، ADN

 مقارنة متعددة لقطع  ( ADNمورثات ) أو قطع من ARNأو لسالسل بيبتيدية -محاكاة عمليتي النسخ والترجمة .

صفحة  6من 8

5

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
 )2تتالي نيكليوتيدات الـ  ARNmعند الشخصين :
 الشخص السليم :AGG-GAU-GCU-GAU-AAA-CAC-AAG-CUU-AUA-AAC-AAA-ACA-GAG-GCA-AAA-CAA-

 -الشخص المريض :

AGG-AUG-CUG-AUG-AUA-AAC-ACA-AGC-UUA-UAA-CAA-AAA-CAG-AGG-CAA-AAC-

025
025

5

 إنجاز جدول الشفرة الوراثية :الحمض األميني

الرامزة الموافقة

الحمض األميني

الرامزة الموافقة

Arg

AGG

Glu

GAG

Asp

GAU

Gln

CAA

Met

AUG

Ala
Lys
His

GCU
GCA
AAA
AAG
CAC

Thr
Asn

AAC
ACA

4×02.5

5

AAC

CUU
Leu

CUG

Ser

AGC

Ile

AUA

Stop

UAA

UUA

 -1 -IIأ) تحليل نتائج الشكل (أ)( :مؤشرات اإلجابة :الشروط  ،النتائج  ،العالقات)
 عند الشخص السليم و بعد توقيف التعرض لألشعة ....... UVتتناقص نسبة الثنائيات T=Tانطالقا من  1.1حتى قيمتها الدنيا .
 عند الشخص المصاب و بعد توقيف التعرض لألشعة ...... UVتبقى نسبة الثنائيات  T=Tثابتةعند القيمة 1.1
ب) يعمل إنزيم  XPAعلى كسر الروابط بين الثنائيات  T=Tالمتجاورة في نفس السلسلة من الـ ADN

02.5
02.5
0.5

025
0.5

جـ) الفرضية المقترحة  :أفترض أن اإلصابة بمرض جفاف الجلد ناتجة عن خلل في
نشاط ( وظيفة) إنزيم الـ .XPA

025

025

 )2تفسير النتائج للتحقق من الفرضية :
 -يفسر انخفاض نسبة الثنائيات  T=Tفي  ADNالشخص السليم بعد توقيف التعرض للـ  UVبنشاط إنزيم XPA

025

 -و يفسر بقاء نسبة الثنائيات  T=Tفي  ADNالشخص المصاب بعد توقف التعرض للـ  UVثابتة بخلل في

025

الذي يعمل على تكسير الروابط بين . T=T

نشاط إنزيم  XPAالمركب عنده نتيجة تغير عدد و ترتيب األحماض األمينية المكونة له إثر خلل في المورثة.

5

و هذا ما يؤكد صحة الفرضية .
 – IIIالنص العلمي :

 تشرف المورثة على تركيب إنزيم  ، XPAحيث يحدد التتالي الدقيق للنيكليوتيدات في المورثة تتالياألحماض األمينية و نوعها و ترتيبها في اإلنزيم .

صفحة  7من 8

025

.25

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
-

أدى الخلل في مورثة  XPAإلى إنتاج إنزيم غير وظيفي يحتوي على عدد أقل من األحماض األمينية

 ال يتمكن من تكسير الروابط بين الثنائيات  T=Tفي  ADNخاليا الجلد بعد تعرضها للـ . UV -فيصاب الشخص بمرض جفاف الجلد .

025
025
025

اقتراح حلول لحماية األشخاص المصابين :

 توفير لباس خاص يمنع مرور األشعة فوق البنفسجية عدم التعرض ألشعة الشمس -استعمال مراهم للوقاية من األشعة ( استعمال األدوية).

صفحة  8من 8

025

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة:

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :علوم جتريبية

املدة 30 :سا و 03د

اختبار يف مادة :الرايضيات
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول
التمرين األول 44( :نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعمم المتعامد و المتجانس )  ، (O; i, j, kنعتبر النقطة  A 1; 1;2 والمستوي  P 

 x  y 9  0
ذا المعادلة  x  y  z  2  0والمستقيم )  ( Dالمعرف بـ :

 y z 4  0
عين تمثيال وسيطيا لممستقيم .  D 
ّ )1
 )2جد معادلة ديكارتية لممستوي

 P

الذي يشمل  Aويوازي .  P 

أن   D يقطع   Pفي النقطة  A حيث . A   6;3;1 
 )3أثبت ّ
عين تمثيال وسيطيا لممستقيم    الذي يشمل  Aويوازي   P ويقطع .  D 
ّ )4
التمرين الثاني 44( :نقاط)
كما يمي:
  un و   vn متتاليتان معرفتان عمى مجموعة األعداد الطبيعية
1
u 2
10
. vn  n
 un1  3 و
 u0 و من أجل كل عدد طبيعي ، n
4
1  un
un  4
أن :من أجل كل عدد طبيعي . 0  un  1 ، n
 )1أ) برىن بالتراجع ّ

أن المتتالية   un متزايدة تماما ثم استنتج أّنيا متقاربة.
ب) ّبين ّ
5
حدىا العام  vnبداللة . n
عبر عن ّ
 )2أ) ّبين ّ
ثم ّ
أن المتتالية   vn ىندسية أساسيا ّ 2
3
 un  1 ثم استنتج النياية . lim un
أن :من أجل كل عدد طبيعي ، n
ب) أثبت ّ
n
vn  1

صفحة  1من 4

الشعبة :علوم جتريبية  /اختبار يف مادة :الرايضيات  /بكالوراي 7312
التمرين الثالث 45( :نقاط)
 )حل في مجموعة األعداد المركبة

المعادلة. ( z  2)( z 2  4 z  8)  0 :





 )المستوي المركب منسوب إلى المعمم المتعامد والمتجانس . O; u , v
النقط  B ، Aو  Cالتي الحقاتيا zB  z A ، z A  2  2i :و zC  2
نعتبر ّ

األسي.
 )1اكتب كال من  z Aو  z Bعمى الشكل ّ

النقطة  Bمركز ثقل المثمث . ACD
النقطة  Dحتى تكون ّ
عين  z Dالحقة ّ
ّ )2

z z 
. arg  B
النقط  Mمن المستوي ذات الالحقة  M ( zتختمف عن  Aو  ) Bحيث  
    )3مجموعة ّ
z

z
2
 A

عين طبيعة المجموعة    وأنشئيا.
تحّقق ّ
ثم ّ
أن مبدأ المعمم  Oىو نقطة من ّ   
 )4ليكن  hالتحاكي الذي مركزه النقطة  Cونسبتو     ، 2صورة    بالتحاكي h

عين طبيعة المجموعة    مع تحديد عناصرىا المميزة.
ّ

التمرين الرابع 47( :نقاط)
نعتبر الدالة العددية  fالمعرفة عمى  Dحيث

1; 

2
 x 1 
، f ( x)  x  ln 
 D  ; 1بـ ـ ـ ـ ـ  :
3
x

1



  C f التمثيل البياني لمدالة  fفي المستوي المنسوب إلى المعمم المتعامد والمتجانس ) . (O; i, j
فسر ذلك بيانيا.
ّ )1بين ّ
أن الدالة  fفردية ثم ّ
lim
f  x  ، lim
 )2احسب النيايات التالية f  x  :


x 
1

x 
 1

 lim f  x  ،و lim f  x 

أن   C f يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لحامل محور التراتيب.
استنتج ّ

x 

x 

2  x2  2 
. f  x    2
 )3أ) ّبين ّأنو من أجل كل  xمن  ، D
3  x 1 
شكل جدول تغيراتيا.
ثم ّ
ب) استنتج اتجاه ّ
تغير الدالة ّ f

أن المعادلة  f  x   0تقبل حال وحيدا  حيث . 1,8    1,9
ّ )4بين ّ
2
أن المستقيم    ذا المعادلة  y  x :مستقيم مقارب مائل لممنحنى   C f ثم أدرس وضعية
ّ )5بين ّ
3
المنحنى   C f بالنسبة إلى المستقيم .   
 )6أنشئ المستقيم    والمنحنى .  C f 

 m )7وسيط حقيقي ،ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي  mعدد حمول المعادلة:
 x 1 
. (2  3 m )x  3ln 
0
 x 1
انتهى الموضوع األول

صفحة  7من 4

الشعبة :علوم جتريبية  /اختبار يف مادة :الرايضيات  /بكالوراي 7312

الموضوع الثاني
التمرين األول 34( :نقاط)
الفضاء منسوب إلى المعمم المتعامد والمتجانس )  ، (O; i, j, kنعتبر النقط ) B(0;2;0) ، A(3;0;0و ). C (0;0;1
أن 2 x  3 y  6 z  6  0 :معادلة لممستوي ) . ( ABC
ثم تحّقق ّ
ّ )1بين ّ
أن النقط  B ، Aو ّ C
تعين مستوياّ ،
 )7اكتب تمثيال وسيطيا لممستقيم ) (العمودي عمى المستوي )  ( ABCوالذي يشمل المبدأ . O
 )0جد إحداثيات  Hنقطة تقاطع ) (و ) . ( ABC

أن  Hىي نقطة تالقي أعمدة المثمث . ABC
ثم استنتج ّ
ّ )4بين ّ
أن )  ( BHعمودي عمى ) ّ ، ( AC
التمرين الثاني 34( :نقاط)
المستوي منسوب إلى المعمم المتعامد والمتجانس ) . (O; i, j
3x  16
المعرفة عمى المجال    4;1كما يمي:
 fالدالة
f ( x) 
ّ
x  11
وليكن )  (C fالمنحنى الممثل ليا () ،المستقيم ذو المعادلة y  x

أن:
 )تحّقق أ ّن الدالة  fمتزايدة تماما عمى المجال    4;1ثم ّبين ّ
فإن f (x )   4;1
من أجل كل ّ x   4;1

)(

) (C f

األول  u0  0ومن أجل كل عدد طبيعي . un1  f (un ) ، n
معرفة ّ
 (un ) )متتالية ّ
بحدىا ّ
ثم مثّل عمى حامل محور الفواصل الحدود  u2 ، u1 ، u0و ( u3ال يطمب حساب الحدود)
 )1انقل الشكل المقابل ّ
تغير المتتالية )  (unوتقاربيا.
ثم ضع تخمينا حول اتجاه ّ
ّ
 )7برىن بالتراجع ّأنو من أجل كل عدد طبيعي  4  u n  0 ، n

أن المتتالية )  (unمتناقصة تماما.
ثم ّبين ّ
ّ
 )0لتكن المتتالية العددية ) (vn
المعرفة كما يمي :من أجل كل عدد طبيعي . vn  un  1  4vn ، n
ّ
1
أن المتتالية )  (vnحسابية أساسيا  ،ثم احسب المجموع  Sحيث
أثبت ّ
7
. S  v0  u0  v1  u1  ...  v2016  u2016

صفحة  0من 4

الشعبة :علوم جتريبية  /اختبار يف مادة :الرايضيات  /بكالوراي 7312
التمرين الثالث 30( :نقاط)

المستوي المركب منسوب إلى المعمم المتعامد والمتجانس ). (O; u, v
أجب بصحيح أو خطأ مع التعميل في كل حالة مما يمي:
 z 1 i 
 1 
ىي . S    i 
 في المجموعة
 )1مجموعة حمول المعادلة   1
 z i 
 2 
2
 )7من أجل كل عدد مركب . ( z  2)  ( z  2)  z  2 ، z
2

3n

1
3
.  i
 )0من أجل كل عدد طبيعي   1 ، n
2
2




 S )4التشابو المباشر الذي مركزه النقطة  ذات الالحقة  1ونسبتو  3وزاويتو
2
صورة الدائرة   C ذات المركز )  (0;1ونصف القطر  3بالتشابو  Sىي الدائرة   Cذات المركز )(2; 3
ونصف القطر . 9

 )0من أجل كل عدد حقيقي  : إذا كان ) Z  (sin   i cos )  (cos  i sin 

فإن 2  2k :
ّ



2

 ، arg( Z ) حيث  kعدد صحيح.

التمرين الرابع 32( :نقاط)
 )نعتبر الدالة العددية  fالمعرفة عمى

كما يميf ( x)  2  x2e1 x :

وليكن )  (C fتمثيميا البياني في المستوي المنسوب إلى المعمم المتعامد والمتجانس ) . (O; i, j
ثم احسب النياية ). lim f ( x
أن f ( x)  2
ّ )1بين ّ
 xlimوأعط تفسي ار ىندسيا ليذه النتيجة ّ ،
x

. f ( x)  x( x  2)e1 x ،
 )7أ) ّبين ّأنو من أجل كل  xمن
شكل جدول تغيراتيا.
ثم ّ
ب) ادرس اتجاه ّ
تغير الدالة ّ f
 )0اكتب معادلة لـ )  (Tالمماس لممنحنى )  (C fعند النقطة ذات الفاصمة . 1

 )نعتبر الدالة العددية  hالمعرفة عمى
ّ )1بين
ّ )7بين

كما يمي. h( x)  1  xe1 x :

ثم ادرس الوضع النسبي لممنحنى )  (C fوالمماس ) . (T
ّأنو من أجل كل  xمن
فإنّ ، h( x)  0 :
أن المعادلة  f ( x)  0تقبل حالً وحيدا  αحيث .  0,7  α   0,6
ّ

 )0أنشئ المماس )  (Tوالمنحنى )  (C fعمى المجال .  1;  
 F )4الدالة المعرفة عمى

كما يمي. F ( x)  2 x  ( x2  2 x  2)e1 x :

الحيز المستوي
المحدد بالمنحنى ) (C f
ّ
تحّقق ّ
ثم احسب مساحة ّ
أن  Fدالة أصمية لمدالة  fعمى ّ ،
وحامل محور الفواصل والمستقيمين الّمذين معادلتييما x  0 :و . x  1
انتهى الموضوع الثاني

صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :علوم جتريبية/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

المجموع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع األول
التمرين األول 40( :نقاط)

 )0التمثيل الوسيطي للمستقيم /   .  D 

 x    9

y  
 z    4


 )2معادلة   Pالذي يشمل  Aويوازي x  y  z  4  0 .  P 
 )3أثبات أن   D يقطع   P في النقطة  A حيث . A   6;3;1 
 )0التمثيل الوسيطي للمستقيم

     A



 D   P 

 A    

)    (AA

ومنه

/t

 x  5t  1

 y  4t  1
 z  t  2


40

40

40

40

40

40

40

40

التمرين الثاني 40( :نقاط)
)0

أ) البرهان بالتراجع أن :من أجل كل عدد طبيعي . 0  un  1 ، n

)(1  un )(un  2
ب) -بيان أن المتتالية   un متزايدة تماما  0
un  4
 بما أن   un متزايدة تماما ومحدودة من األعلى فإنها متقاربة5
5
 )2أ) بيان أن vn1 = vn :ومنه المتتالية   vn هندسية أساسها
2
2
v0  3
n

5
عبارة حدها العام vn  3   :
2

un +1  un 

40

40

47.0
4720

40

4704
4720

40

4720

3
ب) إثبات أن :من أجل كل عدد طبيعي ، n
vn  1
استنتاج النهاية . lim un  1 :

un  1 

4704
4704

n

40

التمرين الثالث 40( :نقاط)

  16 )

4720

حل المعادلة. S= 2 ;2  2i ; 2  2i :


i



47.0

i

 )0الشكل األسي z A  2 2e 4 :و . z B  2 2e 4
zD  6  8i )2

 )3التحقق أن مبدأ المعلم  Oهو نقطة من   

2×4720

40
4720

الصفحة  1من 6
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :علوم جتريبية/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

   هي مجموعة النقط  Mمن المستوي حيث

 2 k / k 


2

( MA; MB) 

منه    هي نصف الدائرة المفتوحة التي حداها  Aو  Bوقطرها   ABوتشمل O

المجموع

4720
4704

إنشاء :   

0720
4720

 )0العبارة المركبة للتحاكي  hهيz  2 z  2 :
المجموعة    هي نصف الدائرة المفتوحة التي حداها النقطتين  Aو  Bوالتي تشمل  ذات
الالحقة 2

حيث z A  6  4i ; z B  6  4i

4704
4720

0720

4704

التمرين الرابع 4.( :نقاط)

 )0بيان أن الدالة f

فردية

التفسير البياني :المبدأ  Oمركز تناظر للمنحني C 
f

lim f  x    )2

lim f  x    ،


x 
1


x 
 1

x

x

lim f  x   

4704
4720
4720×0

lim f  x    ،

 

من النهايات السابقة نستنتج أن  C fيقبل مستقيمين مقاربين موازيين لحامل محور التراتيب معادلتيهما

2×4720

x  1 ; x  1
2  x2  2 

f
x

.  

 )3أ) بيان أن من أجل كل  xمن  ، D
3  x2  1 

الصفحة  2من 6

47.0

4704

0704

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :علوم جتريبية/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

ب) اتجاه تغير الدالة  f : fمتزايدة تماما على كل مجال من D

4720

المجموع

0720

جدول تغيراتها

4704

 )0بيان أن المعادلة  f  x   0تقبل حال وحيدا  حيث1,8    1,9 :

.

2 

 x 1
lim  f ( x)  x   lim ln 
 () )0مقارب مائل ألن   0 :
x 
x 
3
x

1




الوضع النسبي  C f  :فوق    من اجل  x  1و   C f تحت    من اجل x  1
)6

انشاء المستقيم   

 

4704
4704
47.0

والمنحنى . C f

 x 1 
 (2  3 m )x  3ln تكافئ f ( x)  m x
  0 ).
 x 1
حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع   C f مع المستقيم ذو المعادلة y  m x
2

47.0




2

إذا كان ;  

 3

 2 2
إذا كان  m    ; فان المعادلة تقبل حلين متمايزين
 3 3

 m   ;  فان المعادلة ال تقبل حلول
3

الصفحة  3من 6

47.0

40
47.0

4720
4720

2×4720

40

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :علوم جتريبية/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

المجموع

الموضــــــــــــــــــــــــــوع الثاني
التمرين األول 40(:نقاط)
 )0بيان أن النقط  B ، Aو  Cتعين مستويا

للتحقق أن 2 x  3 y  6 z  6  0 :معادلة للمستوي ) ( ABC
يكفي التأكد ان إحداثيات النقط  B ، Aو  Cتحقق المعادلة المعطاة
 x  2t

 )2التمثيل الوسيطي للمستقيم )(
 y  3t / t 
 z  6t

 12 18 36 
 )3إحداثيات H  ; ;  : H
 49 49 49 
 )0اثبات أنAC .BH  0 :

4704
47.0
4704
4704

40
4704

نقطة تالقي االعمدة :يكفي اثبات  AH.BC  0او CH.AB  0

0720

47.0

40
0720

التمرين الثاني 40( :نقاط)

 )التحقق أن الدالة  fمتزايدة تماما على المجال   4;1
اثبات ان :من أجل كل  x   4;1فإن f (x )   4;1
)

4720
4704
4704

 )0تمثيل الحدود  u2 ، u1 ، u0و  u3على حامل محور الفواصل

47.0
40

2×4720

التخمين (un ) :متناقصة تماما ومتقاربة

 )2البرهان بالتراجع أن :من أجل كل عدد طبيعي  4  u n  0 ، n

(un  1) 2
بيان أن المتتالية )  (unمتناقصة تماما  0
un  1
1
 )3اثبات أن (vn ) :حسابية vn1  vn  :
7
حساب المجموع S  1161792 :

un1  un  

الصفحة  4من 6

47.0
4704
4704
4704

0720

40

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :علوم جتريبية/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

المجموع

التمرين الثالث 40( :نقاط)

 z 1 i 
 في المجموعة
 )1مجموعة حلول المعادلة   1
 z i 
2

)1

)2

من أجل كل عدد مركب ، z

2

 1 
هي ( . S    i صحيحة)
 2 

4720
47.0

(صحيحة)

4720

. ( z  2)  ( z  2)  z  2
3n

1
3
.  i
 )3من أجل كل عدد طبيعي   1 ، n
2
2


)4

صورة الدائرة

)(2; 3

  C ذات المركز ) (0;1

(خاطئة)

ونصف القطر  3بالتشابه  Sهي الدائرة   C ذات المركز
(صحيحة )

ونصف القطر 9

 )5من أجل كل عدد حقيقي  : إذا كان

47.0
4720

40
40

40

47.0
4720
47.0

40

4720

)  Z  (sin   i cos )  (cos  i sin فإن 2  2k :


2

، arg( Z ) 

(صحيحة )

47.0

40

التمرين الرابع 4.( :نقاط)

 )0بيان أن lim f ( x)  2

4704

x

التفسير هندسي  (C f ) :يقبل مستقيما مقاربا يوازي حامل محور الفواصل معادلته y  2

حساب النهاية lim f ( x)   :

4720
4720

40

x

 )2أ) بيان أن :من أجل كل  xمن

ب) اتجاه تغير الدالة f

:

،

. f ( x)  x( x  2)e

1 x

الدالة

 fمتزايدة تماما على  ;0و 2;+
ومتناقصة تماما على 0;2

4704
4704

جدول التغيرات:
0704

4704

 )3معادلة المماس

(T ) : y   x  2

4704
الصفحة  5من 6

4704

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :علوم جتريبية/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

 )0 )تبيان أن من أجل كل  xمن

فإن. h( x)  0 :

المجموع

4704

4720
0720

دراسة الوضع النسبي للمنحنى )  (C fوالمماس ) . (T

)f ( x)  y  xh( x
)  (C fفوق )  (Tعلى  (C f ) ، 0;1 1;+تحت )  (Tعلى ;0
)  (C fيقطع )  (Tفي النقطتين )A(1;1); B(0;2
 )0بيان أن المعادلة  f ( x)  0تقبل حالً وحيدا  αحيث  0,7  α   0,6

.

4704

47.0

وذلك بواسطة مبرهنة القيم المتوسطة ورتابة الدالة

 )2انشاء المماس ) (T

والمنحنى )  (C fعلى المجال .  1;  

0.25

0.75

التحقق أن  Fدالة أصلية للدالة f
حساب المساحة u.a

على

F ( x)  f ( x) :

0.50
1

)S   f ( x)dx  F (1)  F (0)  (7  2e
0

الصفحة  6من 6

47.0

0.50

01

01

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
دورة7102 :

اختبار يف مادة :العلوم الفيزايئية

املدة 10 :سا و 01د

الشعبة :علوم جتريبية

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

يحتوي الموضوع األول على  14صفحات (من الصفحة  0من  8إلى الصفحة  4من )8

الجزء األول 11( :نقطة)

التمرين األول 10 ( :نقاط )

اليورانيوم عنصر كيميائي نشط إشعاعيا تم اكتشافه من طرف العالم األلماني ()Martin Heinrich Klaproth
سنة  9871رمز نواته

238
92 U

قدر نصف العمر له بـ  ، t1 / 2  4,47  10 9 ansيستعمل غالبا في تقدير عمر الصخور،

يخضع لسلسلة من التحوالت التلقائية ،نلخصها في المعادلة :

 y 

)*(

 x

206
82

Pb



238
92

U

من الدول التي تملك احتياطات كبيرة منه واألكثر استغالال له ،كازاخستان ،كندا ،روسيا ،تكون هذه المادة قابلة لإلنتاج

. 235
صناعيا إذا تجاوزت نسبتها الكتلية  0,01%في الصخور ،له نظير مشع آخر قليل التواجد في الطبيعة هو 92 U

 -Iأخذت عينة صخرية من منجم قديم الستخراج اليورانيوم كتلتها  47kgتم قياس النشاط فيها فوجد
( نعتبر كل النشاط عائد لـ

A  2,35 10 5 Bq

 )0عرف النشاط اإلشعاعي التلقائي.

238
92 U

)

 )7حدد أنماط التفكك الموضحة في المعادلة (*) السابقة وطبيعة الجسيمات الصادرة.

 )0باستعمال قانوني اإلنحفاظ ،عين قيمة كل من  xو.y
 )4احسب عدد أنوية U

في العينة الصخرية.

238
92

 )5احسب نسبة اليورانيوم U

238
92

 -IIالنظير

235
92 U

في العينة الصخرية ،هل المنجم قابل لالستغالل صناعيا؟ علل.

يمكن استخالصه عن طريق الطرد المركزي ويستخدم كوقود ذري في محركات الغواصات النووية

إلنتاج طاقة هائلة ناتجة عن تفاعل انشطاري يمكن نمذجته بالمعادلة التالية:

Sr  2 01n

94
38

Xe 

140
54

U  01n 

235
92

 )0احسب الطاقة المحررة من نواة اليورانيوم . 235

 )7يعطي محرك الغواصة استطاعة دفع محولة قدرها  P  25106 wattحيث يستهلك كتلة صافية ) m( g
من اليورانيوم المخصب

235
92 U

خالل  03يوما من اإلبحار.
صفحة  1من 8

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102
أ) ماهي الطاقة المحررة من انشطار الكتلة  mالسابقة التي تستهلكها الغواصة خالل هذه المدة ،علما
أن مردود هذا التحويل    85%؟

ب) احسب مقدار الكتلة . m

يعطـى:

N A  6,02  10 23 mol -1 ، M ( 235U )  235 ,04 g / mol ، M ( 238U )  238 ,05 g / mol

( 235U )  7 ,590 Mev / nuc

/A

( 94Sr )  8 ,593 Mev / nuc

/A

E
E

،

،

( 140 Xe )  8 , 290 Mev / nuc

1an  365 jours

/A

E

1Mev 1,6 1013 J ،

التمرين الثاني 12 (:نقاط )

نحقق الدارة الكهربائية الموضحة بالشكل -9-والتي تتألف من مولد ذي توتر ثابت  ،E = 6Vناقل أومي

مقاومته  ،Rمكثفة غير مشحونة سعتها  ،Cبادلة  Kووشيعة ذاتيتها  Lمقاومتها مهملة.

باستعمال تجهيز التجريب المدعم بالحاسوب تمكنا من الحصول على المنحنى البياني ) i = f(tالممثل لتغيرات شدة

التيار المار في الدارة بداللة الزمن أثناء عملية شحن المكثفة ،الشكل.-2-

)i(mA
E

R
+

9

K

C

2

1,2

L
2,5

)t(ms
الشكل-0-
الشكل-7-
 )0أعد رسم دارة الشحن موضحا عليها الجهة االصطالحية للتيار الكهربائي وبين بسهم التوتر الكهربائي بين
طرفي كل عنصر كهربائي.

 )7باستعمال قانون جمع التوترات اكتب المعادلة التفاضلية للشحنة  qبداللة الزمن.

bt
 )0إن حل المعادلة التفاضلية السابقة يعطى بالعبارة . q(t )  A(1  e ) :جد عبارة كل من  Aو . b

 )4جد عبارة شدة التيار ). i(t

 )5باستعمال البيان :أ) احسب مقاومة الناقل األومي . R

ب) بين أن سعة المكثفة . C = 2µF

 )0بعد إتمام عملية الشحن ،وفي اللحظة  t  0نغير البادلة إلى الوضع (.)2

أ) بين أن المعادلة التفاضلية للتوتر بين طرفي المكثفة تعطى بالعبارةu C  0 :

صفحة  7من 8

1
L .C



d 2u C
dt 2

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102
ب) من المنحنيات اآلتية ،أيها يوافق حل هذه المعادلة مع التعليل.
)uC(V

)uC(V
)uC(V

2,8

)t(ms

2,8

)t(ms

2,8

)t(ms

الشكل4-

الشكل0-

الشكل5-

جـ) باالعتماد على المنحنى المختار احسب ذاتية الوشيعة . L

د) احسب قيمة الطاقة المخزنة في المكثفة من أجل البادلة في الوضع ( )2عند اللحظتين:
T
 t  s ، t  0sحيث  Tدور االهتزاز.
4
هـ) فسر التغير الحادث في هذه الطاقة.

الجزء الثاني 70( :نقاط)

التمرين التجريبي 12( :نقاط )
تهدف هذه الدراسة إلى كيفية تحسين مردود تفاعل ،من أجل ذلك:

 -Iنفاعل  0,02 molمن المركب ) CH 3COOC3 H 7 (Aمع  0,02 molمن الماء في درجة ح اررة مناسبة
وبإضافة قطرات من حمض الكبريت المركز.

ينمذج هذا التحول بمعادلة كيميائية من الشكل :

)CH 3COOC3 H 7 (l )  H 2O(l )  CH 3COOH (l )  C3 H 7OH (l ).............(1
)( A

) (C
 )0ما الفائدة من إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز؟
 )7حدد الوظيفة الكيميائية للمركب ). (A
 )0بماذا يسمى هذا التفاعل؟

 )4حدد الوظيفة الكيميائية للمركب ).(C
 )5أنجز جدوال لتقدم التفاعل.

 -IIبعد مدة زمنية كافية يصل فيها التفاعل السابق إلى حالة التوازن ،نضيف له بالتدريج محلوال من هيدروكسيد

الصوديوم )) ( Na (aq), OH  (aqتركيزه المولي  CB  0.4 mol / Lبوجود كاشف ملون مناسب( فينول
فتاليين) من أجل معايرة الحمض المتشكل في التفاعل السابق.

صفحة  0من 8

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102

نالحظ أن لون المزيج يتغير عند إضافة حجم من محلول هيدروكسيد الصوديوم قدره  ، VB  20 mLنوقف
عندها عملية المعايرة اللونية.

 )0ارسم التجهيز التجريبي لعملية المعايرة اللونية موضحا عليه البيانات الكافية.
 )7اكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث.

 )0احسب كمية مادة الحمض المتشكل عند توازن التفاعل (.)9

 )4احسب مردود التفاعل السابق( )9واستنتج صنف الكحول الناتج.

 )5أعط التركيب المولي للمزيج السابق عند التوازن ثم احسب ثابت التوازن  Kله.

َ )0سم المركبين ( .) C ( ، ) A
 -IIIبعد عملية المعايرة نسخن المزيج من جديد مدة كافية فنالحظ زوال اللون الذي ظهر عند التكافؤ السابق
(يصبح المزيج شفافا).

 )0فسر ما حدث في المزيج.

 )7هل تتوقع زيادة أو نقصان في مردود التفاعل السابق؟ علل ،ماذا تستنتج؟

انتهى الموضوع األول

صفحة  4من 8

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على  14صفحات ( من الصفحة  5من  8إلى الصفحة  8من )8
الجزء األول 11( :نقطة)

التمرين األول 10( :نقاط )
نحقق الدارة الكهربائية الممثلة في (الشكل  )-1-باستعمال العناصر الكهربائية التالية:
 -مولد للتوتر الكهربائي مثالي قوته المحركة الكهربائية . E

 -ناقالن أوميان مقاومتيهما  R 2 ، R1حيث . R1  R 2  R

2

 -مكثفة فارغة سعتها .C

1

k

 -وشيعة صافية ذاتيتها . L

R2

 -بادلة . K

 )1في اللحظة  ، t  0نضع البادلة  Kفي الوضع (.)1

C

+
L

أ) ما هي الظاهرة الكهربائية التي تحدث في الدارة؟

E

-

ب) مثل الجهة االصطالحية للتيار المار في الدارة

وبين بسهم التوتر الكهربائي بين طرفي كل عنصر

كهربائي.

جـ) جد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر

الشكل -0-

الكهربائي بين طرفي المكثفة ) .U c (t
د) بين أن

t
) RC



 U c (t )  E (1  eهو حل للمعادلة التفاضلية.

 )2نضع اآلن البادلة في الوضع ( )2في لحظة نعتبرها مبدأ لألزمنة.
أ) جد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار . i t 
ب) حل المعادلة التفاضلية السابقة هو من الشكل B :

 Rt
 Ae L

حيث  Aو  Bثابتين .جد عبارة كل منهما.

i t 

 )1بواسطة برمجية خاصة تمكنا من الحصول على البيانين ) (aو ) (b

الممثلين في (الشكل .)-2-

أحدهما يوافق البادلة في الوضع ( )1واآلخر يوافق البادلة في الوضع (.)2

صفحة  5من 8

R1

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102
)i(mA

)U(V

البيان )(b
البيان )(a

2

1
)t(ms

0

10

)t(ms

1

0

الشكل – – 2

أ) أرفق كل منحنى بالوضع المناسب للبادلة مع التعليل.

ب) باستعمال البيانين جد قيم المقادير التالية . L ,C , R , E :
التمرين الثاني 12( :نقاط)
ندخل في اللحظة t  0

كتلة قدرها m  2g

كلور الهيدروجين  Cl – aq  

aq 





من المغنزيوم في بيشر يحتوي على  50mLمن محلول حمض

 H 3Oتركيزه المولي  ، c 0  102 mol / Lفيحدث التحول الكيميائي

المنمذج بالمعادلة التاليةMg  s   2H 3O  aq   Mg 2 aq   2H 2O  l   H 2  g  :

 )1اكتب المعادلتين النصفيتين اإللكترونيتين لألكسدة واإلرجاع ثم استنتج الثنائيتين  Ox / Red المشاركتين في
هذا التحول الكيميائي.

 )2إن قياس ال ـ pH
14

12

للمحلول الناتج في لحظات مختلفة أعطى النتائج المدونة في الجدول التالي:
10

8

4

6

2

0

2,00 2,12 2,27 2,44 2,66 2,95 3,41 4,36

t  min 

pH
H 3O   103 mol / L
Mg 2   103 mol / L

أ) أنجز جدول التقدم للتفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث.
ب) بين أن المغ ـ ــنزيوم موجود بالزيادة في المحلول.

صفحة  0من 8

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :علوم جتريبية  /بكالوراي 7102

جــ) بين أن التركيز المولي للشوارد  Mg 2يعطى في كل لحظة بالعالقة التالية:
1
)  M g 2  (t )  102   H 3O   (tثم أكمل الجدول أعاله.
2





د) ارسم في نفس المعلم البيان ( )1الموافق لـ  Mg 2   f t والبيان ( )2الموافق لـ H 3O    g t 

2
ه) باستعمال البيان ( )1احسب السرعة الحجمية لتشكل شوارد المغـ ــنزيوم  Mgفي اللحظة t  2min

ثم استنتج السرعة الحجمية الختفاء شوارد الهيدرونيوم  H 3O عند نفس اللحظة.

و) تأكد من قيمة السرعة الحجمية الختفاء شوارد الهيدرونيوم  H 3O باستعمال المنحنى (.)2

-1أ) عرف زمن نصف التفاعل . t 1/2

ب) احسب التركيز المولي لكل من شوارد الهيدرونيوم وشوارد المغــنزيوم في اللحظة  t  t 1/2ثم استنتج
قيمة  t 1/2بيانيا.

تعطـى :الكتلة المولية الذرية للمغنزيوم M  Mg   24 g / mol

الجزء الثاني 70( :نقاط)

التمرين التجريبي 12( :نقاط)
خالل حصة األعمال المخبرية كلف األستاذ ثالث مجموعات من التالميذ بدراسة حركة سقوط كرية في الهواء

كتلتها

m

وحجمها  Vانطالقا من السكون في اللحظة  t  0حيث طلب منهم تمثيل القوى المؤثرة على الكرية في

لحظة  tحيث  ، t  0عرضت كل مجموعة عملها فكانت النتائج كالتالي:

1

المجموعة

2

f

f

3
f



التمثيل المنجز



p

p

حيث



دافعة أرخميدس و f

قوة االحتكاك مع الهواء.

 )1بعد المناقشة تم رفض تمثيل إحدى المجموعات الثالث.
أ) حدد التمثيل المرفوض مع التعليل.

ب) اكتب المعادلة التفاضلية للسرعة لكال الحالتين المتبقيتين.

جـ) أعط عبارة  a0تسارع الكرية في اللحظة  t  0لكل من الحالتين المتبقيتين.

صفحة  2من 8
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 )2لتحديد التمثيل المناسب أجريت تجربة لقياس قيم السرعة في لحظات مختلفة ،النتائج المتحصل عليها سمحت
برسم المنحنى الموضح في ( الشكل–.)-3

مستعينا بالمنحنى حدد قيمة التسارع االبتدائي  a0في اللحظة  t  0ثم استنتج التمثيل الصحيح مع التعليل.

 )1عين قيمة السرعة الحدية v
 )4جد عبارة السرعة الحدية v lim

. lim

بداللة  g ، k ، m :و  Vحجم الكرية،
ثم احسب قيمة الثابت . k

 )5احسب شدة محصلة القوى المطبقة
على الكرية في اللحظة t  1,5s

بطريقتين مختلفتين.

المعطيات  :عبارة قوة االحتكاك من الشكل

f =kv

 ، g  9,80 m .s 2 ،كتلة الكرية m  2,6g

الكتلة الحجمية للهواء  ، air  1,3kg .m 3حجم الكرية .V  3,6  104 m 3

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  8من 8

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

الجزء األول( 31نقطة)

التمرين األول 60 (:نقاط )
 -1- Iالنشاط اإلشعاعي التلقائي :هو تحول طبيعي تلقائي وعشوائي في األنوية غير المستقرة لتعطي

0,5

0,5

أنوية أكثر استقرار بإصدار جسيمات .β ، α
 -2أنماط التحوالت الموضحة في المعادلة:
تحول ألفا ( ،) αوهو عبارة عن أنوية الهيليوم ( ) 24 He
تحول بيتا ( ،) β-وهو عبارة عن إلكترونات (

 -3تحديد قيمتي كل من  xو  : yلدينا
حسب قانونا اإلنحفاظ فإن

ومنه

، x=8

y=6

0
1 e

0,5

)

)*(  x 24He  y 10e

0,5


206
82 Pd

238
92 U

238 = 206 + 4x ، 92 = 82 + 2x – y

t1/ 2
 A  .Nومنه . A
 -4حساب عدد األنوية المشعة في العينة :لدينا
 ln 2
4.47 10 9  365  24  3600
N
نجد  2.35 10 5  4.78 10 22 noyeaux
ln 2


 -5نسبة اليورانيوم ( )832في العينة الصخرية :لدينا كتلة اليورانيوم في العينة

A

N

0,5 0,25
0,25
0,25

N
m

NA M

0,25

)Elib  El (initial )  El ( final

0,25

نجدE  7.590  235  (8.290 140  8.593  94 )  184 .7 Mev :

 -8أ) الطاقة المستهلكة الكلية خالل شهر :لدينا
ومنه

0,5

ET  25.106.30.24.3600 100 / 85  7.62  1013 jouls  4.76  1026 Mev

ب) حساب مقدار الكتلة : m
4.76 1026
E
 عدد األنوية المستهلكة خالل شهر N  T :ومنه  2.57 1024 noyeauxElib
184.7

ومنه الكتلة المستهلكة

صفحة  1من 9

m

0,5

0,25

ET  P  t 100 / 85

N .M 2.57 1024  235.04

 1003 g
NA
6.02.1023

0,75

1,25

0,25

نعم المنجم مازال قابل لالستغالل ألن p>0,01%
-II

0,25

0,5 0,25

N .M 4.78 10 22  238 .05
m
18.9
p
100 
 m ومنه 100  0.04%

ومنه  18 .9 g
m0
47000
NA
6.02 10 23

 -1الطاقة المحررة من نواة اليورانيوم :لدينا

01

N 

0,5
0,5

1,75

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

التمرين الثاني 60 (:نقاط )

E

uR
+

i

 -1توضيح الجهة االصطالحية للتيار والتوترات:

1

uC

K

 -3عبارة  :b ، Aنشتق الحل نجد

 R.i حيث

dq
 Abe  bt
dt

dq
dt

0,25

i

0,25

بالمطابقة نجد

 -4عبارة شدة التيار :لدينا

1
R.C

dq
dt

b

( نقبل ، A  Qmax

 i باالشتقاق نجد

t
R .C

E 
e
R

1



0,25

)

b

نجد

0,25 0,25

i (t ) 

R

ب( إثبات قيمة سعة المكثفة :من المماس عند  t = 0نجد    R.Cمن البيان
2.5  10 3
 2F
1250




R

du
dq
C C
dt
dt

i

0,25
0,25
0,25

01

0,25

C

 -6أ(إثبات المعادلة التفاضلية:

0,75

0,25

-5أ( مقاومة الناقل االومي :عند اللحظة  t = 0يكون  uC = 0ومنه uR = R.i = E
E
6

 1250 
i0 4.8  10  3

0,75

0,25

Abe  bt 

نخلص إلى A  E.C

0,25

01

0,25

1
لدينا  uR  uC  Eومنه q  E
C
dq
1
E

نجد q   0
dt R.C
R

،

0,25
0,25

 -8المعادلة التفاضلية للشحنة :q

A
A  bt E

e 
R.C R.C
R

0,25

di
لدينا  uC  uL  0ومنه  0
dt

باالشتقاق والتعويض نجد

 uC  Lحيث

d 2 uC
1

uC  0
L.C
dt 2

التعليل :المعادلة التفاضلية حلها جيبي والوشيعة مثالية ( ال تحتوي مقاومة داخلية) حيث ال

تستهلك الطاقة ومنه ال يحدث تخامد في االهت اززات ( ثبات في السعة)
ومن المنحنى البياني  T0  2,8 10 3 sبالمطابقة نجد

2

T0
 0,1 H
(2 ) 2  C

0,25
0, 5
0,25

T0  2 L.C

صفحة  2من 9

0,25
0,25

ب( المنحنى الموافق لحل المعادلة التفاضلية هو الشكل 4-

جـ( حساب ذاتية الوشيعة :تعطى عبارة الدور الذاتي بالعالقة:

0,25

L

0,25

03,25

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)
د( حساب الطاقة المخزنة في المكثفة :
عند  t  0sنجد
T
عند s
4

 t نجد

1
2
C.uC
2

مجزأة مجموع
0,25

E (C ) 

0,25

E (C )  3,6 10 5 joules

0,25

E (C )  0 joules

هـ) التفسير  :خالل ربع الدور يتناقص التوتر بين طرفي المكثفة من قيمته األعظمية ( )6Vإلى
الصفر بسب انتقال الطاقة من المكثفة إلى الوشيعة دون ضياع.

0,5

الجزء الثاني 60(:نقاط)

التمرين التجريبي 60 ( :نقاط )

 -1 -Iالفائدة من إضافة قطرات من حمض الكبريت هو تسريع التفاعل

0,25

 -8تحديد الوظيفة الكيميائية لـ( :)Aوظيفة أسترية

0,25 0,25

 -3يسمى التفاعل إماهة أستر.

0,25 0,25

 -4تحديد الوظيفة الكيميائية لـ( :)Cوظيفة كحولية.

0,25 0,25

 -5جدول التقدم:

CH3COOC3H7 (l) + H2O(l) = CH3COOH(l) +
)C3H7OH(l
)n (mol

0

0

xf

xf

x

x

0.02

0.02xf

المعادلة
التقدم

الحالة

0.02-x

x

االنتقالية

0.02-xf

xf

0.02

0.02-x

 -1-IIرسم التجهيز التجريبي للمعايرة:

0

االبتدائية

0,75

0,75

النهائية

2

 :1حامل

1

 :8سحاحة مدرجة تحتوي على المحلول األساسي

3

 :3بيشر يحتوي على المحلول الحمضي
 :4مخالط مغناطيسي

0,5
4

 -8معادلة تفاعل المعايرة:
)CH3COOH(l) + OH (aq) = CH3COO (aq) + H2O (l
-

0,25

-

صفحة  3من 9

0,5

0,5

0,5

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)
 -3كمية مادة الحمض المتشكل :عند التعديل يتحقق  nA = CB.VBEومنه
nA = 0.08 mol
nf
0.008
100 
 -4حساب مردود التفاعل :لدينا 100  40%
n0
0.02

 -5تركيب المزيج بالمول عند التوازن:
كحول

0.002
 -حساب ثابت التوازن :

لدينا

 -6تسمية المركبين :C ، A

حمض

0.002
 0.4

المركب  : Aإيثانوات  -1مثيل أيثيل

0.018

0,25
0,25

0,5



بما ان مردود اإلماهة  40%والمزيج االبتدائي متساوي الموالت فإن الكحول ثانوي

ماء

مجزأة مجموع

0,25
0,25

أستر

0,25

0.018

CH 3COOH f .C 3H 7OH f
CH 3COOC 3H 7 f . H 2O f

0,75 0,5

0,25

K 

المركب  : Cبروبان -8أول

 -1-IIIتفسير ما يحدث :يتغير لون المزيج من األحمر البنفسجي إلى عديم اللون بسبب انزياح
تفاعل اإلماهة من جديد نحو نقطة توازن جديدة يتشكل عندها كمية جديدة من الحمض تجعل الوسط
حامضي فيكون عديم اللون بوجود
كاشف الفينول فتالين.

1,5

0,25
0,5
0,25
0,25

0,5

0,25

0,5 0,25

 -8نتوقع زيادة في مردود التفاعل بسبب زيادة كمية الحمض والكحول ونقصان األستر والماء.
نستنتج أن إضافة قاعدة قوية إلى تفاعل األماهة يؤدي إلى زيادة مردودها.

0,25
0,25
0,5
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

الجزء األول( 31نقطة)

التمرين األول 60 (:نقاط)
-3

0,25

أ -الظاهرة الكهربائية  :شحن المكثفة
i
C

Uc

+
-

ب-

R

UR

E

0,75

1,75

0,5
جـ) المعادلة التفاضلية:

dU C
1
E

UC 
dt
RC
RC

0,25

د( ) uc(t) =E( 1- e-(t/RCهو حل للمعادلة التفاضلية
 -2أ -المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار :
di(t) R
E
= )+ i(t
dt L
L

ب -ايجاد عبارة كل من A :وB

B

R
 t
L

i( t )  Ae

R

)di(t
AR  L t

e
dt
L
R

E
L

𝐸
𝑅

0,5

0,25
1,5

R

AR  L t R  L t

e
 (Ae
 B) 
L
L
RB E
E
 B
L
L
R

𝑖(0) = 𝐴 + 𝐵 = 0𝐴 = −
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العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

 -1أ( ارفاق كل منحنى بالوضع المناسب للبادلة شدة التيار في الوشيعة تتزايد مع مرور الزمن بينما
في المكثفة تتناقص و بالتالي البيان) (aيوافق البادلة في الوضع ) (2و البيان ) (bيوافق البادلة في

الوضع ) (1و هو). uc(t

ب -قيم المقادير E,R,C,L

من البيان )......................................ucmax= E= 6 V :(b
من البيان ):(a

E
I max

0,25
0,25

R

2,75 0,25

R  500 

0,25

........................................ b  10ms

من البيان ):(b

b
R
C  2  105 F
C

0,25

a  1ms

0,25

0,25
0,25

L
R
L  500mH  0,5H

a 

من البيان ): (a

0,25

التمرين الثاني 60 (:نقاط)

0,25

 -1 -1المعادلتين النصفيتين

0,25

Mg = Mg2+ + 2e+
0,25 2H3O + 2e = H2 + 2H2O

 الثنائيتين )Mg2+/Mg) , ( H3O+/H2 -8أ -جدول التقدم
+ H2
+2H2O

بوفرة

Mg2+

0,25

n0(Mg)=(m/M)=(2/24) = 8,33.10-2mol
n0(H3O+)=(C0.V)=(10-2.50.10-3) = 5.10-4mol
المعادلة
Mg
= + 2H3O+
التقدم

كميات المادة ()mol
0

0,5

0

5 10-4

8,33. 10-2

الحالة
0

حالة ابتدائية

8,33. 10-2)5.10-4-2x(t
)x(t
)x(t
بوفرة
)x(t
حالة نهائية
xmax
8,33 10-2- 5.10-4-2xmax
xmax
xmax
بوفرة
ب -نبين ان المغنيزيوم موجود بالزيادة نعين المتفاعل المحد
8,33.102  xmax  0 xmax  8,33 .102 mol
إذا كان معدن المغنزيوم هو المتفاعل المحد
4
4
5.10  2 xmax  0
xmax  2.510 mol
أو شوارد الهيدرونيوم هي المتفاعل المحد
ومنه شوارد الهيدرونيوم متفاعل محد وعليه المغنيزيوم موجود بالزيادة
x

صفحة  6من 9

0,75

حالة انتقالية

0,25
0,25

1

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

جـ   Mg 2    x  t  / V  -من جدول التقدم x(t)= (5.10-4)/2 - n(H3O+)/2
و منه) ][Mg2+]= 0.5 (10-2 - [ H3O+

اكمال الجدول
10
12
14
2,95 3,41 4,36
1,12 0,39 0,04
4,8 4,98

4,44

4
6
8
2,2 2,44 2,66
7
5,3 3,63 2,18
7
2,3 3,18 3,91
1

د -رسم البيانين )[H3O+]=g(t

2
2,12

)t(min
0
PH 2,00

7,6

10

1,2

[Mg2+](mol/l)10-3 0,00

0,75

1

[H3O+](mol/l).103

)[Mg2+]=f(t

0,5
0,5

هـ-السرعة الحجمية لتشكلMg2+

( تقبل القيم القريبة)

vv(Mg2+)=(d[Mg2+]/dt)=0,54.10-3mol.l-1.min-1
ا لسرعة الحجمية الختفاء H3O+

0,25

)] [Mg2+]= 0,5 (10-2 - [ H3O+ومنه

)) d[Mg2+]/dt)= d( 0.5 (10-2 - [H3O+])/dt)=-5.0d[H3O+]/dt
vv(H3O+)= 2.vv(Mg2+)=2. 0.54.10-3 =1.08.10-3mol.l-1.min-1
و – التأكد من قيمة ) vv(H3O+برسم المماس للمنحنى

) [H3O+]=g(tنجد

vv(H3O+)= - d[H3O+]/dt=1.08 10-3 mol.L-1.min-1

صفحة  7من 9

0,25
0,25
0,25
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع
0,25

 – 3أ تعريف زمن نصف التفاعل
 t1/2هو المدة الالزمة لبلوغ قيمة التقدم ) x(tنصف قيمته النهائية xf
=5. 10-3 mol/L
ب)

𝑥2
𝑥𝑎𝑚 0 ,0000−
2

0,25

+

=)[H3O ](t1/2

𝑉

10-3 mol/L
بيانيا نجد t1/2=4.4min
الجزء الثاني( 07نقطة)

𝑥𝑎𝑚𝑥
=2,5
𝑉2

التمرين التجريبي 60 (:نقاط )

 – 1أ  -التمثيل ( )3ألن موجهة نحو األسفل .
ب ـ الحالة ( : )1بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم غاليلي  maG :
 maG

 P   f  ma

باإلسقاط على محور الحركة نجد :
𝑣𝑑
mg -𝜌vg – f = m

- f = ma

𝑡𝑑

𝑉𝜌

) = g(1-

v

𝑚

الحالة (: )2

𝑘
𝑚

+

P -

𝑡𝑑
ext

F

0,25
03

0,5

𝑣𝜌

0,5
0,5

التمثيل ( )1هو الموافق .

0,5

01

0,25 0,25

 -3من المنحنى VL = 6 m/s :
=0
)
قيمة ثابت اإلحتكاك k :

0,25

0,25

) a0 = g(1-
الحالة (: )1
𝑚
a0 = g
الحالة (: )2
a0 = 8 m/s2
بحساب الميل عند t=0
2ـ

)

0,5

0,25

جـ  -عند  t = 0يكون . v = 0

 - 4عندما  v= vL :يكون

0,25

0,25

dv k
 vg
dt m

⟸ a0<g

0,25

0,25

𝑣𝑑

 maG

 P  f  ma

ext

F

ext

F

= )[Mg2+](t1/2

1

𝑣𝜌
𝑚

𝑣𝑑
𝑡𝑑
𝑉𝜌

𝑚
𝑔𝑚

(1-

تطبيق عددي k = 3,48.10-3 kg/s :

( 1-

𝐿𝑉

𝑔𝑚
𝑘

=vL

=k

صفحة  8من 9

vL

𝑘

𝑉𝜌

𝑚

𝑚

=) g(1-

0,5
0,25
0,25

01

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي7102 :

عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)
 -5شدة محصلة القوى المطبقة على الكرية في اللحظة t=1.5s
طريقةF=ma :1
a= v/t
من البيان
2
a = 1.07m/s
F= 2,8 .10-3 N
طريقة:2
باالسقاط على oz
-3
F= 2,8 .10 N



 F ext = m a

العالمـة
مجزأة مجموع
0,25
0,25
0,25

1,75 0,25
0,25

→F= p-f-→F=mg – kv -air.Vg 

صفحة  9من 9

0,25
0,25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي.

املدة 10 :سا و 01د

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول
التاريخ:

الجزء األول 60( :نقاط)

 " )1وقد أدى تفكك االتحاد السوفياتي وانهياره كدولة قطبية إلى التعديل في هيكل النسق العالمي ،حيث أصبح
يعتمد على قوة قطبية واحدة هي الواليات المتحدة األمريكية التي راحت تستفيد من ذلك التفوق في تقرير صورة

عالقات القوة على مستوى النسق العالمي من خالل ما يعرف بالنظام العالمي الجديد ،ومقنعة تلك السيطرة
بإطار من الشرعية الدولية وذلك من خالل سيطرتها على منظمة األمم المتحدة ".

المرجع :أحمد وهبان ،ممدوح نصار-العالقات السياسية بين القوى الكبرى – ص .650

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )2أكمل الجدول التالي:

الحدث

تاريخه

.........................

 11مارس 1102

تأسيس حلف بغداد

.........................

.........................

 66أكتوبر 1116

الجزء الثاني 64( :نقاط)
أدركت السلطة الفرنسية أهمية الدعم اإلقليمي والدولي في نجاح الثورة الجزائرية وازدياد فعاليتها ،فاستخدمت

كل الوسائل للحد من هذا الدعم.

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1اإلجراءات التي قامت بها السلطات الفرنسية لعزل الثورة عن الخارج.
 )2رد فعل الثورة الجزائرية على هذه اإلجراءات.

صفحة  1من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102

الجغرافيا:
الجزء األول 60( :نقاط)

 " )1إن الوزن الديمغرافي واالهتمام الفعلي لدول المنطقة  -شرق وجنوب شرق آسيا -ووفرة اليد العاملة

المؤهلة والبحث عن الربح واالندماج في االقتصاد الرأسمالي ،كلها مقومات ساهمت في إبراز المنطقة كقطب

اقتصادي أساسي في العالم في القرن  12م ".

المرجع :الكتاب المدرسي ،السنة الثالثة ثانوي ص .60

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )2إليك جدوال يمثل نسبة مستخدمي االنترنت في بعض دول العالم لسنة 1122م.
الـدول
النسبة المئوية %

إندونيسيا اسلندا الدنمارك النرويج مصر

كوبا

الهند

اليابان نيجيريا فنلندا

65

61

20

12

22

19

10

10

16

46

المصدر :هيئة األمم المتحدة statistics year book 2016

المطلوب :علق على الجدول.
الجزء الثاني 64( :نقاط)
يقسم العالم اليوم اقتصاديا إلى عالم الشمال المتقدم وعالم الجنوب المتخلف ،وذلك باعتماد عدة معايير

ومؤشرات منها االقتصادية والثقافية واالجتماعية...

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1المعايير االقتصادية واالجتماعية ومؤشراتها المعتمدة في التصنيف.
 )2الصعوبات االقتصادية التي تواجه بلدان العالم المتخلف.

انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102

الموضوع الثاني
التاريخ:
الجزء األول 60( :نقاط)

 ..." )1ومع ازدياد حدة التوتر في العالقات الدولية ...سجل التاريخ تراجع القوى االستعمارية

التقليدية ...وبروز موجة التحرر في العالم ،وتطلع الشعوب إلى التحرر كليا من السيطرة األجنبية ،وهو ما
تمخض عنه استقالل بعض الشعوب من التي كانت تواصل نضالها السياسي والعسكري السترجاع

استقاللها ...مستفيدة في ذلك من األوضاع الدولية الجديدة ووجود منظمة األمم المتحدة الراعية لحرية الشعوب

في تقرير مصيرها " ...

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )2عرف بالشخصيات التالية:
 -فرحات عباس

المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي تاريخ ص  94بتصرف

 -هواري بومدين

 -جورج بوش ) األب(

الجزء الثاني 64( :نقاط)
عرف العالم خالل الفترة الممتدة ما بين ( )2421 -2492اشتدادا في الصراع اإليديولوجي ،استخدم

فيه كل قطب استراتيجيات مختلفة إلضعاف اآلخر.

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1عوامل الصراع القائم بين القطبين.

 )2االستراتيجية العسكرية الغربية لمواجهة المعسكر الشرقي.

صفحة  6من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102

الجغرافيـا:
الجزء األول 60( :نقاط)
 " )1تم توقيع اتفاقيات الشراكة األوربية – المتوسطية بين االتحاد األوربي والجزائر في أفريل 1111
وفيما يتعلق بعنصر التجارة الحرة في االتفاقية تعهدت الجزائر بإلغاء الضرائب عن وارداتها من السلع

المصنعة من دول االتحاد األوربي ،بالتدريج في خالل  21سنة ،وتعهدت الجزائر أيضا بخفض

التعرفة الجمركية عن المنتجات الزراعية الواردة من دول االتحاد األوربي".

المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة جغرافيا ص 109

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )2إليك جدوال يمثل تطور أسعار البترول (برميل خام البرانت) بالدوالر.
2612

2616

السنة

2665

2660

2666

2669

2661

2616

2611

السعر

54.0

05.2

62.4

10.1

01.6

61.0

169.6 111.0 111.6

2615 2614
11.6

52.4

المرجع :مجلة النفط والتعاون العربي ،المجلد  ،2615 ،42العدد .150

المطلوب :مثل معطيات الجدول بمنحنى بياني بمقياس (1سم لكل سنة 1 ،سم لكل  10دوالر).
الجزء الثاني 64( :نقاط)
يعد اإلقليم الشمالي الشرقي في الواليات المتحدة األمريكية نواة االقتصاد األمريكي وأساس تفوقها
االقتصادي في العالم.
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1عوامل حيوية اإلقليم الشمالي الشرقي في الواليات المتحدة األمريكية.
 )2أثر التفوق االقتصادي األمريكي على االقتصاد العالمي.

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي/بكالوراي7102 :
العالمة

عناصر اإلجابة

التـــــاريخ:

مجزأة

( الموضوع األول )

الجزء األول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:

 -دولة قطبية :دولة مؤثرة على العالقات الدولية استقطبت االتحاد السوفياتي عددا من الدول الشيوعية في إطار

39

 -النظام الدولي الجديد :األسس والمبادئ التي أصبحت تسير وفقها العالقات الدولية في ظل انفراد الو .م أ

39

الحرب الباردة وقد تزعمت المعسكر الشرقي.

بالزعامة الدولية بعد انهيار المعسكر الشيوعي في 9191وسعيها إلى أمركة العالم في إطار األحادية القطبية.

 -الشرعية الدولية :مبدأ سيادة القانون الدولي في إطار المواثيق الدولية ،والتي تمثلها هيئة األمم المتحدة.

 )2إكمال الجدول:

تاريخه

الحدث

 91مارس 9191
 12فيفري 9111
 30أكتوبر 9113

وقف إطالق النار
تأسيس حلف بغداد
توحيد األلمانيتين

الجزء الثاني:

مقدمة :من بين العوامل التي ساعدت على نجاح الثورة الجزائرية وتعاظم خطرها على الوجود االستعماري هو

الدعم الخارجي اإلقليمي والدولي فعملت فرنسا على منعه أو الحد منه بمختلف الوسائل واألساليب.

 )9اإلجراءات التي قامت بها فرنسا لعزل الثورة عن الخارج:

39

مجموع

39

39
39
39

3.13

 اتهام قوى أو دول خارجية بإثارة المشاكل في الجزائر ( مصر ويوغسالفيا). -األسالك الشائكة المكهربة عل الحدود مع المغرب وتونس.

 الدعاية اإلعالمية لتظليل الرأي العام الفرنسي والعالمي حول مغزى الثورة. -المشاركة في العدوان الثالثي على مصر .9119

3.11

 -قصف ساقية سيدي يوسف التونسية .9119

 -المناورات السياسية والديبلوماسية لتحييد المواقف الدولية من القضية الجزائرية ومنع تدويلها(النشاط الديبلوماسي،

×9

االنسحاب من اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة .)...

 )2رد فعل الثورة الجزائرية على هذه اإلجراءات:

 -تكثيف النشاط الديبلوماسي للتعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية (مؤتمر بان دونغ  ،9111األمم

المتحدة).

 النشاط اإلعالمي لتفنيد الدعاية الفرنسية وتأكيد شرعية الثورة (إذاعة صوت الجزائر جريدة المجاهد.)... -المشاركة في المهرجانات العالمية ( رياضية ،ثقافية.)...

0.11

 -إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية .9119

 -إنشاء جيش الحدود للتكفل بجلب األسلحة والمؤونة من الخارج.

×9

 -إنشاء فدرالية جبهة التحرير في فرنسا (تعبئة المهاجرين لدعم الثورة ).

خاتمة :استطاعت الثورة التحريرية أن تجابه االستراتيجيات الفرنسية على مختلف األصعدة والمستويات وتحقق
هدفها في تخليص الجزائر من السيطرة االستعمارية.

صفحة  0من 5

3.13

32

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي/بكالوراي7102 :
الجغرافيا

الجزء األول:

 ) 0شرح ما تحته خط في النص:
الوزن الديمغرافي  :القوة البشرية التي تمثل طاقة إنتاجية واستهالكية كما هو الحال في شرق وجنوب شرق آسيا ما

يقارب  3/1من سكان العالم.

39

االقتصاد الرأسمالي :االقتصاد الليبرالي ( الحر) المرتكز على الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج والمنافسة الحرة

39

قطب اقتصادي :منطقة تمثل قوة اقتصادية مؤثرة فاعلة في االقتصاد العالمي من خالل قدرتها على جذب رؤوس

39

والمبادرة الفردية.

األموال ،اليد العاملة والمواد األولية والتكنولوجيا.

 )7التعليق على الجدول:

39

 الوثيقة جدول إحصائي لمستخدمي اإلنترنت في العالم سنة 5112م ،مصدره هيئة األمم المتحدة. -التباين الكبير في نسب استخدام األنترنت بين الدول في العالم.

 -ارتفاع نسبة استخدام األنترنت في الدول المتقدمة (الدنمارك ،إيسلندا ،اليابان ،النرويج ،فلندا) ،بنسبة تتعدى 01

 %نتيجة التطور التكنولوجي وتوجه هذه الدول نحو رقمنة مجتمعاتها.

 ضعف نسبة مستخدمي األنترنت في الدول المتخلفة (إندونيسيا -الهند ،كوبا -مصر -نيجيريا) ،نتيجة تخلفهاالتكنولوجي.

0.50
×9

 فهذه النسب هي انعكاس للمستوى المعيشي والثقافي لشعوب هذه البلدان. -نسبة مستخدمي االنترنت مؤشر على تقدم وتخلف الدول.

الجزء الثاني:

مقدمة :تتداخل عدة معايير ومؤشرات اقتصادية واجتماعية في تصنيف الدول إلى متقدمة ومتخلفة.

 )0المعايير ومؤشراتها االقتصادية واالجتماعية المعتمدة في التصنيف:

3.13

 -الناتج الوطني الخام :مرتفع في الدول المتقدمة ومنخفض في الدول المتخلفة.

 حجم استهالك الطاقة والمواد األولية :قدرة الدول المتقدمة على استهالكها بكميات ضخمة والتأثير في سوقهاعكس الدول المتخلفة.

 نسبة المساهمة في التجارة العالمية :الدول المتقدمة تكاد تحتكر التجارة العالمية كما ونوعا ،وتسيطر على أسواقالمال عكس الدول المتخلفة.

3.11
×9

 بنية االقتصاد :في الدول المتقدمة كل القطاعات تساهم بنسب عالية في الناتج الداخلي الخام عكس الدولالمتخلفة حيث يبنى اقتصادها على قطاع واحد.

 الدخل الفردي :مرتفع في الدول المتقدمة ومنخفض في الدول المتخلفة (يعكس المستوى المعيشي ) -معدل التنمية البشرية :مرتفع في البلدان المتقدمة (أكبر من  )1.0والعكس في البلدان المتخلفة

32

 )7الصعوبات االقتصادية التي تواجه بلدان العالم المتخلف:

 قلة الموارد المالية وتذبذب المداخيل العتمادها على مصدر واحد للدخل. -التبعية االقتصادية ،المالية ،التقنية والغذائية.

3.11
×9

 -ضعف البنى التحتية ( خاصة المواصالت ).

 -الـتخلف التكنولوجي الذي عرقل عملية التنمية.

 -ثقل الديون وما يترتب عنها من فوائد وضغوط اقتصادية.

 -ارتفاع أسعار المواد المصنعة والغذائية المستوردة وانخفاض أسعار المواد األولية المصدرة.

 -خاتمة :ضرورة التكامل واالستغالل األمثل للموارد البشرية واالقتصادية لدول العالم الثالث.

مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.
صفحة  7من 5

3.13

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي/بكالوراي7102 :
التاريخ:

الجزء األول:

( الموضوع الثاني )

)0شرح ما تحته خط في النص:

 -القوى االستعمارية التقليدية :الدول االستعمارية التي اعتمدت على األساليب و الوسائل التقليدية (االستيطان،

39

موجة التحرر :اتساع نطاق الحركات التحررية واشتدادها واصرارها على التخلص من االستعمار في إفريقيا وآسيا

39
39

السيطرة المباشرة ،االحتالل العسكري )...خاصة بريطانيا و فرنسا.

تقرير مصيرها :اختيار نظام الحكم المالئم من الشعوب دون التعرض لضغوط أجنبية وهو حق تكفله المواثيقواألعراف الدولية.

 )7التعريف بالشخصيات:

 -فرحات عباس ) 1002-1000( :سياسي جزائري من دعاة اإلدماج  ،حرر بيان فيفري  ،1093أنشأ حركة

أحباب البيان والحرية  ،1099ثم االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري  ،1091انضم للثورة التحريرية سنة، 1021

أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهوري الجزائرية عند إنشائها سنة.1020

39

 -هواري بومدين  )1080 – 1035 (:رجل دولة جزائري قائد الوالية الخامسة في  1020ثم قائد أركان جيش

التحرير الوطني في  1011ثم وزي ار للدفاع مع االستقالل  1015ن رئيس مجلس الثورة بعد التصحيح الثوري

 1012اشتهر بدعمه لحركات التحرر ودوره المميز في حركة عدم االنحياز.

 جورج بوش ( األب) )...- 1059( :رجل دولة أمريكي نائب للرئيس ريغن ثم رئيس الو.م.أ )1003-(1000شهدت فترة حكمه نهاية الحرب الباردة ( قمة مالطا  )1000صاحب فكرة النظام الدولي الجديد وحرب العراق

39

39

39

األولى.1001
الجزء الثاني:

مقدمة :نهاية التحالف االستراتيجي خالل الحرب العالمية الثانية وعودة الخالف اإليديولوجي .

 )0عوامل الصراع القائم بين القطبين:

3.13

 زوال مبررات التحالف الظرفي بين االتحاد السوفياتي والحلفاء. -التباين واالختالف اإليديولوجي بين المعسكرين.

-خروج الو .م  .أ .من العزلة السياسية.

-التوسع السوفيتي خاصة في شرق أوربا وانتشار المذهب االشتراكي.

3.11
×9

 تصادم مصالح المعسكرين في كثير من مناطق العالم.-السباق نحو التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل.

 )7االستراتيجية العسكرية الغربية لمواجهة المعسكر الشرقي:

 -إنشاء األحالف العسكرية ) حلف الشمال األطلسي ،1090حلف جنوب شرق آسيا  1029حلف بغداد 1022

أو المركزي بعد انسحاب العراق).

3.11
×9

 بناء القواعد العسكرية عبر مناطق العالم. وانتهاج سياسة التطويق واالحتواء. -إتباع سياسة الردع النووي.

 القيام بتدخالت عسكرية في إطار سياسة ملء الفراغ. تدبير االنقالبات واالغتياالت...ضد الحكام والشخصيات المناوئة. -خاتمة :امتد الصراع االيديولوجي بين المعسكرين وازدادت خطورته على كل شعوب العالم.

صفحة  3من 5
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي/بكالوراي7102 :
الجغرافيا

الجزء األول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:

 -الشراكة :سياسة اقتصادية تقوم على التعاون وتوحيد اإلمكانيات والجهود بين مجموعة من الدول أو الشركات

39

 -االتحاد األوروبي :تكتل اقتصادي قاري يضم 12دولة أوربية تأسس بموجب معاهدة روما في9112/30/11

39

بهدف تحقيق التطور ومواجهة التكتالت المنافسة لها.

يهدف إلى تحقيق التعاون والتطور في جميع المجاالت.

 -التعرفة الجمركية :هي تلك الرسوم الضريبية المفروضة على البضائع األجنبية من أجل حماية االنتاج الوطني

من المنافسة الخارجية .

39

.)2التمثيل البياني :

 -التمثيل البياني( :أعمدة بيانية).

39.1
3.13

 االنجاز : -المفتاح :

3.13

 المقياس :الجزء الثاني:

39

 -العنوان :

3.13

مقدمة :يحت ل اإلقليم الشمالي الشرقي في الواليات المتحدة األمريكية مكانة هامة وحيوية في االقتصاد األمريكي

حيث يعد بمثابة الركيزة األساسية لتطوره والذي مكنها من احتالل الصدارة العالمية.

3.13

 )1أسباب حيوية اإلقليم الشمالي الشرقي.

 -العامل التاريخي (الهجرة األوربية) ،يضم أكثر من  % 23من سكان الو م أ مما يوفر اليد العاملة ،األسواق

(تجمع المدن الكبرى ،العاصمة الفدرالية.

 أقدم المناطق الصناعية تتواجد به مقرات الشركات الكبرى وأكبر البورصات و المؤسسات المالية . وفرة الموارد والثروات الطبيعية ( الفحم الحجري في األبالش  ،الحديد غرب البحيرات الكبرى). -وجود بنيات تحتية متطورة (طرق  ،موانئ  ،ممرات مائية.)...

3.11
×9

 المناخ المعتدل المالئم للنشاط ،األراضي الخصبة (السهول الوسطى الواسعة) ،األنهار. االنفتاح على العالم الخارجي خاصة أوربا عن طريق موانئ المحيط األطلسي. )2أثر التفوق االقتصادي األمريكي على االقتصاد العالمي.

 -الهيمنة على األسواق العالمية وارتفاع قيمة استثماراتها في الخارج.

 التحكم في المنظمات االقتصادية العالمية ( صندوق النقد الدولي ،البنك العالمي ،منظمة التجارة العالمية... -دور الشركات االحتكارية في استنزاف ثروات بلدان العالم الثالث والتدخل في شؤونها.

3.11
×9

 -هيمنة الدوالر كعملة عالمية على المبادالت المالية والتجارية العالمية وأثر تغير قيمته على أسعار المواد

االستراتيجية.

 تأثر االقتصاد العالمي بأزماتها االقتصادية والمالية. -تقييد بلدان العالم الثالث واثقال كاهلها بالديون.

 -خاتمة :رغم توسع النشاط االقتصادي في باقي األقاليم اليزال اإلقليم الشمالي الشرقي يحتل مكانة هامة

ويساهم بشكل كبير في القوة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية.

 -مالحظة (:تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى).

صفحة  4من 5
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي/بكالوراي7102 :

صفحة  5من 5

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102:

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة:علوم جتريبية ،رايضيات ،تسيري واقتصاد ،تقين رايضي

املدة 17 :سا و01د

اختبار يف مادة :اللغة العربية وآداهبا
على المترشح أن يختار أحد الموضوعيه اآلتييه:
الموضوع األول

ص:
الّن ّ

السائحي في قصيدة بعنوان « ُنوَف ْمَبُر»:
محمد األخضر
قال ّ
الشاعر ّ
ّ ّ
اان ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ما َبعا ا ا ا ا ا ا ا اايدا
اان َو ملا ا ا ا ا ا ا ا ااما وك ا ا ا ا ا ا ا ا َ
َ -1ك ا ا ا ا ا ا ا ا َ

اـِ ـ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا نَ م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر عا ا ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادا
أم
َن ناناجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َ
النص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار مج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َاد خا ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادا
َخا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اـد ّ

 -5ال ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالي إ ا َس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اَ طنا جم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااـعا

َم ا ا ا ا اان َـما ا ا ا ا ا م ف ا ا ا ا ااي الج ا ا ا ا ا ا اد م ا ا ا ا ااا َ ش يا ا ا ا ا اادا
فا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َسام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااح ـعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااودا

 -2ق ا ا ا ا ا ا ا ا ا مان ليوملي ا ا ا ا ا ا ا ا ااو :ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اانا نَ م ا ا ا ا ا ا ا ا اار با ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

 -3قا ا ا ا ا ا ااد َحَ ا ا ا ا ا ا ا ارنا اس ا ا ا ا ا ا ا َام ع ا ا ا ا ا ا ا كا ا ا ا ا ا ا ّان َق ا ا ا ا ا ا ا
وم َش ا ا ا ا ا ا ا ااينا  -كما ا ا ا ا ا ا ااا َع ماما ا ا ا ا ا ا ا ا َ  -صا ا ا ا ا ا ا ا ا وفا
َ -4
ط أو ار
 -6وَم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ّ

ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا وعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ماجبا

 -7ووقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اانا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الجب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال جا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َاباال
 -8ثَ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااورة األ مَما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

عّم م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َانا َإبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

الدم ا ا ا ا ا ا ا ااا َع م ما ا ا ا ا ا ا ااا أَ ي ا ا ا ا ا ا ا اادا
وج ا ا ا ا ا ا ا ا َارز فا ا ا ا ا ا ا ااي ّ
َ
الص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد رَأي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َانا وح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايدا
َو ّحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َاد ّ

و مان اَصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م نا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الحا ا ا ا ا ا ا ا ا اادود ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادودا
وشاما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوخا وع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ّة وصما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااودا

اوـا
َفا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالي َقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ّ

وعنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايدون ال نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالي َعن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايدا
َ

ع ل ا ا ا ا ا ا ا ا ن عا ا ا ا ا ا ا ا ـاومد
 -11نحا ا ا ا ا ا ا اان َن ا ا ا ا ا ا ا ا َ الخضا ا ا ا ا ا ا ااو َ

لس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َاوز
ومس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااودا
ال َن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َارز الـن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا َ َسا ّايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادا َ

اويا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
 -9أَمق ا َ

َ -10ن ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ّادز ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان الط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اة ال ـحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ّاد

اان ظ ا ا ا ا ا ا ا
َ -12ن منصا ا ا ا ا ا اار الع ا ا ا ا ا ا اادل أَيا ا َان ا ا ا ا ا ا ااما كا ا ا ا ا ا ا َ

ونا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادو
َ

ايد وال ـ اادي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َادا
الوع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا َ
َ
أن َنخا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ـار سجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااودا
م

السائحي /شاعر جزائرّي معاصر.
محمد األخضر ّ
ّ
(بتصرف).
من ديوانه( :جمر ورماد) ،ص 17 ، 16 :و18
ّ

شرح المفردات:
سفحه :أص وأس .
سر أو بصو خاف  .يوليو :ش ر جوي ـة .تم ّ
نناجيكّ :
طى :خ رُ .
نحدثِ في ّ

صفحة  0من 4
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األسئلة:

ّأولا -البناء الفكرّي 12( :نقطة)
ص.
حدث ّ
نص ؟ وما من لة الم َ َح ـدث عن في ن و الج ائرّيين؟ عّن ل لِ من ّ
 )1ع ّ ّ
الن ّ
الشاعر في ّ
 )2ا كر الدرو اّل ي عـم ا الج ائريون من ثور العظـمة .لن ال ال ل الدرو صالحة؟ عّن رأـِ.

الشع ار الم مين ب ضاـا أ ـم  .ما م و االل ا في األد ؟ مثّن ل بمظ رين من
 )3األخضر الس
ائحي من ّ
ّ ّ
ص.
ّ
الن ّ
الخاص.
لخص مضمون ال صيدة ب س وبِ
ّ )4
ّ
ثانيا -البناء الّلغو ّي 08( :نقاط)
صنف األل اظ اآل ـة« :نَ م ر يوليو ش يدا أو ار
دالليين ّ
 )1ضمن أ ّ ح ين ّ
ظ ».؟
وـة سالم
 )2في األ ـا الس ّة األول روابط ل ّ
مخ ة ث ّين نوع ا.

ط اة الوعيد ال ّ ديد
ال ّ

ص وانسجام  .اس خرج ث ثة من ا
في ح يق ا ّسا ّ
الن ّ

المحن
الساد وك مة «إبا » الواردة في ال ي الثّامن ث ّين
 )3أعر ك مة «إ ا» الواردة في ال ي
ّ
ّ
اإلع ار ي لجم ة «لنا ن م ر با » الواردة في ال ي الثاني وجم ة «ما ش يدا» الواردة في ال ي الخام .
ّ
ـاني ان.
النا
 )4في ال ع يرين اآل يين « :و ما ّ
ط أو ار ي ا وع مجبا» و« ال نرز ّ
ومس َ
ودا» صور ان ّ
ّ
سيدا َ
وسر ب غ ي ما.
 اشرح ما ث ّين نوعي ماّ

انتهى الموضوع األول

صفحة  7من 4
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الموضوع الثاوي
ص:
الّن ّ

المسرح الجزائري
ُ
مجال ال ّجري وبحثوا عن شكن مسرحي
المسرحيين) دخ وا
(ش َد المسرح الج ائر مجموعة من كبار
ّ
َ
ّ
ـعرف ل مسرح س ـ ن
بي ل
أن األد َ العر ـ
نابع من ال يئة وم ثّر بال راث .وكثي ار ما نطالع في ك ال ّاريخ ّ
م
يخـة
إن ل ال كرَة ال ال صامدة في أ لاننا إل اليو  .ولعـنا نع مد في إصدار رأينا ل ا ع
ّ
ّ
الدالئن ال ّار ّ
المسرحـة ال ر ّبـة ق َن ال رن ال ّاسع
أن األدبا َ العر َ ل ي ّموا رجمة أو دراسة اآلثار
اّل ي شير ج إل ّ
ّ
عشر.
َ
األول من
أن
ومن ّ
ـ
الشائع في ل ا المجال ّ
لما ار الج َ
المسرحي المش َ
ائر في ال ّربع ّ
ور " جورج أ ـض " ّ
جدـا األد ال ّمثي ي في ا .ول ـن
ئق ما يدل ع ال ر ّ
الشديد ب دن أ ّ
ال رن العشرين ل ي َق االل ما َ ال ّ َ
ّ
الح ـ َة لـس ك لِ إ م ـ
كان عبارة عن ول يبعث في ن
المشخص َة لألحداث
المسرحـة
روض
ّ
َ
إن الع َ
ّ
السائد وبال ّالي اإلحسا َ بالحي ة والخداع .
المشالد اإلحسا َ باالن صال عن الواقع المعـش وعن المنطق ّ
الصادق َة الحكـم َة وسي ة لإلقناع وال ّ ثير واإلم اع إ
ول ا راجع لط ـعة المج مع الج ائر ّ اّل ـع مد ال م َة ّ
المداح
مسرحـة س ط
ثم َة عروض ش مب
جسدلا ّ
َ
الجمالير ولي عروض الح ة األس ّ
ّ
َ
وعـة الّ ي ي ّ
كان ّ
فنّـة.
حول راعة إل م عة ّ
أو ّ
الراو ّ اّل يجول في أساطير و اريخ المج َمع و راث فـ ّ
ـ
يخـة نظ ار لما ـعرف المسرح ال ربي ن س
أصبح
الح ة والمسرح
َ
اآلن ح ـ ة ار ّ
إن عم ـ َة ّ
َ
الربط ين َ

 كافي ـا ر -اّل ظ َرحد ك ير مسرَح الح ة ومن ا مسرح الم
مسرحـة شب إل
من أنواع وأشكال
ّ
ّ
ن
قصة
صصا أو ّ
في ال ّنصف الثّاني من ال ر العشرين ف و ـع مد ع الم َمثّن الواحد َـعرض ع الجم ور َق َ
مصا كام ومع لِ ـح الجم ور
الشخصـا
ف ن َس عنا َ ال ّشخـص ال ّا و مص ّ
واحدة دون أن ـكّ َ
بم عة العرض ...
وعـة الّ ي عرف ا أغ مناطق الم ر العربي
الح ة عرض
ٌّ
قصصي في األسوا ال ّجارّية األس ّ
و َ
ّ
حمـة
حول ّ
جمع ّ
دـة قصصا م ّ
السر ّ
النا ع شكن َح َ ة دائرّية َ
المداح اّل ـحكي نوع من الم ارة ّ
حيث ي ّ
النمطين
عظـة ما جا لوحا
الحكائـ َة ب غان شع ّـة ( َ معضد ما ـسوق من أخبار) ولنا ـكمن ال ّشاب ين ّ
ّ
وو ّ
َ
فالسو إطار سحرٌّ غري وعجي يجمع ين المص حة ال ّجارّية
ونعني مسرَح الم
السو ّ ...
ومسرَح ّ
وال ّرفـ ...
كان وال ي ال وسي ة من وسائن ال ّنوير وال ّطوير فالم دع
وخ صة ال ول أَـن ـمكن ال ّ يد ب ـن المسرَح َ
ـ
ظوالر
فنّـة مجعن الم َ ّ ي َي َ إل ال ّ
ـصوَر بطري ة ّ
يج أال ين َ
صن عن الواقع وع ـ في الوق ن س أن ّ
الحـاة
ئق م ينة مع مجاال
ماعـة وال يخ ما ل ال ّ
اّل ي ـعـش ا سوا األد ّـة أوال نّـة واالج ّ
َ
ظوالر من ع َ
المخ ة األخرز.
تتجدد /تجارب جديدة في المسرح الجزائري /
من سلسلة العربي  /المسرح العربي مسيرة ّ
بغداد أحمد بلية  /صفحة  200وما بعدها – بتصرف  /يناير 2012

صفحة  0من 4

اختبار يف مادة :اللغة العربية وآداهبا /الشعبة:علوم جتريبية ،رايضيات ،تسيري واقتصاد ،تقين رايضي /بكالوراي 7102

األسئلة:

ّأول :البناء الفكرّي 12( :نقطة)
ضـة الّ ي ـطرح ا ال ا
 )1ما ال ّ

نص ؟ وما ال اـة من طرح ا؟
في ّ
يدل لِ؟
األور
 )2أين ي جّ ال ّشاب ين مسرح الم
السو الج ائر ّ ؟ ع َ ّ
بي ومسرح ّ
ّ
ص.
النمط ال ال ع
ص؟ ما أل ّ ّ
ّ
 )3ما لو ّ
مؤش ار ؟ مثّن ل ا من ا ّلن ّ
الن ّ
ص.
ّ )4
ص ب س وبِ مح رما نمط ّ
لخص مضمون ّ
الن ّ
الن ّ

ثانيا :البناء الّلغو ّي 08( :نقطة)
وضح.
 )1ما الع قة
المعنوـة الّ ي ربط أج ا ّ
النص؟ ّ
ّ
ص.
 )2ا كر مظ رين من أل ّ مظالر اال ّسا في ّ
الن ّ
 )3أ -أعر ال م ين اآل ي ين إع ار م ردا :

المشخص َة لألحداث.» ...
المسرحـ َة
روض
ّ
 إ م  /في قول  « :ول ـن الح ـ َة لـس ك لِ إ إ ـن الع َّ
 راجع  /في قول  « :ول ا راجع لط ـعة المج مع الج ائر ّ ». -واع ار جمن ما ين قوسين:

المسرحيين) في ال رة األول .
 ( ش َد المسرح الج ائر مجموعة من كبارّ
 -ما جا لوحا الحكا ّئـ َة ب غان شع ّـة ( َ معضد ما ـسوق من أخبار) في ال رة الرابعة.

ـانـة وأثرلا الب غي في كن من ال ع يرين اآل يين:
ّ )4
الصورة ال ّ
حدد نوع ّ
ّ
الراو اّل يجول في أساطير و اريخ المج َمع و راث )...
 (ّ ...فالسو إطار سحرٌّ )...
ّ ....( -

انتهى الموضوع الثاني
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عناصر اإلجابة
أولا -البناء الفكري:

 .1تحدّثّالشّاعرّفيّنصّهّعنّثورةّنوفمبرّالمجيدة.

العالمة

مجزأة
11

ةّالمتَ َح دثّعن هّف يّنس وجّالج از رّينّ:لق دّاحت ّّن وفمبرّمكان ةّم اممةّومنزل ةّمرمو ةّ
منزل ُ

11

سرّاممهّونحتّعلىّ لبّك ّّج از ريّّ،وجرىّمج رىّال دّمّف يّ
ُّ
التعلي ّ:خلدّالنصرّمجدهّف ُّ
ح

11

وعز زةّفيّالنسوجّ .

العروقّ .

مجموع
ّ

ّ
13

 .2الدّروجّالّتيّتعلّمهاّالج از ر ونّمنّثورةّنوفمبرّهي:

اإلباءّ،الشموخّ،العزةّ،الصّمود...إلخ ّ

4×1.0

نعمّ،الّتزالّتلكّالدّروجّصالحةّلهذاّالزمانّ .

التعلي ّ:يذكرّالمترشحّأمثلةّمنّوا عّالمجتمعّالج از ريّاليومّ،وماّيواجههّم نّتح دماتّف يّ
مختلفّالممتوماتّ .
ّ

1.0

13

1.0

*تنبيهُ :تقبل إجابات أخرى للمترشح إذا ذكر دروسا أخرى يستخلصها من سياق النص.

 .3مسه ومّااللت زامّ:ه وّأنّيتساع ّاألدي بّم عّمش كوتّو ا اماّأمت هّواإلنم انمةّ ا ب ةّ
و تبناهاّمح اوالّإيج ادّالحل ولّالّت يّتم اهمّف يّتحقي اّحم اةّم عيدةّباعتب ارهّإنم اناّيرم مّ

11

ال ّر اّلألجمالّعبرّأدبهّاإلنماني.

13

ومنّمظاهرّااللتزامّفيّالنّصّّ :

ااحّمثوّفيّالبيتّاألول ّ
ّ
ّتمجيدّثورةّنوفمبرّ.وهذاّوّ-نشرّ ممّالثّورةّفيّالعالمّ.وهذاّواردّمثوّفيّالبيتّالثّانيّعشرّ .

2×11

ّاالعتزازّبمبادئّنوفمبرّ.كماّهوّوااحّفيّالبيتينّالعاشرّوالحاديّعشرّ .*تنبيه :يكتفي المترشح بذكر مظهرين .

لخمصّ:يراعىّفمهّ:
ُّ
 .4التّ

11

ّ-مامونّالنّصّ ّ

11

ّ-اإليجازّاعتماداّعلىّأملوبّال ّالب ّ

11

ّمومةّاللّغةّنحواّوصرفاّواموءّّ .....ّ
ّ

صفحة  1من 2
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ثاني ا – البناء اللغوي:

 .1الحقونّالدّاللمانّ-ّ:حق ّالثّورةُّّ(ّ:نسمبرّ،يوليوّّ،شهيداّ،أوراج).

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-حق ّاالمتعمار(ّ:ال ّغاةّ،الوعيدّ،التهديدّ،ظلم).

الروابطّاللّغومّةّالّتيّماهمتّفيّاتّماقّالنّصّّوانمجامهّفيّاألبماتّالمّتّةّاألولى:
ّ .2
حرفاّالع ف(ّ:الواوّ،الساء).
ّ -

1..0
2×1.20

 حروفّالجرّّ(ّ:الوّمّ،علىّّ،فيّ،الااف). -الاما ر(ّ:الاافّ،اميرّالمتالمينّناّ،الهاء).

رط(ّ:إذاّ،م ْن)ّ .
َّ
ّّّّّّ-أداتاّالش
ّ

1..0

2×1.20

1.0

1.0

2×1.20

*تنبيه :يكتفي المترشح بذكر ثالثة روابط لغوية .

 .3اإلعراب:

إعرابّالمسردتينّ :

ّّّّّّّّ-إذاّ:فجا مةّمبنمّةّعلىّالمّكونّالّمح ّلهاّمنّاإلعرابّ .

1.0

ّّّّّّّّ-إباءّ:مسعولّبهّثانّمنصوبّوعومةّنصبهّالستحةّالظاهرةّعلىّآخرهّ .

1.0

ّّّّّ(ّ-هنا ُن َفمبر باق)ّ:جملةّامممةّمقولّالقولّفيّمح ّنصبّمسعولّبهّ .

1.0

إعرابّالجملتينّ :

ّّّّّ(ّ-مات شهيدا)ّ:جملةّفعلمةّجوابّالشرطّالجازمّالّمح ّلهاّمنّاإلعرابّ .
 .4الصّورتانّالبمانيتان:

12

1.0

« -تمطىىىو أوراي تيهىىى ا وعجبىىىا»ّ:ام تعارةّمكنم ةّ،ش بهّفيه اّالش اعرّاألوراجّوه وّجم ادّ

بإنم انّمم يرّم يراّ وموّتا ه اّمتعجب اّ،ف ذكرّالمش بهّوح ذفّالمش بهّب هّ،وت ركّالزم ةّم نّ 3×1.0

لوازمّالمشبهّبهّ،وهيّ«تم ّى»«ّ،عجبا»ّ.

بوغتهاّ:توامحّالمعنىّوتقوّتهّعنّ ر اّتشخمصّالم ادّيّّ،فالش اعرّأرادّأنّيب ينّح الّ

األوراجّ ب ّالث ورةّإلح داثّمقارن ةّبين هّو ينّحال هّبع دّالث ورةّح ينّع بّباألم ودّ.ومم اّزادّ

13

فيّبوغتهاّأاثرّعنصرّاإليجازّفيهاّ .

« -ل نىىرى النىىاي سىىيدا ومسىىودا»ّ:كنام ةّع نّص سةّالع دلّوالمم اواةّ.حي ثّكن ىّالش اعرّ

ع نّالمم اواةّب ينّالن اجّم نّم ادةّومم ودينّبه ذهّالعب ارةّ،كم اّأرادّأنّيب ينّأنّالعدال ةّ

والمماواةّمنّشممّالشعبّالج از ريّومنّالمبادئّالّتيّنادتّبهاّثورةّنوفمبر.

بوغتهاّ:تقدممّ ا مّةّمص حوبةّب دليلهاّ.فالش اعرّيتح دثّع نّ ا مّةّالع دلّب ينّالن اجّ،ث مّّ
مأتيّبالدلي ّ،وهوّعدمّوجودّفوارقّبينّالمّيدّوالممودّفيّك ّأمةّ .

صفحة  2من 2

3×1.0
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عناصر اإلجابة
أوال:ـ البناء الفكري21 ( :ن )

 .2يطرح الكاتب في نصه قضية المسرح الجزائري وتتابع حلقات تطوره عبر الزمن .

 -غايته من ذلك إبراز المسرح الجزائري كظاهرة فنية وثقافية عميقة الجذور في المجتمع

الجزائري وشرح خصوصيته الجزائرية.

 .1يتجلى التشابه بين مسرح المقهى األوربي ومسرح السوق الجزائري في:
 -االعتماد على الممثل الواحد.

 -يعرض قصته أو قصصه على الجمهور.

 ال يتكلف عناء التشخيص التام أو تقمص شخصية الممثل. -الحكاية بمهارة سردية.

 -مزج اللوحات الحكائية بأغان شعبية.

يدل ذلك على تشابه الجذور الفنية للمسرح عند األمم ،وأال فضل ألحد على غيره في هذا المجال.

 .3النمط الغالب على النص هو النمط التفسيري .

العالمة
مجزأة
2.1
2.1

ب -االنتقال من المفصل إلى المجمل « ....وخالصة القول . » ....

30

5.1
5.1
5.1

03

5.1
5.1
0.5
2

أهم مؤشراته:

ِّ
ِّ
كانت
وض المسرحي َة
المشخص َة لألحداثَ ،
العر َ
أ  -الشرح والتفسير كما في قوله « ..إذ إن ُ
ِّعبارًة عن وه ٍم يبعث في نفس المشاهد اإلحساس.» ...

مجموع

30
4×5.1

ج -بروز ضمير الغائب .مثل « :دخلوا ،...بحثوا» ....

د -توظيف أدوات التعليل« إذ إن »..والتوكيد « إن عملية »..و االستنتاج« خالصة القول»..
هـ -استعمال الجمل االسمية الخبرية .مثل « :والحلقة عرض قصصي في األسواق التجارية»...

و -االستعانة بالصيغ اللغوية التوضيحية من نوع« :ما يدل ،وبالتالي ،وهذا راجع ،وهي ،ومنها»
تنبيه :يكتفي المترشح بذكر أربعة مؤشرات.
 .4التلخيص يراعى فيه:

2

 مضمون النص.

2

 اإليجاز اعتمادا على أسلوب الطالب.

2

مالء....
 سالمة اللغة نحوا وصرفا وا ً

صفحة  0من 7
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ثانيا:ـ البناء اللغوي 50( :ن )
 .2العالقة المعنوية التي تربط أجزاء النص هي وحدة الموضوع.

52

التوضيح :هي أن يلتزم الكاتب بموضوع واحد ال يخرج عنه وال يخلطه بغيره ،والدليل على ذلك
أن الكاتب ختم نصه بنفس الموضوع الذي بدأ به.

كبار المسرحيين ،دخلوا مجال التجر ِّ
 البدايةِّ « :
شه َد المسرُح الجزائر ُّي مجموع ًة من ِّ
يب،
َ
ِّ
البيئة ،ومتأثر بالتُّر ِّ
وبحثوا عن ٍ
اث».
نابع من
شكل
مسرحي ٍ
ٍ
ِّ
نوير والت ِّ
وسائل الت ِّ
طوير،
ال ،وسيل ًة من
يمكن الت ُ
أكيد بأن المسرَح َ
 الخاتمة« :إنه ُ
كان وال يز ُ
نفسه أن يصوره بطر ٍ
ِّ
ِّ
الوقت ِّ
يقة فني ٍة» ...
اقع ،وعليه في
يجب أال
ينفصل عن الو ِّ
َ
فالمبدعُ ُ
َ
ُ

30
52

 .1أهم مظهرين من مظاهر االتساق:

ـ اإلحالة  :سواء القبلية أو البعدية:
أ ـ اإلحالة بالضمير« :دخلوا مجال التجريب »« ،كانت عبارة عن وهم »

ب ـ اإلحالة باسم اإلشارة « :وهذا راجع إلى طبيعة المجتمع الجزائري »

ـ الحروف:

أ ـ حروف العطف « :دخلوا مجال التجريب وبحثوا»« ،فهو يعتمد على الممث ِّل الو ِّ
احد».
ُ
َُ
ب ـ حروف الجر« :مجموعة من كبار المسرحيين»« ،اإلحساس بالحيلة ».

 .3اإلعراب :أ -إعراب المفردات:

 -إذ :تعليلية مبنية على السكون ال محل لها من اإلعراب.

 راجع :خبر للمبتدإ (هذا) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .ب -إعراب الجمل ما بين قوسين:

 ِّ(شه َد المسرُح الجزائر ُّي مجموعة من ِّ
كبار المسرحيين) :جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
ضُد ) :جملة فعلية في محل جر نعت
 ( -تَع ُ

52
30
52

5.1
5.1

30

5.1
5.1

 .4الصورتان البيانيتان:

ِّ
جتم ِّع وترِّاثه» :استعارة مكنية .بالغتها :أظ َه َر
يجول في
 «الراوي الذيأساطير وتار ٍ
ُ
الم َ
يخ ُ
الشاعر ما هو معنوي في صورة محسوسة ،إذ ُشبهت أساطير وتاريخ المجتمع وتراثه بحديقة

يتجول فيها الراوي .فحذف المشبه به «الحديقة» واستعار ما يدل عليه بقرينة «يجول» إلى المشبه

«أساطير وتاريخ.» ...
إطار ِّس ِّ
حري» :تشبيه بليغ .بالغته :ازد هذا التشبيه من وضوح المعنى ودقته ،حيث
 «فالسو ُق ٌاكتفى الكاتب بذكر المشبه (السوق) والمشبه به (إطار سحري).

صفحة  7من 7

2
30
2

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعب :علوم جتريبية ،رايضيات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
دورة7102 :
املدة 10 :سا و 01د

اختبار يف مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا على الخيار
الموضوع األول :هل اإلنسان مسؤول ألنه حر أم أنه حر ألنه مسؤول؟

الموضوع الثاني « :اإليمان بالحتمية شرط لكل دراسة علمية تتخذ من الظاهرة النفسية موضوعا لها ».
دافع عن صحة هذه األطروحة.

الموضوع الثالث :النـص

« لقد وجه للبيولوجيين في أوائل  -القرن التاسع عشر  -نقدا عندما أعلن الرافضون أن

أسلوب التجريب العلمي الذي من شأنه التدخل في تركيب العضوية الحية ،ال يمكن أن يؤدي إلى
معلومات صحيحة عن الكائن ككل .ونادوا بتخلي العلوم البيولوجية عن طموحها ،فال تحاول تطبيق
المنهج التجريبي الم ْعتمد في علوم المادة الجامدة.
هذا الرفض لم ينل من عزيمة البيولوجيين في القرن التاسع عشر ،فتجارب ( ك .برنار)
تتميز باالستخدام الواسع لهذا المنهج ،وعلم الفيزيولوجيا التجريبية ،إن هو في الواقع إال استخدام منظم
لهذا األسلوب العلمي.
وكانت ثمار جهودهم متمثلة فيما أعطته لنا العلوم الطبية والزراعية وغيرها من العلوم
البيولوجية التطبيقية ،في أشكالها الحديثة .كما أن هذا الرفض لم ينل من عزيمة البيولوجيين المعاصرين
(البيولوجيا الجزيئية) فكان أن جن ْينا ثمار جهودهم باقترابنا يوما بعد يوم من تفسير العمليات الحيوية
ومعرفة أسرارها .والنجاح العلمي الذي يحرزه تطبيق النتائج التي حصلنا عليها بفضل النماذج التجريبية
دليل على صحة هذه النتائج  .ونضرب مثال لهذا النجاح في تحضير مركب األنسولين ،فهو من أحدث
ثمار تطبيق هذا المنهج السائد في العلوم التجريبية اليوم ».
المطلوب :اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.
صفحة  0من 0

حسن كامل عوض
شفرة الحياة

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات/بكالوراي7102 :

ألنه مسؤول ؟
حر أم ّأنه ٌّ
ألنه ٌّ
حر ّ
الموضوع األول :هل اإلنسان مسؤول ّ
عناصر اإلجابة

المحطات

العالمة
مجزأة

طرح المشكلة

مدخل - :مشكلة العالقة بين الحرية والمسؤولية .

10

العناد - :شيوع االعتقاد بأن الحرية شرط المسؤولية.

10

السؤال - :أيهما شرط لآلخر؟

1010

 -سالمة اللغة.

40

110

األطروحة :الموقف القائل بأن الحرية شرط المسؤولية ( اإلنسان مسؤول ألنه حر).

10

الحجة - :قدرة اإلنسان على التمييز واالختيار تحتم عليه تحمل تبعات ما يختاره.

10

نقد الحجة - :القول إن الحرية شرط المسؤولية ليس بديهيا ،بل قد يكون العكس.

40

 -تأسيس المسؤولية على الحرية هو بناؤها على أساس غير ثابت ال يمكن إثباته وال نفيه.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

محاولة حل المشكلة

نقيض األطروحة - :الموقف القائل بأن المسؤولية شرط الحرية ( .اإلنسان حر ألنه مسؤول ).
الحجة :

المجموع

 -المسؤولية هي التي تبرر االختيار الحر ،فنحن نختار فعال ما ،طلبا للثواب أو اتقاء للعقاب.

– الشعور بالمسؤولية دليل على وجود الحرية.

نقد الحجة  - :صحيح أن الحرية دون مسؤولية تفقد داللتها ،لكن ذلك ال يفيد حتما أن المسؤولية شرط
الحرية.

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10
10
40
10
10

التركيب  - :إن العالقة بين الحرية والمسؤولية ليست شرطية فحسب ،بل هي عالقة جدلية.

1010

حل المشكلة

 -يتميز اإلنسان بإرادة االختيار ويقع عليه التكليف .

10

 -الرأي الشخصي المبرر.

10

 -األمثلة واألقوال.

110

 -اإلنسان كائن مسؤول بقطع النظر عن وضعه وأحواله.

10

 -تناسق الحل مع منطوق المشكلة.

10

 -وضوح الحل.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

المجموع

صفحة  0من 3

04

40

40

04/04

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات/بكالوراي7102 :
الموضوع الثاني " :االيمان بالحتمية شرط لكل دراسة علمية تتخذ من الظاهرة النفسية موضوعا لها ".

العالمة

دا فع عن صحة هذه األطروحة.

عناصر اإلجابة

المحطات

مجزأة

طرح المشكلة

الفكرة الشائعة - :ال يمكن قيام دراسة علمية للظاهرة النفسية لتعذر التنبؤ.

10

تتغير ال يعني ّأنها ال تخضع لنظام حتمي.
لنفسية ّ
الفكرة النقيض - :كون الظاهرة ا ّ

10

السؤال:

 كيف يمكن الدفاع عن صحة هذه األطروحة ؟ -سالمة اللغة.

10.0

40

1.0

إن االيمان بالحتمية شرط لكل دراسة علمية والظاهرة النفسية ال تخرج عن هذا
عرض منطق األطروحةّ -:
المبدأ.

10.0

النفسية محكومة بنظام ثابت ال تحيد عنه وهو ما
 الحتمية مبدأ العلم و الظاهرةّ
يجعل الدراسة العلمية ممكنة.

10.0

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

محاولة حل المشكلة

الدفاع عن األطروحة:

المجموع

 -أوال :حجج شخصية:

10

تترك الجتهاد التلميذ.

10

 -ثانيا :االستئناس بمذاهب فلسفية مؤسسة - :واطسون ،بافلوف...

10

 -تطور الدراسات في علم النفس.

10.0

 -األمثلة واألقوال.

40

40

1.0

النفسية ال ترقى إلى مستوى العلم /
الحتمية والدراسات
النفسية تفلت من
عرض منطق الخصوم - :الظاهرة
ّ
ّ
ّ
كيفية ولذلك فهي تستدعي الفهم وليس التفسير الحتمي.
الظاهرة
النفسية ّ
ّ
ّ
نقد منطق الخصوم - :تجاوز علم النفس للعوائق االبستيمولوجية والمنهجية.
 اعتبار السلوك موضوعا لعلم النفس ساعد على تجاوز الطابع الكيفي في الدراسة وأصبحت الظاهرةالنفسية قابلة للمالحظة والقياس.
ّ
 األمثلة واألقوال +سالمة اللغة.مشروعية الدفاع عن األطروحة - :األطروحة القائلة" االيمان بالحتمية شرط لكل دراسة علمية تتخذ من

حل المشكلة

الظاهرة النفسية موضوعا لها " لها ما يبررها ،قابلة للدفاع عنها وتبنيها.

10
10
10
10
10

 -تناسق الحل مع منطوق المشكلة.

10

 -وضوح الحل.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

المجموع

صفحة  7من 3

40

04

40

04/04

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات/بكالوراي7102 :
الموضوع الثالث :النص
المحطات

حسن كامل عوض

عناصر اإلجابة
مدخل - :نجاح المنهج التجريبي في علوم المادة الجامدة أغرى البيولوجيين بإمكانية تبنيه.

طرح المشكلة

اإلطار الفلسفي - :إال أن البعض لم يقتنع بهذه اإلمكانية .األمر الذي دفع صاحب النص إلى تبيان النجاح
الذي حققته البيولوجيا.

المشكلة:

العالمة
مجزأة
10
10

 -هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الحية ؟

10.0

 -سالمة اللغة.

1.0

موقف صاحب النص:

 -رفض تطبيق المنهج العلمي التجريبي لم ينل من عزيمة البيولوجيين.

10.0

 -يمكن تطبيق المنهج التجريبي على الظواهر الحية.

10.0

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

محاولة حل المشكلة

الحجج - :تجارب كلود برنار الشهيرة التي أثبتت إمكانية التجريب على الكائنات الحية .
 -التقدم الحاصل على مستوى البيولوجيا الجزيئية /تحضير وتصنيع مركب األنسولين.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

40

10.0

 -هناك عوائق أخرى أمام البيولوجيا يصعب تجاوزها (العائق الديني/األخالقي) .

10

 -الرأي الشخصي المبرر.

10

 -األمثلة واألقوال.

1.0

40

10

حل المشكلة

 -تناسق الحل مع منطوق المشكلة.

10

 -وضوح الحل.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

المجموع

04

صفحة  3من 3

40

10

 -النتائج المخبرية المحققة في مجال العلوم التطبيقية (الطبية ،الزراعية)...

 -علم البيولوجيا بفروعه الكثيرة و تخصصاته العديدة يعتبر اليوم من بين أكثر العلوم التجريبية تقدما.

40

10
10

نقد الحجة - :نتائج البيولوجيا ال تضاهي ما بلغته نتائج الفيزياء من الدقة.

المجموع

40

04/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
وزارة الرتبية الوطنية
2017 :دورة
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
 تسيري واقتصاد، تقين رايضي، رايضيات، علوم جتريبية:الشعبة
 د00  سا و02 :املـدة

 اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة
:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول

Fidel Castro symbole de dignité et de résistance
Le 26 juillet 1953, Fidel Castro prend la tête d’une expédition de 131 hommes et lance une
attaque contre la caserne Moncada, seconde forteresse militaire de Cuba. Le but était de prendre
le contrôle de Santiago, berceau historique de toutes les révolutions, et de lancer un appel à la
rébellion de tout le pays afin de renverser le dictateur Batista.
L’opération est un échec sanglant et de nombreux combattants sont assassinés après avoir
été brutalement torturés par l’armée. […] Fidel Castro, capturé quelques jours plus tard, doit sa
vie au sergent Pedro Sarria, qui refuse de suivre les ordres de ses supérieurs et d’exécuter
le leader. « Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! On ne tue pas les idées. », s’était-il exclamé face à ses
soldats.
Durant sa plaidoirie historique, Fidel Castro dénonce les crimes de Batista et la misère dans
laquelle vit le peuple Cubain et présente son programme pour un Cuba libre, basé sur la
souveraineté nationale, l’indépendance économique et la justice sociale.
Condamné à 15 ans de prison, Fidel Castro est libéré deux ans plus tard, suite à une
amnistie accordée par le régime de Batista. Il fonde le mouvement du 26 juillet (M26-7) et fait
part de son projet de poursuivre la lutte contre la dictature militaire avant de s’exiler au Mexique.
Fidel Castro y organise l’expédition du Granma, en compagnie d’un médecin nommé Ernesto
Guevara qui se souvient : « Je l’ai connu à Mexico et notre première discussion tourna autour de
la politique internationale. »
En août 1955, Fidel Castro publie le premier manifeste du M26-7. Il y est question de
réformes agraire, économique et sociale en faveur des déshérités, d’industrialisation de la nation,
de construction de logements, de baisse des loyers, de nationalisation des services publics,
d’éducation et de culture pour tous, de réforme fiscale et de réorganisation de l’administration
publique pour lutter contre la corruption.
Salim Lamrani, in site Egalité et Réconciliation, le 06 janvier 2014.

4  من1 صفحة

7002  بكالوراي/  تسيري واقتصاد، تقين رايضي، رايضيات، علوم جتريبية: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة

Questions
I-Compréhension : (14 pts)
1- L’auteur évoque un fait historique important dans le combat de Fidel Castro. Lequel ? Où et quand
a-t-il eu lieu ?
2- Selon le texte, « L’opération est un échec sanglant. ».
Identifiez deux conséquences de cet échec.
3- « …doit sa vie au sergent… ». Cette expression signifie :
• Est resté vivant grâce au sergent.
• A laissé le sergent vivant.
• A sacrifié sa vie pour le sergent.
Choisissez la bonne réponse.
4- Classez les mots et expressions suivants : rébellion / dénonciation de la misère / fondation d’un
mouvement / attaque / renversement du dictateur / premier manifeste.
Selon qu’ils renvoient à :
Action armée : ……/……. /… …
Action politique : ……/……/………
5- Juste après sa libération, Fidel Castro continue le combat contre le régime en place.
Relevez dans le texte la phrase qui le montre.
6- En vous référant au texte, classez les évènements suivants selon l’ordre chronologique.
Départ de Cuba – Emprisonnement de Fidel Castro – Opération ″ Moncada″-Libération du LeaderApparition du 1er Manifeste - Création du mouvement M 26-7
7- A quels éléments du texte renvoient l’expression « le leader » et le mot « y » dans les phrases
ci-dessous ?
« …d’exécuter le leader » (2ème paragraphe)
« … y organise l’expédition du Granma…» (4ème paragraphe)
« Il y est question de réformes agraires…» (5ème paragraphe)
8- A votre avis, pourquoi le sergent Pedro Sarria a-t-il refusé d’exécuter Fidel Castro ? Répondez en deux
ou trois lignes.

II- Production écrite : (06 pts)
Traitez l’un des deux sujets, au choix
Sujet 1: Pour rendre hommage à Fidel Castro, l’ami de l’Algérie, votre lycée organise un concours du
meilleur compte rendu. Vous avez choisi le texte que vous venez de lire. Rédigez-en le compte rendu
objectif.
Sujet 2: L’Histoire de l’Algérie regorge de noms de héros qui ont marqué de leurs empreintes notre
glorieuse histoire : Ahmed Zabana, Mustapha Ben Boulaïd, Aït Ahmed et beaucoup d’autres. Ils ont
contribué à l’indépendance de notre pays et marqué l’Histoire de l’Algérie à tout jamais.
Rédigez un texte d’une centaine de mots pour rendre hommage à une personnalité historique de votre
choix.

انتهى الموضوع األول
4  من2 صفحة

7002  بكالوراي/  تسيري واقتصاد، تقين رايضي، رايضيات، علوم جتريبية: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة

الموضوع الثاني
Voyages sans retour
Un vieux proverbe indien dit : « Qui quitte son pays n’a plus de pays. Parce qu’il a deux
pays : son ancien pays et son nouveau pays. » La plupart des personnes entraînées dans l’odyssée
de l’émigration vérifient la douloureuse exactitude de ce dicton. Une fois installées dans le foyer
d’accueil, elles éprouvent un sentiment à la fois de perte et d’anxiété, d’amputation et de greffe,
de manque et d’inquiétude. L’ancien est perdu et le neuf n’est pas acquis. C’est dire que nul
n’émigre jamais de gaieté de cœur. Toute émigration constitue un traumatisme, qui suppose des
ruptures multiples et pénibles avec l’environnement affectif, la famille, les amis, les amours, les
paysages, les traditions, les saveurs, et dans bien des cas, évidemment, la langue ou la religion.
Des émigrés, il y en a toujours eu. Cette émigration, douloureuse pour les familles, est fort
bénéfique pour les pays d’accueil en matière de main-d’œuvre.
Or, partout les émigrés deviennent vite des boucs émissaires1. En cas de crise économique,
il est facile de les désigner comme responsables de la pénurie de travail, cause du chômage des
nationaux. Des partis xénophobes surgissent et accusent alors les étrangers de tous les maux.
Devant tant d’injustices à l’égard des émigrés, il est temps de modifier la perception que
les sociétés d’accueil en ont. Etranges, les étrangers l’ont toujours été et le resteront
malheureusement. Mais, en connaissant mieux leurs histoires, leurs itinéraires, leurs espoirs et
leurs ambitions, peut être pourrons-nous mieux admettre qu’ils sont devenus une composante
importante de la population des pays développés, que leur lutte constante pour la dignité oblige à
les respecter dans tous les domaines, qu’ils ont finalement conquis le droit aux libertés
fondamentales : faculté d’aller et venir, de vivre en paix, accès à l’éducation, à la santé, au travail,
au logement, aux loisirs, à la culture…
D’après Ignacio RAMONET, Revue « Manière de Voir »
Le Monde Diplomatique, Mars-Avril 2002
1. bouc émissaire : personne sur laquelle on fait retomber les torts des autres.

Questions
I-Compréhension: (14 points)
1- « Qui quitte son pays n’a plus de pays. »
Ce proverbe signifie que l’émigré:
-finira par s’intégrer dans le pays d’accueil.
-se détachera sans peine de son pays d’origine.
-demeurera toujours étranger dans le pays d’accueil.
Recopiez la bonne réponse.
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2- « L’ancien est perdu et le neuf n’est pas acquis. »
Classez les mots et expressions suivants dans les rubriques ci-dessous:
greffe - pays d’origine - boucs émissaires - amputation - ruptures multiples - pays d’accueil.
-L’ancien : ………………… ; ………………… ; …………………
-Le neuf : ………………… ; ………………… ; …………………
3- Cette émigration est fort bénéfique pour les pays d’accueil. Or, les émigrés deviennent vite des boucs
émissaires en cas de crise économique.
a-Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?
b-Réécrivez le passage ci-dessus en remplaçant « or » par l’articulateur qui convient.
4- « Des partis xénophobes surgissent.»
Le mot « xénophobes » désigne les partis qui vouent :
-de l’amour et de la sympathie pour les étrangers.
-de la haine et de l’hostilité pour les étrangers.
-de l’indifférence totale envers les étrangers.
Choisissez la bonne réponse.
5- « …elles éprouvent un sentiment… » 1er paragraphe
- « …que les sociétés d’accueil en ont. » 4ème paragraphe
A qui renvoient les mots « elles », « en » dans les phrases ci-dessus?
6- Pour l’intégration et l’acceptation des étrangers, l’auteur propose des solutions.
Parmi les propositions suivantes, recopiez-en deux exprimées dans le texte :
-exclure toute communauté étrangère.
-changer le regard que portent les pays d’accueil sur les étrangers.
-marginaliser tous les nouveaux venus.
-connaître et respecter toutes les différences.
7- Complétez l’énoncé ci-dessous par les mots suivants :
exclure - s’intégrer - contraint - intolérance - comprendre - traumatisante
L’émigré, ……….. de quitter son pays d’origine, fait face à une situation ….……..et douloureuse.
En effet, il a du mal à …….…..vu l’….…….. de la société d’accueil qui devrait pourtant le …….…..et
non l’………... .
8- Dans le texte, l’auteur laisse entendre que les émigrés se heurtent à des accusations diverses. Dites
lesquelles en deux ou trois lignes.

II-Production écrite: (06 points)
Traitez l’un des deux sujets, au choix
Sujet 1: Ce texte vous a plu et vous voulez le partager avec vos amis internautes.
Rédigez son compte rendu objectif que vous publierez sur votre page facebook.
Sujet 2: Certains jeunes algériens quittent leur pays avec le rêve d’une vie meilleure.
Pensez-vous que partir à l’étranger répondrait réellement à l’aspiration de ces jeunes ?
Rédigez un texte dans lequel vous exprimerez votre point de vue en vous appuyant sur
des arguments bien articulés.

انتهى الموضوع الثاني
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مجموع

عناصر اإلجابة

مجزأة

I-Compréhension : (14pts) (sujet1)
01.5pt

01
0.25x2

02pts
01x2

01pt

01.5pt

01.5pt

03pts

01.5pt

02 pts

01

0.25x6

01.5
0.5x6

0.5x3

02

1- Lequel :
Une attaque contre la caserne de Moncada.
Accepter aussi : L’attaque Moncada / L’attaque contre la seconde forteresse
militaire de Cuba.
Où : à Santiago (Accepter Cuba)
Quand : Le 26 juillet 1953 (Accepter « l’été 1953 »)

2- Deux conséquences :
- De nombreux combattants sont assassinés après avoir été
brutalement torturés par l’armée.
- Fidel Castro capturé quelques jours plus tard.
3- Cette expression signifie : Est resté vivant grâce au sergent.
4- Action armée : rébellion / attaques / renversement du dictateur.
Action politique : fondation d’un mouvement / dénonciation de la misère /
premier manifeste.
5- La phrase qui le montre : « Il fonde le mouvement du 26 juillet (M26-7) et
fait part de son projet de poursuivre la lutte contre la dictature militaire avant
de s’exiler au Mexique »
6-Selon la chronologie : Opération « Moncada »- Emprisonnement de Fidel
Castro- Libération du Leader- Création du mouvement M 26-7- Départ de Cuba
- Apparition du 1er Manifeste
7-Le leader : Fidel Castro
y : Le Mexique
y : Le 1er manifeste (accepter M26-7)
8-Question de réflexion :
Les attendus :
- Le sergent adhère aux idées de Castro
- Il a du respect pour le leader
- Il croit à l’idéologie du leader
- On ne peut pas tuer les idées
- Il aime Fidel Castro
(D’autres idées sont également acceptables)
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مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة
I - Compréhension de l'écrit : (14 pts) (sujet2)

01.5pt

01.5

01.5pt

0.25 x6

01.5pt

3-a- or : opposition
b-accepter tous les articulateurs d’opposition qui conviennent.
0.5 + 1

01.5pt

01.5

1-demeurera toujours étranger dans le pays d’accueil.
2-l’ancien : pays d’origine - amputation - ruptures multiples.
-le neuf : greffe - boucs émissaires - pays d’accueil.

4-de la haine et de l’hostilité pour les étrangers.

01pt

0.5 x 2 5-elles : les personnes entraînées dans l’odyssée de l’émigration.
en : les émigrés.

02pts

01 x 2

03pts

02pts

6. - changer le regard que portent les pays d’accueil sur les étrangers.
- connaître et respecter toutes les différences.

0.5 x 6 7. L’émigré, contraint de quitter son pays d’origine, fait face à une situation
traumatisante et douloureuse. En effet, il a du mal à s’intégrer vu l’intolérance de la
société d’accueil qui devrait pourtant le comprendre et non l’exclure.
02

8. Dans le pays d’accueil, les émigrés sont stigmatisés et se heurtent souvent aux
accusations suivantes :
- délinquance chez les jeunes.
- violence et agressions, ….
Accepter toutes autres réflexions en relation avec le thème.
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II) Production libre (06pts)

02

02

02

02

Production écrite : (6 points)
1. Organisation de la production (02 pts)
- Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
0.5
- Cohérence du texte
0.25 x 3 - Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de contresens
- emploi de connecteurs
0.25 x 3 - structure adéquate (introduction -développement -conclusion)
1
1
1
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25x4

0.25x2

02

02

1
1

1
0.25
0.25
0.25
0.25

2. Planification de la production (02 pts)
- Choix énonciatif en relation avec la consigne
- Choix des informations (originalité et pertinence des idées)
3. Utilisation de la langue de façon appropriée (03 pts)
- Correction des phrases au plan syntaxique
- Adéquation du lexique à la thématique
- Utilisation adéquate des signes de ponctuation
- Emploi correct des temps et des modes
- Orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ)
Compte rendu objectif:
1. Organisation de la production (02 pts)
- Présentation du texte (mise en page)
- Présence de titre et de sous-titres
- Cohérence du texte
- Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de contresens
- emploi de connecteurs
- structure adéquate (accroche - condensation)
2. Planification de la production (02 pts)
- Choix énonciatif en relation avec la consigne
- Choix des informations (sélection des informations essentielles)
3. Utilisation de la langue de façon appropriée (03 pts)
- Correction des phrases au plan syntaxique
- Adéquation du lexique à la thématique
- Utilisation adéquate des signes de ponctuation
- Emploi correct des temps et des modes
- Orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ)
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت و املسابقات
7 :دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي

 تسيري واقتصاد، تقين رايضي، رايضيات، علوم جتريبية:الشعبة
 د02 سا و20 :املدة

 اللغة اإلجنليزية:اختبار يف مادة
:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول

Part One: Reading

(15 points)

A/ Comprehension

(28 pts)

Read the text carefully and do the activities.
The term “obese” describes a person who is very overweight, with a lot of body fat. Obesity, which is
a common problem in the UK, is estimated to affect around one in every four adults and around one in
every five children. For many people, modern living involves eating excessive amounts of cheap, highcalorie food and spending a lot of time sitting down at desks, on sofas or in cars.
It is very important to take steps to tackle obesity because, as well as causing obvious physical
changes, it can lead to a number of serious and potentially life-threatening conditions, such as type 2
diabetes, heart disease and some types of cancer like breast cancer. It may also affect the quality of life
and lead to psychological problems such as depression and low self-esteem.
The best way to treat obesity is to eat a healthy, reduced-calorie diet, eat slowly and avoid situations
where to overeat. In addition, sport should be practised regularly.
Adapted from: NHS Choices June 15 th
https//:healthunlocked.com

. The text is…

a. a web article

b. a newspaper article

c. an extract from a novel

. Are the following statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the
statement.
a. One fifth of children are affected by obesity in the UK.
b. Being obese is due only to a lack of physical activity.
c. Obesity does not pose a serious public health problem.
d. Obesity can cause deadly diseases.
. Answer the following questions according to the text.
a. What are the causes of obesity?
b. How does obesity affect people’s health?
c. What measures should be taken to overcome obesity problem?
Who or what do the underlined words refer to in the text?
a. who (§1)
b. It (§2)
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B/ Text Exploration

(07 pts)

Find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following:
a. includes (§1)
b. evident (§2)
c. kinds (§2)
Complete the chart as shown in the example.

Example:

Verb

Noun

Adjective

to treat

treatment

treated

to reduce
…………………
…………………

…………………
…………………
advertisement

……………..
threatening
……………

Rewrite sentence “B” so that it means the same as sentence “A”.
1. A. Children become obese because they consume a lot of fast food.
B. Children consume………………………………………………………………
A. Parents feel that the government should reduce junk food advertising.
B. It is high time ………………………………………………………………….
Fill in the gaps with words from the list given.
inactive - struggling - lack - buy
Obesity experts say parents are…
…with a multitude of problems when it comes to their
child’s weight. They range from a … …of education about food, limited cooking skills, limited money
to… … healthy food, long working hours to easy access to snack food. At the same time, people are
increasingly living more … … lifestyles and therefore burning fewer calories.

Part Two: Written Expression

(05 points)

Choose ONE of the following topics
Topic One:
As a member of an association that fights obesity among children, write an article of about 70-80
words for the school magazine in which you denounce TV ads promoting high-calorie and high-fat
products.
The following notes may help you:
- Attractive advertisements of junk food
- Health risks: obesity / overweight / diseases …
- Role of parents and consumers’ associations: pressure to reduce junk food TV ads / promote
various types of healthy food
- Obligation for food companies to comply with food regulation standards (reduce sugar, salt…).
Topic Two:
There are companies whose only concern is making profits. Being a successful businessman, you
are invited to attend a conference and deliver a speech of about 70-80 words on the benefits for a
company to be socially responsible.

انتهى الموضوع األول
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الموضوع الثاني
Part One: Reading

(15 points)

A/ Comprehension
Read the text carefully and do the activities.

(08 pts)

If you believe that children are our future, you have the power to educate them to change a corrupt
society. To teach children the values they need to be conscientious young leaders, you have to help them
develop awareness and the ability to think outside the box.
Teach your child responsibility. If he has made a mistake, he needs to learn to admit that he did
something wrong, and to apologize for it. Teach your child that cheating is wrong and inexcusable under
any circumstances. Tell your child that being honest is the only way to succeed.
Make sure your child develops an internal moral code. Do not just make him follow rules because
that is the best way to avoid trouble. Your child should be given moral values to be ready to defeat
negative behaviour and illegal acts to build a society based on justice, morality, honesty and loyalty.
By D. John & D. Paul (Adapted)
www.wikiHow.com

Write the letter that corresponds to the right answer.
a. To change a corrupt society, children ……. be well-educated.
A) will
B) may
C) need to
b. When a child ……. his mistake, he becomes a responsible citizen.
A) recognizes
B) denies
C) ignores
c. Honesty is the unique way to……..
A) be corrupt
B) achieve goals C) fail in life
d. Internal moral codes help ……. corruption.
A) overcome
B) serve
C) encourage
. Reorder the following statements according to their occurrence in the text.
a. Cheating has always been unacceptable.
b. Children obey rules for various reasons.
c. Learning values needs being aware of right and wrong.
d. Children are societies’ hope for the time to come.
Answer the following questions according to the text.
a. How can a child become a good leader?
b. Is cheating forgivable? Justify by quoting the text.
c. What are the characteristics of the society we want the child to build?
The text is:
a. narrative

b. prescriptive

c. expository
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B/ Text Exploration

(07 pts)

Find in the text words that are opposite in meaning to the following:
a. ignorance (§1)
b. corrupt (§2)
Complete the chart as shown in the example.

Example

Verb
Noun
Adjective
to educate
education
educational
……………… ………………
corrupt
to develop
……………… ………………
………………
value
………………

Complete sentence (b) so that it means the same as sentence (a).
1- a. The writer says: “Make sure your child develops an internal moral code. Do not just make your
child follow rules. ”
b. The writer advises us……...................................................................................................…..…..
2- a. Your child should be given moral values.
b. You ………..................................................................................................…..….........................
Fill in the gaps with FOUR words from the list.
develop - responsible - contribute - unaware - change - citizenship
Teach your child to be a responsible citizen. Good ...
... is necessary in any flourishing society. If
you want your child to ...
... a corrupt society, then he has to learn that he is not just ...
... for his
own little plot of land; he has to look past his own property to help …
… to positive change.

Part Two: Written Expression

(05 points)

Choose ONE of the following topics.
Topic ONE:
Using the following notes, write a composition of about 70 to 80 words.
You are a person who knows the importance of being a responsible citizen in society. Help your
generation be aware of that. Address them and write your speech.
The notes:
- responsibility / necessity
- serious / honest / ethical
- respect / elders
- help / needy
- care / environment
- preserve / public property
Topic TWO:
Write a composition of about 70 to 80 words on the following topic.
You are a fan of a famous football player, a singer, an actor or an actress.... Would you buy a
product just because it is advertised by your star? Explain.

انتهى الموضوع الثاني
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مجموع
15 pts
8 pts
1
2
4

مجزأة

“Obesity…….”
Part One: Reading

1
0.5 ×4
1
1.5
1.5

1

عناصر اإلجابة

0.5×2

A. Comprehension
1. a- a web article
2. a- T / b-F / c-F / d-T
3. a- bad eating habits and inactivity (or eating excessive amounts of cheap, highcalorie food , spending a lot of time sitting down at desks, on sofas or in cars.)
b- by generating serious and deadly diseases (or causing obvious physical changes,
serious and potentially life-threatening conditions, diabetes, heart disease and some types of
cancer, psychological problems such as depression and low self-esteem.)
c- eat a healthy, reduced-calorie diet / eat slowly / avoid situations where to overeat / sport
should be practised regularly

4. a. who (§1)….. person

b- It (§2)….. obesity

7 pts
1.5

B. Text Exploration
0.5×3

1. a-involves

b-obvious

c-types

2.
1.5

Verb
to reduce

0.25×6

Noun
/reduction/reducer
/reducing/
threat
advertisement

to threaten
to advertise
2

1
1

2

0.5×4

Adjective
reducible/ reduced
reductive
threatening
advertised

3.1. b- Children consume a lot of fast food; as a result, they become obese.
Accept any other correct connectors.
2. b-It’s high time the government reduced junk food advertising.
4. 1- struggling

2-lack

3-buy

4-inactive

Part Two: Written Expression
The following grid is used for the scoring of both topics.
Cri

Criteria

5 pts

Relevanc
e

Semantic
coherence

Correct use of
English

Excellence
(vocabulary
and creativity)

Final
score

1

1

2

1

5 pts

Sc. Exp, M
T.M,G.E,,
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مجزأة مجموع
15pts
08points
2 pts
2 pts

3.5 pts

عناصر اإلجابة
«If you believe… »
Part One: Reading

0. 5x4

0.5x4

A/ Comprehension
1. MCQ
a…. (C)
b…. (A)

c…. (B)

d…. (A)

2. Reordering sentences
1

2

3

4

d

c

a

b

0.75x2 3. Answering questions
a. A child becomes a good leader when he develops awareness and the ability
0.5x2 to think outside the box.
0.25x4

b. No, it is not. “Teach your child that cheating is wrong and inexcusable
under any circumstances.”
c.... justice, morality, honesty and loyalty.

0.5pt

07points
1 pt

0.5

4. Type of discourse
b. prescriptive
B/ Text Exploration

0.5x2

1.Opposites
a. (§1)… awareness

b.(§2)… honest

2.Morphology
Verb

1.5 pt

to corrupt

0.25x6
/

Noun
corruption / corrupt /
corruptness
development / developer

to value

2.5 pts

1.5
1

2 pts

0.5x4

Adjective
/
developed / developing / developmental /
developable

/
valued / valueless / valuable
(Accept other possible answers.)

3.Grammar
b1. The writer advises us to make sure our child develops an internal moral code
and not to just make our child follow rules.
b2. You should give your child moral values. (Accept other possible answers.)
4.Cloze passage
1. citizenship

2. change

3. responsible

4. Contribute

Part Two: Written Expression
Criteria

relevance

Semantic
coherence

Correct use of
English

Excellence
( vocabulary &
creativity)

Final
score

Sc.Exp, M,
T.M, G.E

1

1

2

1

5 pts

05points
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الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة  :مجيع الشعب

املدة  20 :سا و 02د

اختبار يف مادة  :العلوم اإلسالمية
عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

الجزء األول 23( :نقطة)

قال هللا تعالى :ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂       
  ﭼ

[ النساء]272 – 271 :

المطموب:
 )2اذكر مراحل تحريم الربا ،ثم حدد المرحلة الواردة في النص.
 )3بين حكم المبادالت المالية اآلتية مع التعليل:
أ -بيع

كلغ من القمح بـ

كلغ من التمر إلى أجل.

ب -بيع  09111دينار جزائري بـ  051أورو يدا بيد.

 )4أشارت اآليتان إلى ضالل الييود وانحرافيم عن الحق .اذكر ستة من عقائدىم المحرفة.

 )5حماية حقوق الناس مقصد شرعي دلت عليو اآليتان ،وذلك بتحريم االعتداء علييا .اذكر حقوق غير المسلمين
في بالد اإلسالم.

 )6استخرج من النص حكمين وفائدتين.

الجزء الثاني 10( :نقاط)

حفاظا على سالمة المجتمع ووحدة السرة وانسجاميا ،نيى اإلسالم عن التبني.

المطموب:

 )2ىات البديل الشرعي لو ،مبينا الحكمة من تشريعو.

 )3أبرز القيم التي يحققيا ىذا البديل من خالل ما درستو.
 )4أعطى اإلسالم للطفل مجيول النسب حقوقا .اذكرىا.

انتيى الموضوع األول

صفحة  1من

اختبار يف مادة :العلوم اإلسالمية  /مجيع الشعب  /بكالوراي 7102

الموضوع الثاني
الجزء األول 23( :نقطة)

قااال رسااول هللا ﷺ فااي خطِا َّاة ح اجا َّاة الااوداعَّ ( :أيياا الانااس ،اساامعوا قاولَّي واع َّقماوه ،تعمما ان أ ان كا ا مساامم أخ
يح الم َّرئ مال َّ
يب نفس َّمنو ،فال ت َّ
أن المسممين إخوة ،فال َّ
أخيو إالا عن َّط َّ
ظمم ان أنفساكم ،الاميا ام ىا بامغات؟
لممسممَّ و ا
ار يضرب ِعضكم َّرقاب ِعض.
وستمقون رابكم فال ترَّجع ان ِع َّدي ك اف ًا
احد وا ان أِاكم و َّ
إن رابكم و َّ
احد ،كمكم آلدم وآدم َّمن تراب ،أكرمكم عند هللا أتقاكم ،وليس لعربي
أييا الاناس ،ا
فض عمى عج َّمي إالا ِال اتقوى ،أال ى بامغت؟ الامي ام اشيد ).
[ من خطِة حجة الوداع – الكتاب المدرسي – ]

المطموب:
 )2في قولو ﷺ ( :وستلقون ربكم ) إشارة إلى وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة .حد ْدىا ،ثم اشرحيا.
 )3استخرج من النص حق ْين من حقوق اإلنسان ،واشرح واحدا منيما.
 )4مما يقوي وحدة المسلمين اإلجماع في المسائل االجتيادية.
أ -عرف اإلجماع لغة واصطالحا.
مثالين عنو.
ب -ىات ْ

 )5أشــار النبــي ﷺ

فــي قولــو ( :إن ربكــم واحــد أوان أبــاحم واحــد ) إلــى رابطــة مــن الــروابا االجتماعيــة بــين المســلمين

وغيرىم .بي ْنيا ،ثم اذكر الروابا الخرى.
دتين.
كمين وفائ ْ
 )6استخرج من النص ح ْ

الجزء الثاني 10( :نقاط)

اشترى شخص سيارة على أن يسدد للبائع في كل شير جزءا م ْن ثمنيا.
المطموب:
 )2ما اسم ىذا البيع؟ عرفو اصطالحا.
 )3اذكر أربعة من شروطو.

 )4طلب ىذا المشتري تأخير التسديد ،فاشترط عليو البائع الزيادة في الثمن.
أ -ما نوع ىذه المعاملة؟

ب -بين حكميا ،واذكر دليال واحدا عليو.
انتيى الموضوع الثاني

صفحة  0من 0

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية/الشعبة :مجي الشع /بكالوراي1027 :
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة
مجزأة المجموع

األول 21[ :نقطة]
الجزء ّ

األول :أ ـ ذكر مراحل تحريم الربا:
الجواب ّ
 1ـ تفضيل الزكاة على الربا (ذم التعامل بالربا) :قال تعالى :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

1.2

 2ـ التنبيه على حرمة الربا عند األمم السابقة( :النساء.)161-161:

1.2

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤ ﭼ (الروم.)93:
 9ـ تحريم الربا المضاعف (حرمة الكثير من الربا) :ﭧ ﭨ ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﭼ (آل عمران.)191:

1.2
30

 4ـ التحريم القطعي للربا ،قليله وكثيره :ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

1.2

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ ﭼ (البقرة.)272:
مالحظة :تقبل كل إجابة تفيد معنى المرحلة ،كما تقبل اإلجابة بالّنص القرآني مستقالّ.
الترتيب الصحيح للمراحل
ب ـ تحديد المرحلة الواردة في النص:
هي المرحلة الثانية والمتمثلة في :التنبيه على حرمة الربا عند األمم السابقة.

الجواب ال ّثاني :بيان حكم المبادالت المالية مع التعليل:
الحكم
الرقم
أ
ب

1.2
1.2

التعليل

غير جائز(ال يصح) لوجود علة التحريم(المطعومية)وضرب األجل المفضي إلى ربا النسيئة2x1.2 .
2x1.2
الختالف الجنسين وتوفر شرط التقابض في الحال.
جائز (يصح)
مالحظة :ال يقبل التعليل بالدليل .

المحرفة:
الجواب ال ّثالث :ذكر ستة من عقائد اليهود
ّ
 -1ميل اليهود إلى الوثنية.
 -2اتخاذهم إلها خاصا بهم يطلق عليه اسم (يهوه) ،ووصفهم إياه بصفات البشر.
 -9اعتقادهم أن عزي ار ابن هللا.
 -4عبادة العجل والحمل والكبش وتقديس الحية.
 -2اإلعتقاد بأنهم أبناء هللا وأحباؤه.
 -6عقيدتهم ال تتكلم عن اليوم اآلخر والبعث والحساب ،ولكنهم اقتبسوها من الديانة الزرادشتية .
 -7االعتقاد بأن ديانتهم خاصة بهم وال ينسب إليها غيرهم.
 -8االعتقاد بتابوت العهد الذي يحوي ألواح شريعتهم.

صفحة  2من 4

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية/الشعبة :مجي الشع /بكالوراي1027 :
الجواب الرابع :حقوق غير المسلمين في بالد اإلسالم:
 - 2حق التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر.
 - 1حق الحماية.
 - 4حق العمل والكسب.
 - 9حق التدين.
الجواب الخامس :استخراج حكمين وفائدتين من الّنص:
أ  -الحكمان - :تحريم أكل أموال الناس بالباطل.
 تحريم الربا. تحريم الظلم. حرمة التصدي للدعوة إلى هللا.ب  -الفائدتان - :غضب هللا عز وجل على اليهود بسبب مخالفتهم لشريعته.
 معاقبة هللا عز وجل لليهود بتحريم الطيبات من الرزق. ضرورة الحفاظ على أموال الناس والحذر من التعدي عليها. الظلم والصد عن سبيل هللا من أسباب استحقاق غضب هللا تعالى وعذابه. التحذير من عاقبة الكفر.مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.
الجزء الثاني 30[ :نقاط]
الجواب األول :البديل الشرعي للتبني ،والحكمة من تشريعه:
الشرعي هو :الكفالة.
أ ـ البديل
ّ ّ
ب ـ الحكمة من تشريعه - :رعاية المكفول والقيام على شؤونه وبما يصلحه في دينه وجسمه
وعقله.
 حماية الطفولة من االنحراف واآلفات االجتماعية. حماية األسرة من التفكك (المحافظة على رابطة الزواج). حماية المجتمع من االنحراف والجريمة. هي مظهر من مظاهر التكافل في المجتمع. هي قربة يتقرب بها العبد إلى ربه. الكفالة تصون كرامة الطفل.مالحظة :يكفي ذكر إجابتين صحيحتين
الجواب الثاني :إبراز القيم التي يحّققها هذا البديل:
 المسؤولية. التكافل االجتماعي. اإلحسان. -التعاون.

الجواب الثالث :ذكر حقوق الطفل مجهول الّنسب:
 2ـ الحق في الرعاية المادية والمعنوية.
 1ـ الحق في االسم والهوية.
 4ـ الحق في الرضاع.
 9ـ الحق في األخوة الدينية والمواالة.
 2ـ الحق في الوصية.
مالحظة :تقبل ثالث إجابات صحيحة

صفحة  1من 4

4x1.2
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1.2
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1.2
1.2
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2x11

4x1.2

9x11
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية/الشعبة :مجي الشع /بكالوراي1027 :

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة

المجموع

الجزء األول 21[ :نقطة]
الجواب األول:
 تحديد وسيلة تثبيت العقيدة المشار إليها :التذكير بقدرة هللا ومراقبته.يذكره بأنه
يذكر هللا تعالى اإلنسان بقدرته التي ال تُحدُّ ،ويبيِّن مظاهر ذلك في خلقه ،كما ِّ
 شرحهاِّ :رقيب على كل صغيرة وكبيرة في حياته ،ال يغيب عنه مثقال ذرة في األرض وال في السماء ،وأنه
يحاسبه يوم القيامة على أعماله ،كل هذا يدفع القلب إلى الخشوع واالستسالم هلل وحده واالستقامة على
دينه.

10
01
10

الجواب الثاني:

 -استخراج حقوق اإلنسان الواردة في النص - :حق الحياة  -حق األمن.

2×1.0

 -شرح حق واحد منهما:

حق الحياة :حفظ الحياة من مقاصد اإلسالم ،فال يجوز ألحد االعتداء عليها بأي صورة كانت ،ولهذا حرم
اإلسالم القتل واالنتحار واإلجهاض ،واعتبر التعدي على نفس واحدة تعديًا على الناس جميعاً.

10

01

حق األمن :هو توفير الحماية للفرد في نفسه وعرضه وممتلكاته ،فال يحق ألحد تعذيبه أو ترويعه...

الجواب الثالث:

أ – تعريف اإلجماع:

 -لغة :له معنيان :العزم والتصميم أو االتفاق.

 -اصطالحا :اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور ،بعد وفاة

2×1.0
10.0

الرسول صلى هللا عليه وسلم ،على حكم شرعي عملي.

0330

ب – مثاالن لإلجماع:

 -إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس - .إجماعهم على جمع القرآن في مصحف واحد.

2×1.0

 إجماعهم على تحريم الزواج بالجدة. إجماعهم على قتال مانعي الزكاة.مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

الجواب ال اربع:

 الرابطة المشار إليها من بين الروابط االجتماعية بين المسلمين وغيرهم هي :رابطة اإلنسانية. بقية الروابط األخرى هي - :رابطة القومية. -رابطة العائلة.

10
0130
3×1.0

 -رابطة اإلقامة.

صفحة  3من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية/الشعبة :مجي الشع /بكالوراي1027 :
النص:
الجواب الخامس :استخراج حكمين وفائدتين من ّ
أ  -الحكمان:

 وجوب سماع قول النبي صلى هللا عليه وسلم والعمل به. -حرمة االعتداء على مال المسلم.

2×1.0

 -تحريم الظلم.

 -تحريم قتل النفس بغير حق.

01

ب – الفائدتان - :محمد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا إلى الناس كافة.
 -التذكير بوحدة الجنس البشري.

2×1.0

 -التقوى أساس التفاضل بين الناس عند هللا تعالى.

أهم رابطة تجمع المسلمين.
 أخوة الدين ُّ الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى األمانة.مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.
الجزء الثاني 30[ :نقاط]

الجواب األول:

 -تسمية البيع :بيع التقسيط.

10

ٍّ
 تعريفه اصطالحا :هو عقد على مبيع ٍّمؤجل ،يؤدى مفرًقا على أجزاء معلومة في أوقات
حال بثمن

12

03

معلومة.

الجواب الثاني :ذكر أربعة من شروطه:
 أن ال يكون ذريعة إلى الربا. -أن يكون األجل معلوما.

 -أن يكون البائع مالكا للسلعة .

 أن تكون السلعة المبيعة مسلم ًة حاالً ال مؤجل ًة. -أن يكون بيع التقسيط منج اًز.

4×1.0

01

عيناً.
 أن يكون الثمن َد ْيًنا ال ْ -أن يكون الثمن والسلعة مما ال يجري بينهما ربا النسيئة.

الجواب الثالث:

أ  -نوع المعاملة عند اشتراط الزيادة في الثمن بسبب تأخير التسديد :هي ربا النسيئة.
ب  -حكمها :حرام.

10
10

 ذكر دليل واحد - :ﭧ ﭨ ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (البقرة.)272: وقال أيضا :ﭽﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﯴﯵ ﭼ (آل عمران.)191:
 قال الرسول صلى هللا عليه وسلم" :وان ربا الجاهلية موضوع". وقال أيضا" :إنما ٍّالربا في النسيئة" (رواه الشيخان).

مالحظة :يقبل أي دليل من القرآن أو السنة يدل على تحريم الربا.

صفحة  4من 4

10

03

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
2017 :دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
 مجيع الشعب:الشعبة

 د03 سا و02 :املدة

 اللغة األمازيغية:اختبار يف مادة
:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول

)11  من0  إلى الصفحة11  من1  صفحات (من الصفحة80 يحتوي الموضوع األول على
Aḍris s teqbaylit :

Tala
Ɣer tala yettfun, tilemẓiyin ttruḥunt ad merrḥent s ucrah; am wakken i d-yella ucrah deg
taɣect-nni n ccna yesεan cciεa meqqret.
Ilaq ad yerr yiwen iman-is deg umkan-nsent : nutenti, ur sεint ara tijmaεin am yirgazen, d
tala i d tajmaεt-nsent kan ihi. Din, zemmrent ad mmeslayent, ad nnecraḥent, ad ḍsent alamma
yeččur-d usagem. Ɣer din, ttruḥunt d tirebbaε, dukkulent lwaḥid, akken i d-myezgent deg
lεeqliya; syin daɣ i d-ttawint lexber amaynut, din i ttemyuzzament, din i d-ttemyukkasent
tamussni gar-asent. Nekni, s yirgazen, amḍiq tuɣ tala deg wulawen n yilemẓiyen-nneɣ, nessen-it;
syin akin, ur aɣ-iruḥ wayra deg wayen iḍerrun din. Mi nmeyyez, naf tala d amur deg tmeddurtnneɣ; amur-nni teṭṭef tala anect n win teṭṭef lqahwa, tajmaεt neɣ lexla. […]
Zik-nni, i d-ttalsen yimɣaren-nneɣ, Leqbayel ur mqebban ara s tmezduɣt ɣef tɣaltin; imir,
ixxamen-nsen ferqen am yibawen ɣef lluḥ, deg tmurt yečča umadaɣ. Yal yiwen yesεa, sdat-s neɣ
tama-s taεwint ideg yezmer ad d-yagem. Asmi ulin ɣer tqucac, ttadren-d iwakken ad swen, terraten tmara. Iban-ak lḥal ihi, d ayen isehlen i ufham : aman iɣef d-nerwel akken deg tazwara, nuɣal
armi i aɣ-terra tmara nettagem-iten-id, deg taggara. Hatan wamek i d-tlul tala.
Ilaq ad nessezwer awal ɣef tala-ya. Yezmer ad tili d targa yettazzalen kra kan n wussan n
unebdu; d taεwint n ccetwa neɣ d tin n tefsut i d-yeffalen seg kra n yidis i wimi bnan medden
tidikelt; d lεinser n tidet iɣef yesberber ugrur (tineqlin), ulmu neɣ aḍil; d lεinser i d-yezgan deg
kra n teɣzuyt teɣwa ccbaḥa; neɣ, ma ulac akk, d tala-nni i ssnen akk medden, tala yesεan agelmim
d usarij, tala mm yicercuren n nneḥḥas, mm yinebdaden (tigejda) yebnan s tyajurin, mm tɣerɣert i
wimi ssan abeɣli n ssiman; ta, d tala n at leεraḍ, tin yebna akken ubennay arumi d yiwaziwen n
taddart, mačči aṭas aya, sdat n ṭṭemman d lamin n taddart i asen-yeqqlen i lmendad.
Bouamara K., Ussan di tmurt, Tasuqqilt n wungal
«Jours de Kabylie» n M. Feraoun. HCA, 1998, sb.116, 117, 118.

11  من1 صفحة

7102  بكالوراي/  مجيع الشعب: الشعبة/  اللغة األمازيغية:اختبار يف مـادة
Isestanen :
I/ Tigzi n uḍris (06)
1. D acu i d azal tesɛa tala ɣer tlemẓiyin ?
2. Amek i d-tlul tala ?
3. Segzi-d tanfalit-a : « Ixxamen-nsen ferqen am yibawen ɣef lluḥ ».
4. Bder-d kraḍ (03) n tewsatin (lesnaf) n tliwa yellan deg uḍris-a.

II/ Tutlayt (06)
1. Ččar tafelwit-a :
Talɣa taḥerfit

Asswaɣ

Amyaɣ

.......................

Ad nessezwer

.......................

2. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talɣa d twuri : Terra-ten tmara.
3. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniḍ-d d acu i d-temmal tesɣunt yellan gar-asen.
Ttadren-d iwakken ad swen.
III/ Afares s tira (08)
D tala n at leεraḍ, tin yebna akken ubennay arumi d yiwaziwen n taddart, mačči aṭas aya,
sdat n ṭṭemman d lamin n taddart i asen-yeqqlen i lmendad.
Ugten yimahilen (lecɣal) deg tudert n umdan. Llan wid ixeddem yiwen n umdan kan,
wiyaḍ ḥwajen iwaziwen (imɛawnen) am lebni n tala.
Aru-d aḍris anda ara d-tessegziḍ yiwen seg yimahilen-a.

11  من2 صفحة

اختبار يف مـادة :اللغة األمازيغية  /الشعبة :مجيع الشعب  /بكالوراي 7102

أضريس:
ثــــــاال

غآر ثاال يآتـّشآرشرآن ،ثيهيويين تـّروحانت أذنـّآشرآحـآنت أذ كسآنت غآف ووالوآن نسآنت؛ أمّين
ئ يآالّ ؤنآشرآح ذي ثميدجـّا ذين ن شـّنا يآسعان شـّيعآث تـّامآقـّرانث.
يوما أذيوعا يآدج ئمان نّآس ذآظ واذآظ نسآنت :نآهآنتي ؤرسعينتشا ثيجماعين أم ييرةازآن ،تـّاال
ئ تـّاجماعث نسآنت بآرك .ذين ،زآمرآنث أذؤثاليآنث ،أذضسآنث كيسما تشـّورآنت ييجوراك .غآر ذين
تـّروحانت تـّيرباعين ،ذّوكـوآلنث جميع ،أمّين ئ دلميسآنت ذي لعآقلييآث ،سّآيذين ئ دتـّاوينت ئساآلن
ئثرارآن ،ذين ئ تـّآمغانانآنث ،ذين ئ تـّمآةـالفآنت ثاموسّني .نآشني ،ئرةـازآن ،ثاال ثآسعا أزال ذمآقـّران
ذآظ ووالوآن ن دّآريآث نّآغ؛ نآسـّآنيت سّآيذين غآر زداث ،ؤرغآنيروحشا ذآظ ماتـّا ئضآرّان ذين .مي
نمآيـّآز ،نوفا بآلّي ثاال غآرس أزال ذامآقـّران ذي ثمآدّورث نـّآغ .أمور ذين ئ ثآطّآف ثاال أم وين
ئ ثآطّآف لقآهوا ّنيغ تـّابحيرث []...
زيك ،أمّين ئد تـّالسآن ييمغارآن نّآغ ،ئمازيغآن ن زيك ؤذزآدغآنشا ذآظ ييخفاوآن ن ييذورار،
زيك ئخـاّمآن نسآن مزآرذاعآن أم ييباوآن غآف لّوح ذي ثمورث يآتشّا ييزري .يال يآدج يآسعا زداثآس
ثاعوينث ئسآظ يآزمآر أذديايآم .أسمي ؤلين غآر ييخفاوآن ن ييذورار ،وآالّن تـّآذرآند باش أذسوآن،
ال
يوعاثآن لحوج .ئباناكـد لحال ئهي ،ذماتـّا ئسآهآلن ئ ؤفهام :أمان ئ سآظ ئدنآروآل ذي ثآزوآرث ،نوآ ّ
ألمي ئ غآنيوعا لحوج نآتـّايآميثآند ذي ثةـارا .هاثان مامـّآك ئد ثلول ثـاال.
يوما أذنآسآزوار أوال غآف ثاال أيا ،يآزمآر أتـّيلي تـّاريا يآتـّازّاآلن ،شرا ن ووسّان ن ونآبذو؛
تـّاعوينث (تـّاسآبـّالث ) ن ثآجرآست نيغ تـّين ن ثآفسوث ئ ديآرّايآن سي قلي ن ييذيس ئمومي سكان
ييوذان أةآلمام ذامآ=يان ذ لعونصآر ن ثيذآت ئغآف ئدغ ّمينث أوآقـّاذ ن نّوقالث ،ثالما نيغ تـّي=آورين؛
ذلعونصآر ئ يآالّن ذي شرا ن ثآبحيرث غآر ؤوغآدّي ن وسوف ثآبها مليح؛ نيغ ما ؤالش ؤكّ ،تـّاال
ئذين ئ سـّنآن ييوذان ؤكّ ،ثاال ئ يآسعان أةـآلمام ذ ييشآرشارآن ،ثاال ّم ييشآرشارآن ن نّحاس ،مّ ثةيذا
يآبنان س ثآبريكين ،مّ ثمورث ئمومي سّون أبآغلي ن سّيما؛ ثا تـّاال ن لعآرش ثين يآبنا ؤبآنـّاي أرومي
ذيوازيوآن ( ئمعاونآن ) ن وقآوّار ،ؤرغآرسشا أوآقـّاذ ،زداث ن آلجماعآث ذ ؤمآقـّران ن وقآوّار
ئ أسآنيوآالّن ذازامول.

Bouamara K., Ussan di tmurt, Tasuqqilt n wungal
«Jours de Kabylie» n M. Feraoun. HCA, 1998, sb.116, 117, 118.
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ئسآستانــــــــــــآن:
.I

.II

ثيةزي ن وآضريس ()60
 .1ماتـّا يآالّ وازال ئ ثآسعا ثاال غآر ثآهيويين؟
 .2مامـّآك ئد ثلول ثاال ؟
 .3سـآةزيد ثانفاليث أيا " :ئخـّامآن نسآن مزآرذاعآن أم ييباوآن غآف لّوح".
 .4بآذرآد كراد ( )03ثيوساثين (آلصناف) ن ثاليوين يآالّن ذآظ وآضريس أيا.
ثوثاليـــــــــــــث () 60
 .1تشـّار ثافآلويث أيا:
ثالغا ثاحآرفيث
...................

أسّواغ
أذنآسآزوار

أمياغ
.....................

 .2سـآلض ثافييرث أيا ئلمآند ن ثالغا ذ ثووري " :يوعاثآن لحوج ".
 .3سـآمـّاد ئسومار ن ثآفييرث أيا ،ثينيد ماتّا ئيد ثآمّال ثآسغونت يآالّن جاراسآن.
 تّاذرآند باش أذ سوآن..III

أفارآس س ثيـــــــرا () 60

تـّاال ن لعآرش ثين يآبنا ؤبآنـّاي أرومي ذيوازيوآن ( ئمعاونآن ) ن وقآوّار ،ؤرغآرسشا
أوآقـّاذ ،زداث ن آلجماعآث ذ ؤمآقـّران ن وقآوّار ئ أسآنيوآالّن ذازامول.
عآرمآن ييماهيآلن ( آلخذامي ) ذي ثمآدّورث ن ومذان .الّن يـّا ئ ئخآدّآم يآدج ن ومذان،
يـّيض حواجآن ئخآدّامآن ( ئمعاونآن ) أم آلبنا ن ثاال.
أريد أضريس ماني أهادثآسّآةـزيذ يآدج سآظ ييماهيآلن أيا.
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Aḍris s tcawit:
Tala
Ɣer tala yettcercren, tihyuyin ttruḥant ad necraḥent ad ksent ɣef wulawen-nsent ; ammin i
yella unecreḥ deg tmiǧǧa-din n ccna yesɛan cciɛet d tameqqrant.
Yuma ad yuɛa yeǧ iman-nnes deg wadeg-nsent : nehenti ur sɛint ca tijmaɛin am yirgazen, d
tala i d tajmaɛt-nsent bark. Din, zemmrent ad utlayent, ad ḍsent kisma ččurent ijurak. Ɣer din
ttruḥant d tirbaɛin, ddukkilent jmiɛ, ammin i d-lmisent deg lɛeqliyet sseydin i d-ttawint isalen
itraren, din i ttemɣananent, din i ttmeglafent tamussni. Necni, irgazen, tala tesɛa azal d ameqqran
deg wulawen n dderyet-nneɣ ; nessen-itt sseydin ɣer zdat, ur aɣen-iruḥ ca deg matta iḍerran din .
Mi nmeyyez, nufa belli tala ɣer-s azal d ameqqran deg tmeddurt-nneɣ, amur-din i teṭṭef tala am
win i teṭṭef lqehwa niɣ d tabḥirt […]
Zik, ammin i d-ttalsen yimɣaren-nneɣ, imaziɣen n zik ud zeddɣen ca deg yixfawen n
yidurar, zik ixxamen-nsen mzerdaɛen am yibawen ɣef lluḥ deg tmurt yečča yizri. Yal yeǧ yesɛa
zdat-s taɛwint iseg yezmer ad d-yayem. Asmi ulin ɣer yixfawen n yidurar, wellan ttadren-d bac
ad swen, yuɛa-ten lḥuj. Iban-ak-d lḥal ihi, d matta i isehlen i ufham : aman iseg d-nerwel deg
tazwara, nwella almi i aɣen-yuɛa lḥuj nettayem-iten-d, deg tgara. Hatan mammek i d-tlul tala.
Yuma ad nessezwer awal ɣef tala-ya, yezmer ad tili d tarya yettazzalen, cra n wussan n
unebdu ; d taɛwint ( tasebbalt ) n tejrest niɣ d tin n tefsut i d-yerrayen seg qli n yidis imumi skan
yiwdan agelmam d ameẓẓyan d lɛunser n tidet iɣef i d-ɣmint aweqqad n nnuqlat, talma niɣ d
tizewrin ; d lɛunser i yellan deg cra n tebḥirt ɣer uɣeddi n usuf tebha mliḥ ; niɣ, ma ulac ukk, d
tala-idin i ssnen yiwdan ukk, tala i yesɛan agelmam d yicercaren, tala mm yicercaren n nnḥas,
mm tgida yebnan s tebrikin, mm tmurt imumi ssun abeɣli n ssima ; ta, d tala n lɛerc tin yebna
ubennay arumi d yiwaziwen (imɛawnen) n uqewwar, ur ɣer-s ca aweqqad, zdat n lejmaɛet d
umeqqran n uqewwar i asen-iwellan d azamul.
Bouamara K., Ussan di tmurt, Tasuqqilt n wungal
«Jours de Kabylie» n M. Feraoun. HCA, 1998, sb.116, 117, 118.
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Isestanen :
I/ Tigzi n uḍris: (06)
1. Matta yella wazal i tesɛa tala ɣer tehyuyin ?
2. Mammek i d-tlul tala ?
3. Segzi-d tanfalit-a : « Ixxamen-nsen mzerdaɛen am yibawen ɣef lluḥ ».
4. Bder-d kraḍ (03) n tewsatin (lesnaf) n taliwin yellan deg uḍris-a.
II/ Tutlayt: (06)
1. Ččar tafelwit-a :
Talɣa taḥerfit

Asswaɣ

.......................

ad nessezwer

Amyaɣ
............................

2. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talɣa d twuri : Yuɛa-ten lḥuj.
3. Semma-d isumar n tefyirt-a, tinid-d matta i d-temmal tesɣunt yellan jar-asen.
Ttadren-d bac ad swen.
III/ Afares s tira: (08)
D tala n lɛerc tin yebna ubennay arumi d yiwaziwen n uqewwar, ur ɣer-s ca aweqqad, zdat n
lejmaɛet d umeqqran n uqewwar i asen-iwellan d azamul.
Ɛerrmen yimahilen (lexdami) deg tmeddurt n umdan. Llan yya i ixeddem yeǧ n umdan,
yyiḍ ḥwajen iwaziwen (imɛawnen) am lebna n tala.
-

Ari-d aḍris mani aha d-tessegzid yeǧ seg yimahilen-a.

11  من1 صفحة
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aDris :

Tala
Ver tala yettfun, tilemçiyin ttrupunt ad merrpent s ucrah; am wakken i dyella ucrah deg taVect-nni n ccna yesOan cciOa meqqret.
Ilaq ad yerr yiwen iman-is deg umkan-nsent : nutenti, ur sOint ara tijmaOin am
yirgazen, d tala i d tajmaOt-nsent kan ihi. Din, zemmrent ad mmeslayent, ad
nnecrapent, ad

äsent alamma yeþþur-d usagem.

Ver din, ttrupunt d tirebbaO,

dukkulent lwapid, akken i d–myezgent deg lOeqliya; syin daV i d-ttawint lexber
amaynut, din i ttemyuzzament, din i d-ttemyukkasent tamussni gar-asent. Nekni, s
yirgazen, amäiq tuV tala deg wulawen n yilemçiyen-nneV, nessen-it; syin akin, ur aVirup wayra deg wayen iäerrun din. Mi nmeyyez, naf tala d amur deg tmeddurt-nneV;
amur-nni teïïef tala anect n win teïïef lqahwa, tajmaOt neV lexla. […]
Zik-nni, i d-ttalsen yimVaren-nneV, Leqbayel ur mqebban ara s tmezduVt Vef
tValtin; imir, ixxamen-nsen ferqen am yibawen Vef llup, deg tmurt yeþþa umadaV. Yal
yiwen yesOa, sdat-s neV tama-s, taOwint ideg yezmer ad d-yagem. Asmi ulin

Ver

tqucac, ttadren-d iwakken ad swen, terra-ten tmara. Iban-ak lpal ihi, d ayen isehlen
i ufham : aman iVef d-nerwel akken deg tazwara, nuVal armi i aV-terra tmara
nettagem-iten-id, deg taggara. Hatan wamek i d-tlul tala.
Ilaq ad nessezwer awal Vef tala-ya. Yezmer ad tili d targa yettazzalen kra
kan n wussan n unebdu; d taOwint n ccetwa neV d tin n tefsut i d-yeffalen seg kra n
yidis i wimi bnan medden tidikelt; d lOinser n tidet

iVef yesberber ugrur

(tineqlin), ulmu neV aäil; d lOinser i d-yezgan deg kra n teVzuyt teVwa ccbapa; neV,
ma ulac akk, d tala-nni i ssnen akk medden,tala yesOan agelmim d usarij, tala mm
yicercuren n nneppas, mm yinebdaden (tigejda) yebnan s tyajurin, mm tVerVert i wimi
ssan abeVli n ssiman; ta, d tala n at leOraä, tin yebna akken ubennay arumi d
yiwaziwen n taddart, maþþi aïas aya, sdat n

ïïemman d lamin n taddart i asen-

yeqqlen i lmendad.
Bouamara K., Ussan di tmurt, Tasuqqilt n wungal
«Jours de Kabylie» n M. Feraoun. HCA, 1998, sb.116, 117, 118.
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Isestanen :
I/ Tigzi n uäris (06)
1. D acu i d azal tesOa tala Ver tlemçiyin ?
2. Amek i d-tlul tala ?
3. Segzi-d tanfalit-a : « Ixxamen-nsen msefraqen am yibawen Vef llup ».
4. Bder-d kraä (03) n tewsatin (lesnaf) n tliwa yellan deg uäris-a.
II/ Tutlayt (06)
1. þþar tafelwit-a :
TalVa taperfit

AsswaV

AmyaV

.......................

Ad nessezwer

.......................

2. Sleä tafyirt-a ilmend n talVa d twuri : Terra-ten tmara.
3. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniä-d d acu i d-temmal tesVunt yellan gar-asen.
Ttadren-d iwakken ad swen.
III/ Afares s tira (08)
D tala n at leOraä, tin yebna akken ubennay arumi d yiwaziwen n taddart, maþþi
aïas aya, sdat n ïïemman d lamin n taddart i asen-yeqqlen i lmendad.
Ugten yimahilen (lecVal) deg tudert n umdan. Llan wid i ixeddem yiwen n umdan
kan, wiyaä pwajen iwaziwen (imOawnen) am lebni n tala.
Aru-d aäris anda ara d-tessegziä yiwen seg yimahilen-a.

انتهى الموضوع األول
11  من8 صفحة
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الموضوع الثاني

)11  من11  إلى الصفحة11  من9  صفحات (من الصفحة80 يحتوي الموضوع الثاني على
Aḍris s teqbaylit:

Ussan n ṭṭrad
Yuli wass mi d-yekcem lɛesker ɣer taddart. Ur ǧǧin yiwen ad yeffeɣ. Imsewwqen gezmenasen abrid deg Teblaḍin, imeksawen yebran rran-ten-id ɣer ufrag n tala, gan tajlibt din. Seg yal
tama ikeccem-d lɛesker zun d aweṭṭuf. Mi gan tubrint i taddart, tarbaɛt tameqqrant tuɣ abrid n
tezribt n ufella. Ur unifen akkin neɣ akka. Abrid-nsen yiwen.
Mi wwḍen sdat uxxam n Feṭṭa, zzin-as lɛesker-nni seg yal tama, seg tezribt n ufella, seg
tebḥirt n tɣeddiwt, seg ugadir n Ḥmed. Deg yiwet n tegnit, afrag-nni n Feṭṭa yeččur-d d lɛesker, d
aglaf i yedduklen ɣer din. Zwaren rẓan tawwurt n ufrag, rnan tin n uxxam, kecmen tasga, cuddend Feṭṭa akked Yamina.
Tarbaɛt-nni n lɛesker tebḍa ɣef sin: wid yeṭṭfen abeckiḍ, afus ɣef zznad akked wid dyessufuɣen ɣer ufrag ayen akk yellan deg uxxam-nni. Ur telli trusi s leḥder, d aḍegger akkin, d
aceṭṭiḍ neɣ d afexxar. Axxam-nni yeqqim d ilem.
Taggara, kecmen sin n yiɛsekriyen, agelzim gar yifassen, kkren-as d ahuddu i uxxam. Ɣzen
agnes, addaynin, adekkan. D win yellan yeqqaz deffir tewwurt i d-isuɣen d amezwaru:
− Uh la la ! d ifri n Ɛli Baba !
Send ad kecmen wid yellan deg ufrag, winna yessufuɣ-d ayen yufa deg tesraft-nni: iceṭṭiḍen
n minitir, isebbaḍen n buṭugas iqeflen, tibwaḍin n ddwa, snat n tɛellamin n wayyur d yitri...
Ur zzin lɛesker-nni aṭas deg ufrag. Mi wwin Feṭṭa akked Yamina, skecmen-tent akken
ttwacuddent ɣer utemmu n Rabeḥ yellan deg Tmazirt Usammer, syin sduklen at taddart sdat
uɛecciw-nni. Mi yessuli awal-is lqebṭan-nni, syin yerna treǧman yessewzel aseglef-is, yiwen n
uɛsekri yessaɣ-as times i utemmu-nni. Cwiṭ kan, yewweḍ uḥeǧǧaǧu (aǧaǧiḥ) n tmes s igenni.
Mi yettali wabbu ɣer yigenni, imezdaɣ n taddart ẓẓan allen-nsen deg tmes-nni, lɛesker
ɛussen-ten, afus ɣef zznad; win yembawlen ad t-yečč rrsas.
Mi yeffeɣ lɛesker seg taddart, ur nufi ayen ara nenṭel. Deg yiɣed n utemmu yeggra-d uceṭṭiḍ
n tqendurt-nni tubart n Feṭṭa akked tezweɣ n tesfifin n Yamina.
At taddart sduklen iɣed n Feṭṭa d win n Yamina deg yiwen n uẓekka. Tesdukel-itent
tmeddurt, tesdukel-itent taggara.
Ɛumer U Lamara, Timlilit deg 1962, Achab, Tizi Wezzu, 2015, sb.52-53
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Isestanen:
I) Tigzi n uḍris: (06)
1.
2.
3.
4.

Anta tallit deg umezruy iɣef d-yettmeslay uḍris-a?
D acu i yettnadi lɛesker deg taddart mi as-d-yezzi seg yal tama?
Amek teḍra d Feṭṭa d Yamina ɣer taggara?
Segzi-d tanfalit-a : “ Gan tajlibt din ”.

II) Tutlayt: (06)
1. Sefti imyagen n tinawt-a ɣer wurmir aḥerfi:

« Mi yessuli awal-is lqebṭan-nni, syin yerna treǧman yessewzel aseglef-is, yiwen
n uɛsekri yessaɣ-as times i utemmu-nni».
2. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniḍ-d d acu i d-temmal tesɣunt yellan deg-s.
- Mi wwḍen sdat n uxxam n Feṭṭa, zzin-as lɛesker-nni seg yal tama.
3. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talɣa d twuri : Tesdukel-itent tmeddurt.
III) Afares s tira: (08)
Mi yeffeɣ lɛesker seg taddart, ur nufi ayen ara nenṭel. Deg yiɣed n utemmu yeggra-d uceṭṭiḍ n
tqendurt-nni tubart n Feṭṭa akked tezweɣ n tesfifin n Yamina.
Tagrawla n Lezzayer, tegla-d s waṭas n twaɣiyin ( tiwuɣa) d txessarin, ama deg terwiḥin neɣ
deg cci d lerzaq. Deg tegrawla-nneɣ mgal irumyen, yal yiwen, yesɛa azal ameqqran s wayen dyefka d wayen yexdem i tmurt-is.
Aru-d aḍris ideg ara d-talseḍ yiwet n tedyant ɣef tebɣest (tissas) n kra n umdan (d argaz
neɣ d tameṭṭut...) deg ṭṭrad n 1954, akken ad nedder ass-a deg tlelli d lḥerma.
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أضريس:
ؤسَان ن الراف
س مي ديوذآف لعآسكآر أقآوَار .ؤذ دجين أكآذ ئشت أذ يآرظ .ئسآوَاقآن يآتوابياسآن ؤبريذ
يولي وا َ
ذآظ ثآبالضين ،ئنيلتان ئريعآن ؤعانيهآند غآر ؤفراظ ن ثاال ،ةَين ذين ثاجليبث .سآظ كول أغير يآتَاذآفد
لعآسكآر واال ذ تيكآذفين .مي دنضآن ئ يوقآوَار ،ثارباعث ثامآقرانت ثوغ أبريذ أنيجي .ؤذ رةآن هامَا
نَيغ هامَا .أبريذ نسآن ئشت.
ذي خآلدآن زَاث ن وآخَام ن =آرفا ،ز ليناسيد سآظ ييغيرآن ؤكَآل ،سآظ ثآزريبث ثانيجيث ،سآظ
ثآبحيرث ثاغآمرايث ،سآظ ؤةمير ن حمآذ .ذآظ ؤباهيز ،أخَام ئنين ن =آرفا يآسَو س ثآزَيزوث ن
لميليتار ،س ووزَال أبآركان ذ وويذي أمآقران .لعآسكآر ئنَي زآربآن رزين ثاوورث ن ؤفراظ ،رنين ثا
ن وآخَام ،ؤذفآن ،طَفآن =آرفا ذ يامينا.
ثارباعث ذين ن لعآسكآر ثآبضا ف سآن :يَين طَفآن أمآةلوف ضاش ف زَناذ سي كول أغير ،يَين
ئديآسراةان غآر ؤفراظ ماتَا يآالَن ذآظ ؤخَام .ؤذ يآلَي ؤسآرسي س آلعقآل ،ذاندار أوآرذين ،ذيكآتَانآن
نَيغ ذيآلشتا .أخَام ئين يآقَيم ذيآلم.
غآف ؤنآةَارو ،ؤذفآن ز يسآن سآن ،أةآلزيم جار ييفاسَآن ،سَآرسآن ذآظ ؤرآيضآب ن ووخَام .غزين
ثامورث ،كسين ثازريبث ،ر=ين أكوفي .ذ وين يآالن يآقَاز ؤرآنَا ن ثآغرابث ئديعآيَضآن ذامآزوارو:
_ أو ال ال ذيفري ن علي بابا !
زَاث أذاذفآن يَين يآالَن ذآظ ؤفراظ ،وين يآسَراةاد ماتَا يآالَن ذي ثآسرافث :أروض ن مينيتير،
ئروكاس ن لبوطوةاس ،ثيبَاطين ن ؤسافار ،سآنت ن ثآعالمين ن ؤيور ذ ييثري...
ؤر قَيمآن شا لعآسكآر ذين ةّوت ذآظ ؤفراظ ن = آرفا ،وَينت نآتَاث ذ يامينا ،سَيذفآنهآنت ؤكَآل ،غآر
ؤخَام ن رابآح يآتَيلين ذآظ ؤسامَآر ،سيين يذوكآلن أيث ؤقآوَار ذين .ذي يآسَوقَا أوال نآس لقآبطان
ئنضي ،سيين يآرني ؤطآرجمان يآسَآةزآل أنابآح نآس ،شرا ن ؤعآسكري يآسَآرغاس لعافث ئ ؤخَام
ئنَيت .قيتش ال يآخآلد غآر ؤجآنَا ؤمآزهار ذين ن ثمآست.
مي يآتَالي ؤمآزهار غآر ثساوآنت ،ئمآزداغ ن ثادَارث شآلقآن غآر لعافيفث ذين ،لعآسكآر سَآرسآن
ثيطَاوين نسآن غآف وأيآث ؤقآوَار ،فوس غآف زَناذ .وين يآنةوةين أثيآتش رَصاص.
مي يآرظ لعآسكآر سآظ ؤقآوَار ،ؤر نوفي مآنهو أنَآنضآل .ذآظ ييغآذ ن ؤمآزهار يآقَيمد ؤكآتَان ن
ثآجبيبث ئنَيت ن =آرفا أكآذ ثزآوغي ن ثآسفيفث ن يامينا.
أيآث ؤقآوَار سذوكآلن ئغآذ ن =آرفا ذ يامينا ذآظ ثيشت ن ثآنضآلت .ثآسذوكآليهآنت ثمآدَورث،
ثآسذوكآليهآنت ثةارا.
Ɛumer U Lamara, Timlilit deg 1962, Achab, Tizi-ouzou, 2015, sb.52-53.
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ئساستانآن:
 )Iيةزي ن ؤضريس) 06(:
 .1ماتَا ن ثالَيث ذآظ ؤمآزروي ؤغآف ئديآتَوثالي ؤضريس أيا؟
 .2غآف ماتَا ئروزَي لعآسكآر ذآظ ؤقآوَار مي ئسيديآنَآض سي كول أغير؟
 .3مآمّآك )أمآك( ئ تآضرا ذ =آرفا ذ يامينا غآر ثةآرآ؟
 .4سآةزيد ثانفاليث أيا ":ةَين ذين ثاجليبث"
 )IIثوثاليث)06( :
 .1سـآفثي ئميآةآن ن تينآوث أيا غآر وورمير أحآرفي:
» ذي يآسَوقَا أوال نآس لقآبطان ئنضي ،سيين يآرني ؤطآرجمان يآسَآةزآل أنابآح نآس ،شرا ن
ؤعآسكري يآسَآرغاس لعافث ئ ؤخَام ئنَيت«.
 .2سـآمـّاد ئسومار ن ثآفييرث أيا ،ثينيد ماتّا ئيد ثآمّال ثآسغونت يآالّن ديس.
ذي خآلدآن زَاث ن وآخَام ن =آرفا ،زليناسيد سآظ ييغيرآن ؤكَآل.
 .3سـآلض ثافييرث أيا ئلمآند ن ثالغا ذ ثووري :ثآسذوكآليهآنت ثمآدَورث.
 )IIIأفارآس س ثيرا)08( :

مي يآرظ لعآسكآر سآظ ؤقآوَار ،ؤر نوفي مآنهو أنَآنضآل .ذآظ ييغآذ ن ؤمآزهار يآقَيمد
ؤكآتَان ن ثآجبيبث ئنَيت ن =آرفا أكآذ ثزآوغي ن ثآسفيفث ن يامينا.
ثاةراوال ن دزايآر ثآةَا الباس ن ثويغا ذآظ يوذان ذ واةآل نسآن ،يآل أمذآن غآرس ذيس أزال
ذامآقران ،س ماتَا ئديوشا ذ ماتَا يآخذآم ئ ثمورث نّآس.
أريد أضريس ئذآظ ادثالسآذ ثيشت ن ثآذيانت غآف ثآبغآست )تسّآس( ن ثمآطوث نّيغ ن ورةآز
ذآظ ثآةراوال ن  ،1594باش أذ نآدَآر أسَا ذآظ ثآللَي ذ ؤخآنفوف.

صفحة  12من 11
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Aḍris s tcawit :
Ussan n laraf
Yuli wass mi d-yudef lɛesker aqewwar. Ur ǧǧin aked ict ad yerg. Isewwaqen yettwabbi-asen
ubrid deg Teblaḍin, iniltan iriɛen uɛan-ihen-d ɣer ufrag n tala, ggin din tajlibt. Seg kul aɣir
yettadef-d lɛesker am tkeḍfin. Mi d-nnḍen i uqewwar, tarbaɛt tameqqrant tuɣ abrid aniji. Ur rgen
hamma neɣ amma. Abrid-nsen d ict.
Di xelden sdat uxxam n Ẓerfa, zleyn-as-id seg yiɣiren ukkel, seg tebridt tanijit, seg tebḥirt
taɣemrayt, seg ugmir n Ḥmed. Deg ubahiz, afrag-inin n Ẓerfa yessew s tezzeyzut n lminitar, s
wuzzal aberkan d uydi ameqqran. Lɛesker-inni zerben rẓin tawwurt n ufrag, rnin ta n uxxam,
udfen, ṭṭfen Ẓerfa d Yamina.
Tarbaɛt-din n lɛesker tebḍa ɣef sen: Yyin lafen amegluf, aḍad ɣef zznad seg kul aɣir. Yyin i
d-yessragan ɣer ufrag matta yellan deg uxxam. Ur yelli usersi s leɛqel, d andar awerdin, d
ikettanen neɣ d ilecta. Axxam-in yeqqim d ilem.
Ɣef uneggaru, udfen seg-sen sen, agelzim jar yifassen, ssersen deg ureyyeb n uxxam. Ɣzin
tamurt, kksin tazribt, rẓin akufi. D win yellan yeqqaz urenna n teɣrabt i d-iɛeyyḍen d amezwaru:
− Uh la la ! d ifri n Ɛli Baba !
Sdat ad d-adfen yyin yellan deg ufrag, win yessraga-d matta yellan deg tesraft: aruḍ n
minitir, irukas n butugas, tibbaṭin n usafar, sent n teɛlamin n uyur d yitri...
Ur qqimen ca lɛesker-in gut deg ufrag n Ẓerfa, wwin-tt nettat d Yamina, ssidfen-hent
ukkel, ɣer uxxam n Rabeḥ yettilin deg usammer, syin sduklen ayt uqewwar-in. Di yessuqqa awalnnes lqebṭan-innit, syin yerni uṭerjman yessegzel anabeḥ-nnes, cra n uɛsekri yesserɣ-as lɛaft i
uxxam-innit. Qič la yexled ɣer ujenna umezhar-in n tmest.
Mi yettali umezhar ɣer tsawent, imezdaɣ n taddart celqen ɣer lɛafift-inin, lɛesker ssersen
tiṭṭawin-nsen ɣef wayt uqewwar, afus ɣef zznad. Win yengugin ad t-yečč rrsas.
Di yerg lɛesker seg uqewwar, ur nufi menhu ad nenḍel. Deg yiɣed n umezhar yeqqim-d
ukettan n tejbibt-innit n Ẓerfa akked tzewɣi n tesfifin n Yamina.
Ayt uqewwar sdduklen iɣed n Ẓerfa d win n Yamina deg tict n tenḍelt. Tesdukel-ihent
tmeddurt, tesdukel-ihent tgara.
Ɛumer U Lamara, Timlilit deg 1962, Achab, Tizi-ouzou, 2015, sb.52-53.
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Isestanen:
I) Tigzi n uḍris: (06)
1. Matta n tallit deg umezruy uɣef d-yettutlay uḍris aya?
2. Ɣef matta iruzzi lɛesker deg uqewwar mi as-d-yenneḍ seg kul aɣir?
3. Mamek (amek) i teḍra d Ẓerfa d Yamina ɣer tgara?
4. Segzi-d tanfalit-a :“Ggin din tajlibt”.

II) Tutlayt: (06)
1. Sefti imyagen n tinawt-aya ɣer wurmir aḥerfi:
« Di yessuqqa awal-nnes lqebṭan-innit, syin yerni uṭerjman yessegzel anabeḥnnes, cra n uɛsekri yesserɣ-as lɛaft i uxxam-innit.»
2. Semma-d isumar n tefyirt-a, tinid-d matta i d-temmal tesɣunt yellan deg-s.
-

Di xelden sdat uxxam n Ẓerfa, zleyn-as-id seg yiɣiren ukkel.

3. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talɣa d twuri: Tesdukel-ihent tmeddurt.

III) Afares s tira: (08)
Di yerg lɛesker seg uqewwar, ur nufi menhu ad nenḍel. Deg yiɣed n umezhar yeqqim-d
ukettan n tejbibt-innit n Ẓerfa akked tzewɣi n tesfifin n Yamina.
Tagrawla n Zzayer tegga labas n twiɣa deg yiwdan d wagel-nsen; yal amdan ɣer-s deg-s
azal d ameqqran, s matta id-yuca d matta yexdem i tmurt-nnes.
Ari-d aḍris ideg aha d-talsed tict n tedyant ɣef tebɣest (tissas) n tmeṭṭut nniɣ n urgaz deg
tegrawla n 1954, bac ad nedder ass-a deg tlelli d uxenfuf.

11  من14 صفحة
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aDris :

Ussan n ïïrad
Yuli wass mi d-yekcem lOesker Ver taddart. Ur ØØin yiwen ad yeffeV.
Imsewwqen gezmen-asen abrid deg TeblaÄin, imeksawen yebran rran-ten-id Ver ufrag
n tala, gan tajlibt din. Seg yal tama ikeccem-d lOesker zun d aweïïuf. Mi gan
tubrint i taddart, tarbaOt tameqqrant tuV abrid n tezribt n ufella. Ur unifen
akkin neV akka. Abrid-nsen yiwen.
Mi wwÄen sdat uxxam n Feïïa, zzin-as lOesker-nni seg yal tama, seg tezribt n
ufella, seg tebPirt n tVeddiwt, seg ugadir n Pmed. Deg yiwet n tegnit, afrag-nni n
Feïïa yeÞÞur-d d lOesker, d aglaf i yedduklen Ver din. Zwaren rçan tawwurt n
ufrag, rnan tin n uxxam, kecmen tasga, cudden-d Feïïa akked Yamina.
TarbaOt-nni n lOesker tebÄa Vef sin: Wid yeïïfen abeckiÄ, afus Vef zznad
akked wid d-yessufuVen Ver ufrag ayen akk yellan deg uxxam-nni. Ur telli trusi s
lePder, d aÄegger akkin, d aceïïiÄ neV d afexxar. Axxam-nni yeqqim d ilem.
Taggara, kecmen sin n yiOsekriyen, agelzim gar yifassen, kkren-as d ahuddu i
uxxam. Vzen agnes, addaynin, adekkan. D win yellan yeqqaz deffir tewwurt i d-isuVen
d amezwaru:
− Uh la la ! d ifri n Oli Baba !
Send ad kecmen wid yellan deg ufrag, winna yessufuV-d ayen yufa deg tesraftnni: IceïïiÄen n minitir, isebbaÄen n buïugas iqeflen, tibwaÄin n ddwa, snat n
tOellamin n wayyur d yitri...
Ur zzin lOesker-nni aïas deg ufrag. Mi wwin Feïïa akked Yamina, skecmen-tent
akken ttwacuddent, Ver utemmu n RabeP yellan deg Tmazirt Usammer, syin sduklen at
taddart sdat n utemmu-nni. Mi yessuli awal-is lqebïan-nni, syin yerna treØman
yessewzel aseglef-is, yiwen n uOsekri yessaV-as times i uOecciw-nni. Cwiï kan,
yewweÄ uPeØØaØu (aØaØiP) n tmes s igenni.
Mi yettali wabbu Ver yigenni, imezdaV n taddart ççan allen-nsen deg tmes-nni,
lOesker Oussen-ten, afus Vef zznad; win yembawlen ad t-yeÞÞ rrsas.
Mi yeffeV lOesker seg taddart, ur nufi ayen ara nenïel. Deg yiVed n utemmu
yeggra-d uceïïiÄ n tqendurt-nni tubart n Feïïa akked tezweV n tesfifin n Yamina.
At taddart sduklen iVed n Feïïa d win n Yamina deg yiwen n uçekka. Tesdukelitent tmeddurt, tesdukel-itent taggara.
Oumer U Lamara, Timlilit deg 1962, Achab, Tizi Wezzu, 2015, sb.52-53
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Isestanen:
I) Tigzi n uÄris: (06)
1.
2.
3.
4.

Anta tallit deg umezruy iVef d-yettmeslay uÄris-a?
D acu i yettnadi lOesker deg taddart mi as-d-yezzi seg yal tama?
Amek teÄra d Feïïa d Yamina Ver taggara?
Segzi-d tanfalit-a : “ gan tajlibt din ”.

II) Tutlayt: (06)
1. Sefti imyagen n tinawt-a Ver wurmir aPerfi:
« Mi yessuli awal-is lqebïan-nni, syin yerna treØman yessewzel aseglefis, yiwen n uOsekri yessaV-as times i utemmu-nni».
2. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniÄ-d d acu i d-temmal tesVunt yellan deg-s.
- Mi wwÄen sdat n uxxam n Feïïa, zzin-as lOesker-nni seg yal tama.
3. SleÄ tafyirt-a ilmend n talVa d twuri : Tesdukel-itent tmeddurt.
III)

Afares s tira: (08)

Mi yeffeV lOesker seg taddart, ur nufi ayen ara nenïel. Deg yiVed n utemmu
yeggra-d uceïïiÄ n tqendurt-nni tubart n Feïïa akked tezweV n tesfifin n Yamina.
Tagrawla n Lezzayer, tegla-d s waïas n twaViyin ( tiwuVa) d txessarin, ama
deg terwiPin neV deg cci d lerzaq. Deg tegrawla-nneV mgal irumyen, yal yiwen,
yesOa azal ameqqran s wayen i d-yefka d wayen yexdem i tmurt-is.
Aru-d aÄris ideg ara d-talseÄ yiwet n tedyant Vef tebVest(tissas) n kra n umdan
(d argaz neV d tameïïut...) deg tegrawla n 1954, akken ad nedder ass-a deg tlelli d
lPerma.

انتهى الموضوع الثاني
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العالمة
مجموع

Tala عناصر اإلجابة

مجزأة

I/ Tigzi n uḍris
1. Azal i tesɛa tala ɣer tlemẓiyin :
1.5

1.5
06
1.5

0.5
0.5
0.5

- Din zemmrent ad mmeslayent.
- Ad nnecraḥent.
- Ad ḍsent alamma yeččur-d usagem.
- Ttawint-d lexber amaynut.
- Din i ttemyuzzament.
- Din i d-ttemyukkasent tamussni gar-asent.
2. Zik, tamezduɣt tella ɣef yiri n waman, asmi tbeddel tegnit
uɣalen yimdanen zedɣen tiqucac, ttadren-d akken ad d-agmen.
Akka i d-tlul tala.
3. Asegzi n tenfalit : ^
- Ixxamen mbaɛaden.
- Yal axxam iman-is.
4. Tiwsatin n tliwa yellan deg uḍris-a :
- Tala yettazzalen kra kan n wussan n unebdu.
- Taɛwint n ccetwa neɣ n tefsut i d-yeffalen seg kra n yidis i
wumi bnan medden tidikelt.
- Tala yesɛan agelmim d usarij.
II/ Tutlayt
1. Taččart n tfelwit :

0.75x2

Talɣa taḥerfit

Asswaɣ

Amyaɣ

Zwir / Sezwir

Ad nessezwer

Ad nemyezwir /
Myezwir

2. Tasleḍt n tefyirt ilmend n talɣa d twuri : Terra-ten tmara.
Terra : d amyag yeftin ɣer yizri ilaw, udem wis kraḍ asuf unti
(nettat).
06
0.5
0.5

- T--- : d amatar udmawan / d asentel, ameskar, amigaw.
- Rra : d afeggag / d aseɣru umyig.

8  من1 صفحة
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0.5
0.5

- -Ten : d amqim awsil n umyag / d asemmad usrid.
- Tmara : d isem unti, asuf, addad amaruz/ d asemmad imsegzi
(asemmad n umeskar)
3. Asemmi n yisumar d tesɣunt n tefyirt.

1
1
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
08
0.5
0.5
0.5
0.5

0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

- Ttadren-d : d asumer agejdan.
- Iwakken ad swen : asumer imsentel (amugil) n yiswi.
- Iwakken : d tasɣunt n yiswi.
III) Afares s tira :
Aḍris ad yili d imsegzi. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :
 Udem n ufaris :
- Tettwafhem tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Tella talunt (ilem) gar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.
 Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalen iwatan
(izen), anermas…
- Tikta ddant d usentel.
- Taɣessa n uḍris tefrez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.
 Tutlayt :
- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg… ).
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.
 Taseddast / tazḍawt :
- Tifyar d tummidin.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).

8  من2 صفحة

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية/الشعبة :مجيع الشعب/بكالوراي/7102 :موضوع 0

عناصر اإلجابة Tala

.I

.II

ثيةزي ن وآضريس
 .1أزال ئ ثآسعا ثاال غآر ثآهيويين:
 ذين زآمرآنت أذوثاليآنت. أذ أمرآنت. أذ ضسآنت كيسما تشّورآنت ئيجوراك. تـّاوينثآد ئساالّن ئثرارآن. ذين ئ تّآمغانانآنت. ذين ئ تّمآةالفآنت (تّآمبآدّاآلنت) ثاموسني جاراسآنت. .2زيك ،ثامآزدوغث ثآالّ غآف ثاما ن وامان ،أسمي ثبآدّآل ثآةنيث وآالّن
ييوذان زآدغآن ذآظ ييخفاوآن ن ييذورار ،هوةّاند باش أذ داةمآن .أمّا
ئد ثلول ثاال.
 .3أسآةزي ن ثآنفاليث:
 ئخّامآن مباعاذآن. يال أخّام ئ ييمان نّآس. .4ثيوساثين ن ثاليوين يآالّن ذآظ وآضريس أيا:
 ثاال يآتـّازاآلن سرا ن ووسّان ن ونآبذوبارك. ثاعوينث ن ثآجرآسث نيغ ن ثآفسوث ئديآرّاةآن سآظ شرا نييذيس ئ وومي بنان ييوذان أةآلمام ذا مآ=يان.
 -ثاال ئ يآسعان أةـآلمام ذ ييشآرشارآن.

العالمة
مجزأة

مجموع

1.5

1.5

06

1.5

0.5
0.5
0.5

ثوثاليــــــــث
 .1ثاتشّاريت ن ثفآلويث.
ثالغا ثاحآرفيث
زوار/سآزوار

أسّواغ
أنآسآزوار

أمياغ
مّآزوار /لمآزوآر

 .2ثاسآلضت ن ثآفييرث ئلمآند ن ثالغا ذ تووري "- :يوعاثآن لحوج ".
ي :ذاماثار ؤذماوان  /ذاميةاو.
وعا :ذافآةـّاظ ن ومياظ  /ذاسآغرو اومييظ.
ثآن :ذامقيم أوصيل ن ومياظ  /ذاسآمّاذ ؤسريذ.
 لحوج  :ذيسآم أماالي أسوف ذآظ وادّاذ أماروز س ثالغا ن ييآللّي  /ذسآمّاذئمسآةزي.
 .3أسآمّي ن ييسومار ذ ثآسغونث ن ثآفييرث.
 -تّاذرآند  :اسومآر أةآجذان

صفحة  3من 8

0.75x2

0.5
0.5
0.5
0.5

11

06

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية/الشعبة :مجيع الشعب/بكالوراي/7102 :موضوع 0

.III

 باش أذ سوآن  :أسومآر ئمسآنتآل ن ييسوي. باش  :تّاسغونت ن ييسوي.أفارآس س ثيرا :
أضريس أذ ييلي ذيمسآةزي .أكثازال أذ ئبآد غآف ييسآفرانآن أيا
ؤوذآم ن وفاريس :
 ثآتّوافهام ثيرا. ثآالّ ثاما ئ يال ثاسآدّارث. ثآالّ ثالونث (ئآلم) جار ثسآدّارث ذ تّايآض. ثيرا ن وسآ ّكيل أمآقران ماني ئيواثا.أناو ن وضريس :
بانآند ييفآرذيسآن ن ثآةنيث ن ثمآنّا  :أمآسةال .ئسوي ,ئساآلنئيواثان (ئزآن ) ,أنآرماس...
 ثيكثيوين ؤييرآنت ييذ ؤسآنتآل.سا ن وضريس ثآفرآز
 ثاغآ ّ أقادآر ن ثآشراض ن واناو ن وضريس.ثوثاليث :
 أسآمرآس ن وماوال ئيواثان أسآمرآس ن يينآ ّماآلن ئيواثان ( أكوذ ,أذآظ)... أسآفثي ن ييمياةآن غآر ثمآزرا ئيواثان أسآمرآس ن ييسآمّاذآن أمّين ئ يوما أذ ئلين. أقادآر ن ييلوةان ن ثيرا. أسيةآز ن وضريس.ثاسآدّاسث  /ثازداوث :
 ثيفيارتّو ّميضين. ثوقنا جار ثآفيار أكآذ ثوقنا جار ثسآدّارين. -أسآمرآس ن ييسآنفاآلن

صفحة  4من 8

11
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5

0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

08

0 موضوع/7102 :بكالوراي/ مجيع الشعب:الشعبة/ اللغة األمازيغية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة

العالمة
مجموع

Tala عناصر اإلجابة

مجزأة

I/ Tigzi n uḍris
1. Azal i tesɛa tala ɣer tehyuyin :
1.5

1.5
06
1.5

0.5
0.5
0.5

- Din zemmrent ad utlayent.
- Ad ksent ɣef wulawen-nsent.
- Ad ḍsent kisma ččurent ijurak.
- Ttawint-d isalen itraren .
- Din i ttemɣananent.
- Din i ttmeglafent (ttembeddalent) tamussni jar-asent.
2. Zik, tamezduɣt tella ɣef tama n waman, asmi tbeddel tegnit wellan
yiwdan zedɣen deg yixfawen n yidurar, huggan-d bac ad aymen.
amma i d-tlul tala.
3. Asegzi n tenfalit :
- Ixxamen mbaɛden.
- Yal axxam i yiman-nnes.
4. Tiwsatin n taliwin yellan deg uḍris-a :
- Tala yettazzalen cra n wussan n unebdu bark.
- Taɛwint n tejrest niɣ n tefsut i d-yerrayen seg qli n yidis imumi
skan yiwdan agelmam d ameẓẓyan
- Tala yesɛan agelmam d yicercaren.

II/ Tutlayt (06/06)
0.75x2

1. Taččarit n tfelwit :
Talɣa taḥerfit

Asswaɣ

Amyaɣ

Zwar

Ad nessezwer

Mezwar

2. Tasleḍt n tefyirt ilmend n talɣa d twuri : Yuɛa-ten lḥuj.
Yuɛa : d amyag yeftin ɣer yizri ilaw, udem wis kraḍ asuf amalay
(netta).

06

0.5

Y--- : d amatar udmawan / d asentel, ameskar, amigaw.

0.5

Uɛa : d afeggag / d aseɣru umyig.

0.5

-Ten : d amqim awsil n umyag / d asemmad usrid.

0.5

Lḥuj : d isem amalay, asuf, deg waddad amaruz s talɣa n yilelli/
d asemmad imsegzi (asemmad n umeskar)

8  من5 صفحة

0 موضوع/7102 :بكالوراي/ مجيع الشعب:الشعبة/ اللغة األمازيغية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة

3. Asemmi n yisumar d tesɣunt n tefyirt.
1
1
0.5

0.5

08

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5

Ttadren-d : d asumer agejdan.
Bac ad swen : asumer imsentel (amugil) n yiswi .
Bac : d tasɣunt n yiswi.
III) Afares s tira :
Aḍris ad yili d imsegzi. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :
 Udem n ufaris :
- Tettwafhem tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Tella talunt (ilem) jar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran mani iwata.
 Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalen iwatan
(izen), anermas…
- Tiktiwin uyirent yid usentel.
- Taɣessa n uḍris tefrez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.
 Tutlayt :

0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5

- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg… ).
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
- Asemres n yisemmaden ammin i yuma ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.
 Taseddast / tazḍawt :

0.5
0.5
0.5

- Tifyar d tummidin.
- Tuqqna jar tefyar akked tuqqna jar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).

8  من6 صفحة

0 موضوع/7102 :بكالوراي/ مجيع الشعب:الشعبة/ اللغة األمازيغية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة

العالمة
مجموع

Tala عناصر اإلجابة

مجزأة

I/ Tigzi n uäris
1. Azal i tesOa tala Ver tlemçiyin :
1.5

1.5
06
1.5

0.5
0.5
0.5

Din zemmrent ad mmeslayent.
- Ad nnecrapent.
- Ad äsent alamma yeþþur-d usagem.
- Ttawint-d lexber amaynut.
- Din i ttemyuzzament.
- Din i ttemyukkasent tamussni gar-asent.
2. Zik, tamezduVt tella Vef yiri n waman, asmi tbeddel
tegnit uValen yimdanen zedVen tiqucac, ttadren-d akken ad dagmen. Akka i d-tlul tala.
3. Asegzi n tenfalit :
- Ixxamen mbaOaden.
- Yal axxam iman-is.
4. Tiwsatin n tliwa yellan deg uäris-a :
- Tala yettazzalen kra kan n wussan n unebdu.
- TaOwint n ccetwa neV n tefsut i d-yeffalen seg kra n
yidis i wumi bnan medden tidikelt.
- Tala yesOan agelmim d usarij.
II/ Tutlayt
1. Taþþart n tfelwit :
TalVa taperfit

AsswaV

AmyaV

Zwir/sezwir

Ad nessezwer

Myezwir

0.75x2
2. Tasleät n tefyirt ilmend n talVa d twuri : Terra-ten
tmara.
Terra : d amyag yeftin Ver yizri ilaw, udem wis kraä

06
0.5
0.5

asuf unti (nettat).
T--- : d amatar udmawan / d asentel, ameskar, amigaw.
Rra : d afeggag / d aseVru umyig.

8  من7 صفحة
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0.5

-Ten : d amqim awsil n umyag / d asemmad usrid.

0.5

Tmara : d isem unti, asuf, addad amaruz/ d asemmad
imsegzi (asemmad n umeskar)
3. Asemmi n yisumar d tesVunt n tefyirt

1

Ttadren-d : d asumer agejdan

1

iwAkken ad swen : d asumer amsentel n yiswi.

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

08

0.5
0.5
0.5
0.5

0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Iwakken : d tas^v
^ unt n yiswi
III) Afares s tira :
Aäris ad yili d imsegzi. Aktazal ad ibedd vef yisefranen-a :
Udem n ufaris :
- Tettwafhem tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Tella tallunt (ilem) gar tseddart d tayeä.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.
Anaw n uäris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalen
iwatan
(izen), anermas…
- Tikta ddant d usentel.
- Tavessa n uäris tefrez.
- Aqader n tecraä n wanaw n uäris.
Tutlayt :
- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg… ).
- Asefti n yimyagen ver tmeçra iwatan.
- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uäris.
Taseddast / tazäawt :
- Tifyar d tummidin.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).

8  من8 صفحة

7 موضوع/7102 :بكالوراي/ مجيع الشعب:الشعبة/ اللغة األمازيغية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجموع

Ussan n ṭṭrad- tiririyin s teqbaylit- اإلجابة

عناصر

مجزأة

I) Tigzi n uḍris:

06

1.5

1. Aḍris-a yettmeslay-d ɣef tallit-nni n tegrawla n 1954 deg Lezzayer.

1.5
1.5

2. Lɛesker yettnadi ɣef tesraft ideg ffren yimjuhad allalen-nsen.
3. Ɣer taggara: Mmutent/ uɣalent d iɣed/ rɣant daxel utemmu...

1.5

4. Asegzi n tenfalit: “Gan tajlibt din”:- dukklen ɣer yiwen n umkan...

II) Tutlayt:
0.5x04

1. Asefti n yimyagen n tefyirt ɣer wurmir aḥerfi:
« Mi ara yessali awal-is lqebṭan-nni, syen ad yernu tṛeǧman ad yessewzel
aseglef-is, yiwen n uɛsekri ad as-yessiɣ times i utemmu-nni ».
2. Asemmi n yisumar d tesɣunt yellan gar-asen:

0.5

Mi wwḍen sdat uxxam n Feṭṭa: Asumer imsentel n wakud.

0.5

Zzin-as lɛesker-nni seg yal tama: Asumer agejdan.

0.5

Mi: d tasɣunt n wakud.
3. Tasleḍt:

06

Awal
0.5

0.25x8

Talɣa

Tawuri

T
sdukel
-itent

D amyag yeftin ɣer yezri ilaway, ɣer
wudem wis kraḍ unti asuf.
D amatar udmawan.
D afeggag.
D amqim awsil n umyag.

tmeddurt

D isem unti asuf deg waddad amaruz

Tesdukel

8  من1 صفحة

/
D amigaw / d asentel.
D aseɣru umyig.
D asemmad usrid.
D asemmad imsegzi /
asemmad n umigaw.

7 موضوع/7102 :بكالوراي/ مجيع الشعب:الشعبة/ اللغة األمازيغية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
III) Afares s tira :
0.5

Aḍris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :
1. Udem n ufaris :
- Tettwafhem tira.

0.5

- Tella tama i yal taseddart.

0.5
0.5
0.5

- Tella talunt (ilem) gar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.
2. Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalen iwatan

0.5

08

(izen), anermas…

0.5
0.5
0.5

- Tikta ddant d usentel.
- Taɣessa n uḍris tefrez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.
3. Tutlayt :
- Asemres n umawal iwatan.

0.25
0.25
0.25
0.25

- Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg… ).
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.

0.5

- Aqader n yilugan n tira.

0.5

- Asigez n uḍris.
4. Taseddast / tazḍawt :

0.5
0.5

0.5

- Tifyar d tummidin.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).

8  من2 صفحة

7 موضوع/7102 :بكالوراي/ مجيع الشعب:الشعبة/ اللغة األمازيغية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجموع

Ussan n ṭṭrad-tiririyin s tcawit- اإلجابة

عناصر

مجزأة

I) Tigzi n uḍris:

06

1.5

1. Aḍris-a yettutlay-d ɣef tallit n tegrawla n Zzayer deg useggas n 1954.

1.5

2. Lɛesker iruzzi ɣef tesraft ideg tteffren imujahden leɛwin-nsen deg uqewwar.
3. Ɣer tgara: mmutent/ wellant d iɣed/ sserɣen-hent....

1.5
1.5

4. Asgzi n tenfalit: “ggin din tajlibt”sduklen iniltan ggin-hent d tarbaɛt s wullinsen.

II) Tutlayt:
0.5x4

1. Tafyirt ɣer wurmir aḥerfi:
« Di ad yessuqqa awal-nnes lqebṭan-innit, syin ad yerni uṭerjman ad yessegzel
anabeḥ-nnes, cra n uɛsekri ad as-yesserɣ lɛaft i uxxam-innit ».
2. Isumar n tefyirt-a: « Di xelden sdat uxxam n Ẓerfa, zleyn-as-id seg yiɣiren
ukkel ».

06

0.5
0.5
0.5



Di xelden sdat uxxam n Ẓerfa: Asumer imsentel n wakud.



zleyn-as-id seg yiɣiren ukkel: Asumer agejdan.



Di: d tasɣunt n wakud

3. Tasleḍt:
Awal
0.5

0.25x8

Talɣa

Tawuri

T
sddukel
-ihent

D amyag yeftin ɣer yezri ilaway ɣer
wudem wis kraḍ unti asuf.
D amatar udmawan.
D afeggag.
D amqim awsil n umyag.

tmeddurt

D isem unti asuf deg waddad amaruz.

Tesddukel

8  من3 صفحة

/
D amigaw / d asentel.
D aseɣru umyig.
D asemmad usrid.
D asemmad imsegzi /
asemmad n umigaw.
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III)
0.5

Afares s tira :

Aḍris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :
 Udem n ufaris :
- Tettwafhem tira.

0.5
0.5
0.5
0.5

- Tella tama i yal taseddart.
- Tella talunt (ilem) jar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran mani iwata.
 Anaw n uḍris :

08

0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalen iwatan

0.5

(izen), anermas…

0.5
0.5

- Tiktiwin uyirent yid usentel.
- Taɣessa n uḍris tefrez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.
 Tutlayt :

0.25

- Asemres n umawal iwatan.

0.25

- Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg… ).

0.25

- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.

0.25

- Asemres n yisemmaden ammin i yuma ad ilin.

0.5

- Aqader n yilugan n tira.

0.5

- Asigez n uḍris.
 Taseddast / tazḍawt :

0.5

- Tifyar d tummidin.

0.5

- Tuqqna jar tefyar akked tuqqna jar tseddarin.

0.5

- Asemres n yisenfalen (tikkesrert)

8  من4 صفحة

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية/الشعبة :مجيع الشعب/بكالوراي/7102 :موضوع 7

 Ussan n ṭṭradعناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

مجموع

 .Iثيةزي ن ووضريس :
 .1أضريس يآتوثاليد غآف ثالَيث ن ثآةراوال ن دزايآر ذآظ ؤسآةَاس .4591

1.5

 .2لعآسكآر ئروزَي غآف ثآسرافث ئذآظ تَآفرآن ئموجاهذآن آلعوين نسآن ذآظ ؤقآوَار.

1.5

 .3غآر ثةارا  :موثآنت /والنت ذيغد. . . /

1.5

 .4أسآةزي ن ثآنفاليث " :ةَين ذين ثاجليبث" سذوكآلن ئنيلتان ةَينيهآن ذ تارباعث س وولَي
نسآن.

1.5

.II

06

ثوثاليث :

 .4ثافييرث غآر وورمير أحآرفي :
"ذي أذ يآسوقَا أوال نآس لقآبطان ئنيت ،سيين أذ يآرني ؤطآرجمان أذ يآسَآةزآل أنابآح نآس ،شرا ن
ؤعآسكري أذ أسيآسآرغ لعافث ئ ؤخَام".

0.5x4

 .2ئسومار ن ثآفييرث  ":ذي خآلضآن زاث ن ووخام ن زآرفا ،زليناسد سآظ ييغيرآن ؤكآل".
ذي خآلضآن زاث ن ووخام ن زآرفا  :أسومار ئمسآنتآل ن واكوذ.
زليناسد سآظ ييغيرآن ؤكآل  :أسومآر اةآجذان.
ذي  :ثاسغونت ن واكود

0.5
0.5
0.5

 .3ثاسآلط :
 ثآسدوكآل  :ذامياظ يآفثي غآر ييزري ئذ ن ؤمقيم ئآللَي ن ووذآم ويس كراض ؤنتيأسوف.
 ث  :أماثار ؤذماوآن ثاووري نآس ذاميةاو. سدوكآل  :أفآةَاظ ثاووري نآس ذاسآغرو اومييظ. ئهآنت  :أمقيم اوصيل ن وومياظ ثاووري نآس ذاسآغرو. -ثمادَورث  :ذئسآم ؤنتي أسوف ذآظ وادَاذ أماروز ذاسآماذ ئمسآةزي.

صفحة  5من 8

2.5
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية/الشعبة :مجيع الشعب/بكالوراي/7102 :موضوع 7
.I

أفارآس س ثيرا :
أضريس أذ ييلي ذوليس .أكثازال أذ ئبآد غآف ييسآفرانآن أيا
0.5

ؤوذآم ن وفاريس :
 ثآتّوافهام ثيرا. ثآالّ ثاما ئ يال ثاسآدّارث. ثآالّ ثالونث (ئآلم) جار ثسآدّارث ذ تّايآض. ثيرا ن وسآ ّكيل أمآقران ماني ئيواثا.أناو ن وضريس :

0.5
0.5
0.5
0.5

بانآند ييفآرذيسآن ن ثآةنيث ن ثمآنّا  :أمآسةال .ئسوي ,ئساآلن ئيواثان (ئزآن ) ,أنآرماس...
 -ثيكثيوين ؤييرآنت ييذ ؤسآنتآل.

0.5
0.5

سا ن وضريس ثآفرآز
 ثاغآ ّ -أقادآر ن ثآشراض ن واناو ن وضريس.

0.5
0.5

ثوثاليث :
 أسآمرآس ن وماوال ئيواثان أسآمرآس ن يينآ ّماآلن ئيواثان ( أكوذ ,أذآظ)... أسآفثي ن ييمياةآن غآر ثمآزرا ئيواثان أسآمرآس ن ييسآمّاذآن أمّين ئ يوما أذ ئلين. أقادآر ن ييلوةان ن ثيرا. أسيةآز ن وضريس.ثاسآدّاسث  /ثازداوث :
 ثيفيارتّو ّميضين. ثوقنا جار ثآفيار أكآذ ثوقنا جار ثسآدّارين. -أسآمرآس ن ييسآنفاآلن

0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

صفحة  6من 8

08

7 موضوع/7102 :بكالوراي/ مجيع الشعب:الشعبة/ اللغة األمازيغية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجموع

Ussan n ṭṭrad اإلجابة

1.5

I) Tigzi n uÄris:

1.5

1. AÄris-a yettmeslay-d Vef tallit-nni n tegrawla n 1954 deg Lezzayer.
2. LOesker yettnadi Vef tesraft ideg ffren yimØuhad allalen-nsen.
3. Ver taggara: Mmutent/ uValent d iVed/ rVant daxel utemmu...

1.5

4. Asegzi n tenfalit: “Gan tajlibt din”:- dukklen Ver yiwen n umkan...

1.5
06

عناصر

مجزأة

II) Tutlayt:
0.5x4

06

0.5
0.5

1. Asefti n yimyagen n tefyirt Ver wurmir aPerfi:
« Mi ara yessali awal-is lqebïan-nni, syen ad yernu treØman ad
yessewzel aseglef-is, yiwen n uOsekriw ad as-yessaV times i
utemmu-nni ».
2. Asemmi n yisumar d tesVunt yellan gar-asen:
Mi wwÄen sdat n uxxam n Feïïa: Asumer imsentel n wakud.
Zzin-as lOesker-nni seg yal tama: Asumer agejdan.

0.5

Mi: d tasVunt n wakud.

3. TasleÄt:
Awal
0.5

0.25x8

TalVa

Tawuri

D amyag yeftin Ver yezri ilaway,
Ver wudem wis kraÄ unti asuf.
T
D amatar udmawan.
sdukel
D afeggag.
-itent
D amqim udmawan awsil n umyag.
D isem unti asuf deg waddad
tmeddurt
amaruz
Tesdukel

8  من7 صفحة

/
D amigaw / d asentel.
D aseVru umyig.
D asemmad usrid.
D asemmad imsegzi /
asemmad n umigaw.

7 موضوع/7102 :بكالوراي/ مجيع الشعب:الشعبة/ اللغة األمازيغية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
III) Afares s tira :
0.5

AÄris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd Vef yisefranen-a :
1. Udem n ufaris :

0.5

- Tettwafhem tira.

0.5

- Tella tama i yal taseddart.

0.5

- Tella talunt (ilem) gar tseddart d tayeÄ.

0.5

- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.
2. Anaw n uÄris :

08

0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalen iwatan

0.5

(izen), anermas…

0.5

- Tikta ddant d usentel.

0.5

- Ta Vessa n uÄris tefrez.
- Aqader n tecraÄ n wanaw n uÄris.
3. Tutlayt :

0.25

- Asemres n umawal iwatan.

0.25

- Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg… ).

0.25

- Asefti n yimyagen Ver tmeçra iwatan.

0.25

- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.

0.5

- Aqader n yilugan n tira.

0.5

- Asigez n uÄris.
4. Taseddast / tazÄawt :

0.5

- Tifyar d tummidin.

0.5

- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.

0.5

- Asemres n yisenfalen (tikkesrert)

8  من8 صفحة

7
الشعبـة

آداب وفلسفة

بكالوريا التعليم الثانوي

7102

الديــــــــوان الوطـــــــــــــــني لالمتــــــحانـــــــات والمســـــابـــــــقات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة:

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة

املدة 40 :سا و 04د

اختبار يف مادة :اللغة العربية وآداهبا
عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

ص:
الّن ّ

ـ ـ ـ ـ ـ ــن

 -1تب ـ ـ ـ ـ ـ ــضل مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ

-2

لـ ـ ــم تخ ـ ـ ـال ـ ـ ــج

-3

ـ ــج لفا ـ ــض فـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض

ـ ــاللتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ل ه ـ ـ ــض ف ـ ـ ـ ـ
ـــ

ـــ

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ض

ـــ

لكـ ـ ـ ــن اــ ـ ـ ــج

ـ ـ ــال غ ـ ـ ـ

أل ـ ـ ـ ــج

ـ ـ ـ ـ ــض لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض

ج

ُن ْســــــــــــ ا

ـ ــ ـ ـ ـ

هـ ـ ـ ــض

ـ ـ ـ ـ ـ ــضام هـ ـ ـ ـ ـ ــض

-4

ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــــ ي

ل ــــــ

ل ــــــ

ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ببتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض

-5

ـ ـ ـ ـ ـ ــج ض م ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ف ـــــــ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـ ــج ض

 -6ا ـ ـ ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ ـ ـ

ن

ن كت ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ــج

-7

 -8ت م ـ ـ ـ ـ

ــ ـ ـ ـ ــج

ف ـ ـ ـ ــج ـ ـ ـ ــج ـ ـ ـ ــن

ـ ـ ـ ـ ــجاج ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

( ــ ـ ـ ـ ـ ح ف

ج ـ ـ ـ ـ ج ل ه ـ ـ ـ ــض ل ـ ـ ـ ـ

ـــــ

ـ ــض أل ـ ــج ك ـ ــح لـ ـ ـ ـ ج

ـ ـ ـ ـ ـ ــج)
ــــ

ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــج لب ـ ـ ـ ـ ق ل ـ ـ ـ ــض

ـ ـ ـ ــض مك ـ ـ ـ ـ ـ
ففلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفل

ـ ــن ـ ـ ـ ل ج

ـ ــض

ـــــــ

ـــــــ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض

جل ـ ـ ـ ـ ـ ــج

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج لب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض

 -11إ األمــــــــ ُ لـ ـ ـ ــم ه ـ ـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ـ ن ل ـ ـ ـ ــج غـ ـ ـ ـ ــض

ا ـ ـ ـ ـ ــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ض

-9

أل ـ ـ ـ ـ ـ ج م ـ ـ ـ ـ ـ

لض ـ ـ ـ ـ ــج ــ ـ ـ ـ ــج

 -11ف ـ ـ ـ ـ ن ـ ـ ـ ـ ـ

ل ـ ـ ـ ـ ـ ال كجل ـ ـ ـ ـ ال ت ـ ـ ـ ـ ـ

ختم ـ ـ ـ ـ ـ

اـ ـ ـ ـ ـ ـ

 -12إ

ـ ـ ـ ـ ــج ف ـ ـ ـ ـ ــج ختم ـ ـ ـ ـ ـ

ــ ـ ـ ـ ـ
تخ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ لض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــج
لك ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ـــ

فت ـ ـ ـ ـ

ت بمـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـج ف ـ ـ ـ ــج فت ـ ـ ـ ـ

ت ـ ـ ـ ـ ـ ــألض
ألـ ـ ـ ـ ـ ــض

إيمـيا أبو ماضي " :تبر وتراب" ( .الغد لنا ) ط. 1811 .1

بتصرف.
دار اتب و تاب .بيروت /لبنـان .ص.414-411:
ّ

المعجم الّمغو ّي :أَرب :ألض .لم َت ْخ ُب  :لم ت

األردا :ل ض
ئُ .ن ْس ا :ت بض ْ .

صفحة  1من 4

.

اختبار يف مـادة :اللغة العربية وآداهبا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي 2117

األسئمة:
ّأوال :البناء الف رّي 10( :نقاط)
ك ل ج
ل
 )1ج
ن ل ك

)2

ح

)3

ك ــ

 )4م ت
)5

بـج
تج

لبمـغ ل ضة ف

لب

خ ة ت جؤل ل ج
ل ج

ج لي ط لغجلال م

ص
 )6لخص لي ي

م

؟ مب

جل بـ

.

ل جض .
ح لـك.

ليص؟ مح

تخ هج ؤ ين

ض ( :نس ا) ف

لثجلث (األم ) ف

لب

له م آلتـ إ ال ه ح( :نسرح فوقها) ف
لغجلال م

ل ص؟

 )3ج ع لأل ة لبـج ـ ف
 )4ظجا ة لت جض ج فة ف
)5

لب

جض

لب

لب

لج

،

ل ج .

ف ب جئ ؟

ج ة( :أن نحيا شياها وديعة)؟

ج ب ج

الغت ج.

ل ص ،ثـ ــح ل ج ،ب ج ض اج ف ب جئ .

يل ت ـ ج

ـج كج ال،

قدي 04( :نقاط)
ثالثا :ال ّتقويم الّن ّ
لف
 ت غ م ل ج-

لتي ث ح.

م ك لخجص.

ال ج ـ ت إ ال

 )2ج ل

ي ؟ ثح إلهجبتك ثجل ن ن ليص.

ف ته ض ته بت ل

ثانيا :البناء الّمغو ّي 06( :نقاط)

)1

؟.

لص م

.

م

لت مـ ،

ـم ض ضة .ك

ج ن خالل ل ص.
ثتن

ج

لت م ح.

انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4

اختبار يف مـادة :اللغة العربية وآداهبا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي 2117

الموضوع الثاني
ص:
الّن ّ

ض ال ا ي إ جن بح ن ـك ن ض ج ،إ جن بن ب ئت
« كم
هت  ،ن ت ثي
لك ب يض ل ن تج ض ج: ،
ج ـ ضث ف ب ئت ف ،
ـ ي إ ج
أل  ،ل ي
أل ا لك ل
ل ـ ت ـ ل ـجة ف كح ب ئ
ـ ت ـ ل ـجة ف كح ب ئ

م

،ا

لك

هم ،

أل  ،ا
إل جن ف كح ب ئ
ل كجن لخجلض ،ا لك يل ـألح أل

تيألح جإل جن ج ت ج

لك ل

كح ل أل ،

ـ تخ ج ن ه م ل ض ض ج يضة ت ـج ف

ل

ف
ف

ث يم ـ ت

ين ا القول ـ ـ م

 ...م
ق

غ

ض لك ؤث ف كح كجن م

م تغ ة،

ف بئ

ف م ف بئ  ،ف

ل جلم آلن ...ض ن
ن

ض ك

.

هـجل ت

 ...اك ل ت ي م ج غمال آثج

ف كح ل أل  ،ي
أل

خألـ

ت ك ام
له ي ال ،ثم ت ـ
 ...إن

ختم

ج ن أل

ض ك م .ف

ـج ج ت ـ

ف ف جن خ

ضال لكب

ا

ة ،ف ن آلثج

جل " ـك ب "

ت جع مم لي

ف

ل أل

لأل ة ف

لجـ

ـ كن ن تك ن ض ف
ل ضث ن ه

بق جل

م

ف ف جن ب ه ج لب ق ل
ـألمح ل أل

أل

ف ب ئت ج

أل ج

أل آخ ت جم

ق.

لكح

ت ثي

كح ل

لت
ل

خالل

ل يج ـ

ق ،ت ـ

أل  ،ي

ض لك (ينفع الّنا في ّل األجيال) .ا
ـجت م ف ه م م ثم ـ
األخرى إل ل ن كب
ثيال ف ب ئت ف ،
ل ن لألغ

جق .فجآلثج
لت

تب
ف

خجلضة،
أل ،

خجأل ج

تـ

ضتـ

ف ف جن آخ ب
ل يج

يلف جن

أل اج ك ج ت م ف

تتي ق

ـ

ئج

(يؤِّثر في بيئته)

ـجت ج ،ل هض ج ي ج

ف ج اح كح أل

بت ك اج لض ق ل

يج

غمال آلثج

ج غح ف

ضال ل ن ت ح ل ج ث ن

ختالف ،ي

لك ل

ف جن.

ـ ـ يم ج ـ ضث ب

إ ال

ت يض ل ه ض ف

كح هت ،
هت
ض ضة ،ا لك يل

هـجل غ
ض

هت

ج

أل  ،بض ل ن

لك ل
ثيال ف إل ج يـ إل

ج

ج تكن

ـجة

فه م

ضة

ف كح

م

ج لخ ف

ل ؤ م ،ي ه

ظ ــ ب ض

ـ ـ ـ إل

جـ ل يضا ».

(بتصرف)
فن األدب ،دار الكتاب الّمبناني ،بيروت ،ص  32ــــ .326
توفيق الح يمّ ،
ّ
ّ

المعجم الّمغو ّي :يجو  :ـ ف.

صفحة  3من 4

اختبار يف مـادة :اللغة العربية وآداهبا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي 2117

األسئمة:
ّأوال :البناء الف رّي ( 10نقاط)
ط ج .
 )1ل ضال لخجلض
 )2ك

ت

لكجتال ج م ن

ج ا ج ل ج الن؟ ك ف

 )3ج ا ل بال ل
)4

لكجتال

تب

ضال

ح ث ا ج؟

)2
)3

جق .فجآلثج

ال ج ـ ت إ ال
ـ ـ "القول" ف
ـ ـ "األخرى" ف

ح لك م

ؤ ين ل

المطموب:

ح إهجبتك.

ل ضة ف

ج هج ف

ف كح أل

ل لكجتال " :ج ن أل
خألـ

ض :

ل لكجتال " :م
ل لكجتال..." :

ل ص.

لت ث ح.

ختم

بق جل

ختالف".

م

أل آخ ت جم

ين ا القول "
األخرى إل ل ن".
ل .

ـ ـ (ينفع الّنا في ّل األجيال) ل ضة ف
ل لكجتال؟
ج ع لأل ت ن لبـج ت ن ف

ل ة ل

ج بن

.

الغت ج.

ـــ "استطاع عمم َّ
النف في العصور الحديثة أن يجو
ِ
تأممنا أغمب آثار األدب و ِّ
الباحث عن ِّ
سر حياتها"
َم َل
الفن َتأ ُّ
ـــ "لو َّ

قدي ( 04نقاط)
ثالثا :ال ّتقويم الّن ّ
ل ص جل ن ل أل ل ض ث تجف جلت ك ف لض
ل م.

ث ا ج.

آلتـ ( :إ جن ،ب ئ  ،ه ح ،أل ).

 )4ب ن ل ح إل ب لمه مت ن آلت ت ن:
ـ ـ (يؤِّثر في بيئته) ل ضة ف ل ة
)5

ل أل ؟

م ك لخجص.

ف له

ضتـ

ضال ت ضضة ب

ل ص؟ ك

ثانيا :البناء الّمغو ّي ( 06نقاط)
 )1ك ل ح لض ل لم ض
ضض

ضال ،ب ان م أل

جل إ ج ـ .

ن لص

ج

ـجة

ه ح ـجة

 )5ج ا ل ط لغجلال ف
 )6لخص

ت ته ج ن ل ص.

-1

ف فن ل جل

 -2ك خألجئأل .
 -3اج

ب

ك

بمصباحه خالل أشخاصها ".

ل ح إل بث لث جف ل ج

لت بـ

ق لج

.

ن كتجال ل جل ف

لهفئ .

صفحة  4من 4

انتهى الموضوع الثاني
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عناصر اإلجابة
أوال :البناء الفكري11(:نقاط)

 -برر موقفه بتعلقه بالعمل النافع البعيد عن اللهو والكسل.

 .2شرح مضمون الحكمة في البيت السادس :ال قيمة لحياة اإلنسان ذليال ضعيفا وسط عالم سيطر عليه
األقوياء.

 .3تعكس األبيات األخيرة تفاؤل الشاعر ،ويظهر ذلك في أمله بالغد المشرق ،وخلود النفوس العربية
المعطاء األبية.

 .4استعان الشاعر بالطبيعة في تجسيد تجربته الشعورية ،ونفسر ذلك بانتمائه إلى المدرسة الرومانسية
( الرابطة القلمية ).

التمثيل ( :شياه ،أسدا ،النار ،األرض ،البرق ،الرعد ،الشهب).
مالحظة :يكتفي المترشح بمثالين من النص.

 .5النمط الغالب :حجاجي .ذلك أن الشاعر اختار لنفسه موقفا معاديا للغزل واجتهد في الدفاع عن موقفه
بمختلف الحجج والتبريرات .من مؤشراته :

-

مجزأة

5.5

 .1األمر الذي أنكره الشاعر على نفسه الهيام بالمرأة.

-

العالمة

التعليل :لجوء الشاعر إلى تبرير موقفه الرافض للغزل في البيتين األول والثاني.
التمثيل :تمثيل حياة الضعف بالشياه وحياة القوة باألسود في البيت السادس.

توظيف أدوات التوكيد (لكن لالستدراك ،إن للتوكيد).

5.5
51
51
51

مج

51

51
51
52

2×5.55
2×5.55

2×5.55

52

الشرط ( إذا األمس.)....

توظيف أفعال المعاينة واالستنتاج ( تأملت ،اختلفت).

المقارنة بين المجتمع الشرقي والغربي ( البيت السابع ).

مالحظة :يكتفي المترشح بذكر مؤشرين .

 .6التلخيص  :يراعى فيه:

51

 -مضمون النص.

51

 -اإليجاز اعتمادا على أسلوب الطالب.

53

51

 سالمة اللغة نحوا وصرفا وامالء...ثانيا :البناء اللغوي 10(:نقاط)
-1اإلعراب:

نسكا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

األمس :فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
إعراب الجملة( :نسرح فوقها) :جملة فعلية في محل نصب حال.

-2الضمير الغالب :هيمن ضمير المتكلم في النص.

يتجلى دوره في بناء اتساق النص من خالل تجسيد حضوره ،وابراز نزعته الذاتيَّة.

صفحة  1من 2

5.5
5.5
5.5

5.25
5.25

1.5
5.5
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 -3الصورة البيانية " :أن نحيا شياها وديعة "
نوعها5.5 :

شرحها5..5 :

تشبيه بليغ

 -المشبه به :شياه وديعة.

 -4التَّضاد بارز في النص.

البالغة5..5 :

توضيح الصورة وتقريبها وتصوير

 -المشبه :نحن.

حالة الذل والهوان في المجتمعات
العربية

 -حذف أداة التشبيه ووجه الشبه.

 مثال( :األمس/غدا)( ،اختلفت/ما اختلفت)( ،افترقت/ما افترقت)( ،رأيا/هوى)...إلخ دوره :يتجلى دوره في تبيان المعنى وتقويته بمعرفة ِّضده.

-5التقطيع العروضي:

َّ
تبدل قلبي من ضاللته رشدا

تبدد لقلبيــمن ضالل تهيرشدا

5/5/5// /5// 5/5/5// /5//
فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن

فال أرب فيه لهند وال سعدى
فالأ ربنفيهي

لهندن والسعدى

5/5/5// 5/5// 5/5/5// /5//
فعول مفاعيلن

فعولن مفاعيلن

بحر الطويل

52

5.5
5.5

52

51

5.25
5.25
5.25

51

5.25

ثالثا:التقويم النقدي (10نقاط)
-

تطغى النزعة التأملية على الشاعر ،ألنه من رواد المذهب الرومانسي ومؤسس الرابطة القلمية التي
تجسدها .ويظهر ذلك في تأمله العميق في الحياة ،وتدبره في الوجود ،وحنينه إلى الماضي لقوله:

51

(تأملت ماضينا المجيد الذي انقضى).
-

انطوى النص على قيم كثيرة أبرزها:

أ-القيمة اإلنسانية :تتمثل في تحقيق إنسانية اإلنسان من خالل دعوة الشاعر إلى الكد في العمل لالرتقاء

واالبتعاد عن الذل والهوان حفاظا على ماضي أمجادنا التليد.

ب-القيمة األدبية /الفنية :تتمثل في تجسيد الشاعر لمبادئ الرابطة القلمية :كتشخيص الطبيعة ،وتوظيف

اللغة اإليحائية.

ج -القيمة االجتماعية :فالعمل في حد ذاته قيمة اجتماعية إذ ال تطور للمجتمع بدونه.
مالحظة :يكتفي المترشح بذكر قيمتين.

صفحة  2من 2

54
1.5
1.5
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عناصر اإلجابة
البناء الفكري(  01نقاط)
-0

العالمة
مجموع
مجزأة

شروط بقاء األدب الخالد :

ـ ـ ـ أن يعالج هذا األدب مواضيع تمس حياة مجتمعه.
ـ ـ أن يكون صالحا للبقاء في كل بيئة و عصر.

ـ ـ أن يؤثر و يتأثر في بيئته و زمانه  ،ثم يستمر مؤث ار في كل مكان على مدى األزمان.

5.0
5..
5.0

0.0

 -2العامالن اللذان ذكرهما الكاتب الستمرار حياة األدب و برهن على صحتهما:
 1ـ ـ تغير أذواق األمم وتطور مدارك األجيال.
 2ـ ـ عمق التفكير و الفكر النقدي.

و قد شرحهما بقوله":فمن اآلثار الباقية ما أ ْ ِ
ض
ُغف َل في عصر وَل َم َع في عصر ،وما َغ ُم َ
في بيئة و ُف ِه َم في بيئة"  ،و ضرب المثال لذلك بأعمال "شكسبير" التي لم تفهم حق
الفهم في حينها وفي بيئتها بالشكل الذي صارت عليه اليوم.

5.0
5.0

52

50

 -3السبب الذي جعل حياة األدب متعددة عبر العصور:

ـ ـ اختالف طبيعة العصور التي ارتبط بها األدب من حيث التنوع في المزاج ،والذوق
و التفكير و اإلدراك ،و ما يترتب عن هذا االختالف من تباين في التعامل مع األدب

50

50

الذي يبدو بوجه براق مشرق حينا و بوجه خفيف جذاب حينا آخر و في زمن آخر بدقة
وعمق.

 -4األدب رسالة إنسانية :يصلح لعصره و لكل عصر؛ إذ يوجه الناس في حياتهم

50

50

ثم يمضي ينفع اإلنسانية في كل األجيال.

 -5النمط الغالب في النص :هو النمط التفسيري.

من مؤشراته في النص:

5.0
0.0

ـ ـ اإلجمال ثم التفصيل(مشكلة األديب هي أنه إنسان...إنسان ابن بيئته.)...
ـ ـ التركيز على األدلة و الوقائع خدمة للتفسير ( فأعمال شكسبير)...
ـ ـ استخدام ضمير الغائب (هي أنه  ،...جيله ،شؤونهم)...

أي :شيئا يستطيع الحياة )...،
ـ ـ ـ استخدام أساليب التعليل(ألن ،الم التعليل ،لذا  ،كيْ ،
ـ ـ بروز التفسيرية(هي أنه،...هو ذلك)...
مالحظة :يكتفي المترشح بذكر مؤشرين.

صفحة  0من 3

2×5.0
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 -6التلخيصُ :يراعى فيه:
 -مضمون النص.

50
50
50

 -اإليجاز بأسلوب الطالب.

 -سالمة اللغة نحوا وصرفا وامالء...

50

(ملخص لالستئناس) :األديب إنسان يصنع الحياة بأدبه ،حين يربطه ببيئته و جيله ،فيتأثر

ويؤثر ،و يستمر مؤث ار على اختالف المكان و الزمان فيكسب أدبه خلودا و إن تباينت

أفهام الناس وأذواقهم لكونه رسالة إنسانية تنير دروب الحياة.

ثانيا :البناء الّلغو ّي ( 16نقاط)
( -0إنسان  ،بيئة ،جيل ،عصر) :هذه المفردات من الحقل االجتماعي.

 -2تحديد معاني حروف الجر ":ما من عصر ينطبق حاله على عصر آخر تمام
االنطباق .فاآلثار قد تعيش في ِ
كل عصر بشخصية مختلفة بعض االختالف" .
 -من (من عصر) :التبعيض.

 -في (في كل عصر) :الظرفية الزمانية.

عرب :
 -3اإل ا

 -على (على عصر) :االستعالء.

50

50

4×5.20

50

 -الباء(بشخصية):اإللصاق.

ـ ـ القول :بدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ـ األخرى :نعت مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر.

 -4المحل اإلعرابي للجملتين:
ـ ـ(يؤِّّثر في بيئته)جملة فعلية معطوفة على صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب.
كل األجيال) جملة فعلية في محل نصب حال.
(ينفع الّناس في ّ
 -5نوع الصورتين البيانيتين مع شرحهما و بيان سر بالغتهما:

5.0
5.0

5.0
5.0

50

50

* "استطاع علم َّ
النفس في العصور الحديثة أن يجوس بمصباحه خالل أشخاصها"

الصورة :استعارة مكنية.
 نوع ّ -شرحها :شبه علم النفس بإنسان يحمل مصباحا فحذف المشبه به(اإلنسان) و أبقى

5.0
5.20
50

على الزمة تدل عليه (يجوس بمصباحه).

سر بالغتها :تجسيد المعنوي (علم النفس) في صورة إنسان (يجوس بمصباحه)،
 ّتوضيحا لقيمة العلم في الحياة.
ِّ
تأملنا أغلب آثار األدب و ِّّ
الباحث عن ِّّ
سر حياتها"
َم َل
الفن َتأ ُّ
* "لو َّ
الصورة :تشبيه بليغ.
 -نوع ّ

 شرحها :شبه تأمل الكاتب آلثار األدب و الفن بتأمل العالم الباحث عن سر الحياة.سر بالغتها :توضيح المعنى و تدقيقه و ترسيخه في الذهن.
ّ -

صفحة  7من 3

5.20

5.0
5.20
5.20

50
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قدي ( 14نقاط)
ثالثا :ال ّتقويم الّن ّ
فن المقال :قطعة نثرية محدودة الطول تعالج قضية معينة ترتبط بجانب
 0ـ ـ ـ تعريف ّ
من جوانب حياة المجتمع  ،يعرضها الكاتب وفق التصميم المقالي القائم على مقدمة،

50

عرض و خاتمة.

ــــ أنواعه( :يرتبط نوع المقال بطبيعة موضوعه).

(المقال األدبي ،المقال النقدي ،المقال العلمي ،المقال االجتماعي ،المقال السياسي)...

50

 2ـــ خصائصه:

54

ـ ـ المنهجية الواضحة (مقدمة ،عرض ،خاتمة).
ـ ـ وحدة الموضوع.

50

ـ ـ ـ البعد عن الغموض.

 مراعاة طبيعة الموضوع وأسلوب الكاتب.ـ ـ استعمال األدلة والبراهين و الحجج الكافية.
ـ ـ الخروج بنتيجة مركزة تتضمنها الخاتمة.

 3ـــ أربعة من ك ّتاب المقال في الجزائر:
البشير اإلبراهيمي ،عبد الحميد ابن باديس ،الطيب العقبي ،العربي التبسي...

تنبيه :كتبت همزة ابن في عبد الحميد (ابن باديس) ألن العلم الثاني (باديس) ليس أبا للعلم األول (عبد الحميد) كما تنص القاعدة.

صفحة  3من 3

4×5.20

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
دورة0271 :
املدة 20 :سا و 02د

اختبار يف مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا على الخيار
الموضوع األول :ىل ت ِّّ
شكل الّمغة عائقا أمام الفكر؟
الموضوع الثانيَّ « :
األصل األول لممفاىيم الرياضية ،ىو العقل ».
إن
َ
دافع عن صحة هذه األطروحة.
الموضوع الثالث :النص.

ِّ
ثم َة أخالق
« ليس اإلنسان كائنا أخالقيا إال ّ
ألنو يعيش في صمب مجتمعات قائمة ،وليس ّ
بدون انضباط وال نفوذ .والنفوذ العقمي الوحيد ىو السمطة التي يتقمدىا المجتمع في عالقتو بأعضائو.
َّ
األخالق ال تبدو لنا إلزاما ،أي َّأنيا ال تبدو لنا أخالقا ،وبالتالي ال يمكننا اإلحساس بالواجب
إن
َ
أن الجزاء المادي ىو كل الو ِّ
إال إذا وجدت حولنا وفوقنا سمطة تقوم بالجز ِّاء .وال يعني ذلكَّ ،
اجب،
َ
ثم َة شيئا ما ،يعمو عمينا ونكون
ولكنو العالمة الخارجية الدالة عميوَّ ،إنو الدليل المحسوس عمى َّ
ّ
أن ّ
تابعين لو...
أي حد يكون التنظيم االجتماعي ضروريا لألخالق ىو َّ
َّ
كل خرق في
أن َّ
إن ما يَبِّّين ّ
جيدا إلى ّ
قرن ِّبتََنام في الالأخالقية  ...وعندما نعمم َّ
األخالق ىي
أن
التنظيم أو َّ
َ
كل ميل إلى الفوضى السياسية م َ
ِّ
العنف ،من بعض الوجوه ،عمى طبيعتو
الفرد من الخارج ،وتمارس
المجتمع و َّأنيا تنفذ إلى
نتاج
ِّ
َ
الفيزيائية وتكوينو الطبيعي ،نفيم عندئذ ،زيادة عمى ذلكَّ ،
األخالق ىي ما ىو المجتمع ،و َّأنيا ال
أن
َ
تكون قوية إال بقدر ما يكون المجتمع منظما ».
إ .دوركايم
دروس في علم االجتماع

النص.
المطلوب :اكتب مقالة فمسفية تعالج فييا مضمون ّ

صفحة  1من 1

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :آداب وفلسفة/بكالوراي7102 :
الموضوع األول:
المحطات

هل تُ ِّّ
شكل الّلغ ُة عائقا أمام ِّ
الفكر ؟

العالمة

طرح المشكلة:

عناصر اإلجابة

مجزأة

أ /المدخل :مفهوم اللغة وعالقتها بالفكر.
ب /المسار :اإلشارة إلى اختالف الفالسفة في تصورهم للعالقة بين الّلغة والفكر.
ج /السؤال :هل اللغة منفصلة عن الفكر فتعيق نشاطه أم أنها متصلة به فتنظمه
وتستوعبه ؟
 سالمة الّلغة.أ /األطروحة :اللغة منفصلة عن الفكر وتقف عائقا أمام حركته (.برغسون)..
 الفكر أسبق ومتقدم على اللغة (نحن نفكر ثم نتكلم ).الحجج:
 الفكر أوسع وأعم من اللغة ( القوالب اللفظية ال تسع كل الفكر).نقد الحجج - :أسبقية الفكر عن اللغة أسبقية منطقية ال زمنية.
 -إن العجز عن التعبير ليس عج از لغويا ،بل هو عجز في التفكير أحيانا.

10
10

 -سالمة اللغة  +األمثلة واألقوال.

محاولـة حـل المشكلة
حـل المشكلة

ب /نقيض األطروحة :اللغة متصلة بالفكر وال تشكل عائقا له( .هاملتون)..
الحجج - :أثبت علم النفس بأن الطفل يكتسب في آن واحد المعاني واأللفاظ ،فالنمو
الفكري يالزمه النمو اللغوي.
مركز الّلغة لخلل ما،
 أثبت علم النفس الفيسيولوجي أنه إذا تعرضت ايصحبه خلل في التفكير.
نقد الحجج  - :الواقع يؤكد على التباين بين الفكر واللغة ،ألننا نفهم معاني الّلغة أكثر
مما نحس ألفاظها .وقد تخطر الفكرة في الذهن ،ثم نبحث لها عن الكلمات التي تعبر
عنها .
 سالمة الّلغة  +األمثلة واألقوال.جـ /التركيب  - :اللغة ال تمثل عائقا أمام الفكر ألن العالقة بينهما عالقة تأثير
متبادل.،
التبرير - :ال وجود أللفاظ بدون معاني وال وجود ألفكار ال يمكن التعبير عنها .إن
الفكر يصنع اللغة وهي تصنعه.
 األمثلة واألقوال.االستنتاج - :اللغة ال تعيق الفكر بقدر ما تساعده على التطور.
 تناسق الحل مع منطوق المشكلة. وضوح الحل. سالمة الّلغة  +األمثلة واألقوال.المجمــوع

صفحة  0من 3
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :آداب وفلسفة/بكالوراي7102 :

الموضوع الثانيَّ «:
األصل األول للمفاهيم الرياضية ،هو العقل » دافع عن صحة هذه األطروحة.
إن
َ
المحطات

عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

أ /المدخل :الشائع أن أصل المفاهيم الرياضية هو التجربة الحسية.
ب /المسار :على النقيض من ذلك يعتبر العقليون العقل المصدر األول للمفاهيم
10
الرياضية .
ج /السؤال :كيف يمكن الدفاع عن األطروحة القائلة بأن العقل هو أصل المفاهيم
1010
الرياضية ؟
110
 سالمة اللغة. )1عرض منطق األطروحة ( عرض موقف العقليين )
أ -ضبط الموقف من حيث أّنه فكرةَّ :
المفاهيم الرياضية في أصلها األول صادرة
إن
َ
10
عن العقلّ ،إنها جملة من المفاهيم المجردة ،أنشأها العقل واستنتجها من مبادئه دون
الحاجة إلى الرجوع إلى الواقع.
ب -عرض مسلماته وما تستوجبه من برهنة :
10
 القول باألصل العقلي للمفاهيم الرياضية يرجع إلى االعتقاد بوجود مبادئ أولية للمعرفة.10
 المفاهيم الرياضية ال يوجد ما يقابلها في الواقع الحسي ألنها مجردة.10
 سالمة اللغة +األمثلة واألقوال. )2الدفاع عن منطق األطروحة :
10
 تُترك الجتهاد التلميذ.أ -بحجج شخصية:
ب -من خالل مذاهب فلسفية مؤسسة :
10
 فكرة العدد "واحد" التي تقابل فكرة هللا عند ديكارت.10
 الزمان و المكان القبليان عند كانط .10
 سالمة اللغة  +األمثلة واألقوال. )3نقد خصوم األطروحة :
أوال :عرض منطقهم ( :الموقف الحسي التجريبي )
10
ِّ
لكل أفكارنا ومعارفنا/أصل المفاهيم الرياضية
 التجربة الحسية هي المصدر الوحيد ّهو الواقع و التجربة الحسية (لوك ،ج.س.مل)...
10
 المفاهيم الرياضية محاكاة للواقع الحسي.1010
ثانيا :نقد أطروحة الخصوم - :المفاهيم الرياضية مفاهيم عقلية مجردة خالصة.
110
 األمثلة واألقوال.االستنتاج :األطروحة القائلة باألصل العقلي للمفاهيم الرياضية صحيحة قابلة للدفاع عنها
1010
وتبنيها.
10
 تناسق الحل مع منطوق المشكلة.110
 وضوح الحل.10
 سالمة اللغة  +األمثلة واألقوال.المجموع
71

المجموع

10

طرح المشكلة
محاولة حل المشكلة
حل المشكلة
ّ

صفحة  7من 3
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :آداب وفلسفة/بكالوراي7102 :
الموضوع الثالث :نص دوركايم

طرح اإلشكالية

المحطات
عناصر اإلجابة
السياق الفلسفي  :فلسفة األخالق  -ال يقع اإلنسان تحت طائلة التكليف األخالقي
فحسب  ،وانما يمكنه االنتقال إلى وضع التساؤل حول األخالق و أصلها.

العناد - :اإلشارة إلى اختالف الفالسفة حول أصل األخالق.

محاولة حل اإلشكالية

المشكلة - :هل كون اإلنسان اجتماعي بطبعه يجعله كائنا أخالقيا؟ وهل يعني ذلك
أن المجتمع هو أصل األخالق ؟
 سالمة اللغة.موقف صاحب النص:
 أساس األخالق هو المجتمع.الحجج :
 التنظيم االجتماعي ضروري لألخالق ألن كل ميل إلى الفوضى السياسية مقرنبتنام في الالأخالقية .
ظما بما يعنيه ذلك من اكراه.
قوية ّإال بقدر ما يكون المجتمع من ّ
 ال تكون األخالق ّسالمة اللغة.

نقد الحجج :
 اإلقرار بخضوع اإلنسان إلى الحتمية االجتماعية إنكار للجانب العقلياإلرادي.

حل المشكلة

 قد تتّخذ هذه النظرة ذريعة لتبرير ما هو سائد.الرأي الشخصي المبرر:
 يمكن تبني أطروحات أخرى ،شريطة أن تكون مؤسسة . سالمة اللغة يمكن اعتبار المجتمع تربة خصبة لتفاعل القيم ،لكنها ليست األساس الوحيدلألخالق.
مدى تناسق الحل مع منطوق المشكلة.
وضوح الحل.
 -سالمة اللغة.

العالمة
مجزأة

المجموع

10
10
1010

10

110
1010
10

10

10
110
1010
10
110
1010
110
1010
1010
110

10

110

المجموع

71

صفحة  3من 3

71/71

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
دورة2017 :
املـدة 40 :سا و 04د

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

يحتوي الموضوع األول على  30صفحات (من الصفحة  1من  6إلى الصفحة  0من )6

التاريخ:

الجزء األول 40 ( :نقاط)

 …" )1وكان رد فعل جبهة التحرير الوطني هو الترحيب بفكرة تقرير المصير التي برزت إلى الوجود بفضل

المعارك التي خاضها جيش التحرير الوطني الجزائري بحيث تم إجبار العدو على دفن فكرة الجزائر الفرنسية...
وربما كان قصد ديغول من هذه المراوغة هو تهدئة أعصاب األوروبيين والسعي لخلق قوة ثالثة ."...

المرجع :عمار بوحوش ،التاريخ السياسي للجزائر ،ص ( ،804بتصرف).

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )2عرف بالشخصيات التالية:

– دوايت إيزنهاور

– حسين آيت أحمد

– فيدال كاسترو.

 )0وقع على خريطة أوربا المرفقة ،ثالث دول استفادت من مشروع مارشال.
الجزء الثاني 40( :نقاط)
تعد الحركة التحررية المصرية والكوبية نموذجان لرفض الهيمنة اإلمبريالية ،ارتبط ظهورهما بالتغيرات

األساسية التي حدثت في بنية العالقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1خصائص الكفاح التحرري في كل من كوبا ومصر.
 )2آثار صراع المعسكرين على هاتين الدولتين.

صفحة  1من 6

اختبار يف مادة التاريخ و اجلغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي 7102

الجغرافـــيا:

الجزء األول 36( :نقاط)

 ..." )1إن العالم المتخلف كان من الناحية العملية مستعم ار بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب القوى

الغربية ...إن االستعمار هو المتسبب في تخلفنا حتى وان كانت المقاليد السياسية بأيدينا ...إن االستثمار األجنبي لم

يقوض اقتصادياتنا فحسب بل أحدث تدمي ار لتلك االقتصاديات بتحويلها إلى اقتصاديات أحادية الجانب ...وكلما زاد

استثمارنا في فروع التصدير من أجل السوق العالمية ازداد انحرافنا عن االستثمار من أجل ال ّتنمية."...

المرجع " :أوربا والتخلف في إفريقيا " والتر رودني (بتصرف).

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )2إليك جدوال يمثل النسب المئوية لصادرات وواردات الواليات المتحدة األمريكية لسنة .2102
المبادالت التجارية
الصادرات %
الواردات %

المنتوجات الصناعية

المحروقات والمواد األولية

% 83.4
% 68.2

المنتوجات الفالحية

منتوجات أخرى

% 12.1

% 11.8

% 1.0

% 20.1

% 6.1

% 0.6

المصدر :منظمة التجارة العالمية .2310

المطلوب :أ) مثل معطيات الجدول (نسب الصادرات والواردات) في دائرتين نسبيتين:
المقياس :نصف القطر 0 :سم.

ب) علق على معطيات الجدول.
الجزء الثاني 38( :نقاط).

يشكل االتفاق الذي بات يجمع الجزائر مع االتحاد األوروبي إطا ار مواتيا لتعزيز العالقات المتعددة األشكال

القائمة بينهما ...يشكل دخول الجزائر في شراكة مع أوروبا خيا ار استراتيجيا بمثابة الرهان بالنسبة لمستقبل الجزائر.
المطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1أهمية الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي.
 )2اآلفاق المستقبلية لهذه الشراكة.

صفحة  2من 6

اختبار يف مادة التاريخ و اجلغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي 7102

خريطة أوربا

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

انتهى الموضوع األول
صفحة  0من 6

اختبار يف مادة التاريخ و اجلغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي 7102

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على  30صفحات (من الصفحة  8من  6إلى الصفحة  6من )6

التاريـخ:

الجزء األول 36( :نقاط).

 ..." )1وان ظل ميزان القوى لصالح الحلفاء الذين أخضعوا الهند الصينية إلى قوات بريطانيا ثم عودة فرنسا إلى

منطقة نفوذها من جديد فدخلت في صراع مسلح مع الوطنيين انتهى إلى هزيمة عسكرية للفرنسيين في معركة

"ديان بيان فو" ولما فشلت في االحتفاظ بجزء من مستعمراتها هنالك قررت إنهاء وجودها في الهند الصينية كي تتفرغ

إلخماد الثورة في المغرب العربي الذي اندلعت فيه ثورة نوفمبر  1518في الجزائر بقوة وتصميم على التحرر".
المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي تاريخ ،ص.48

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )2عرف بالشخصيات التالية – :رونالد ريغن

– كريم بلقاسم

– نيوالي بولغانين.

 )0أكمل الجدول التالي:
الحدث

وفاة جوزيف ستالين

تاريخه

انعكاساته

مؤتمر بان دونغ

تأسيس منظمة الكوميكون
الجزء الثاني 38( :نقاط).
ورد في إحدى افتتاحيات جريدة المجاهد لسنة  " :0591إن الثورة الجزائرية هي ثورة الشعب بأكمله ،هي ثورة

جميع الطبقات ...وانها من تلك الحركات التي ال يعرفها شعب من الشعوب إال مرة أو مرتين خالل حياته
الطويلة."...
المطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1خصائص الثورة الجزائرية .

 )2رد فعل االستعمار إلفراغ الثورة من محتواها الشعبي.

صفحة  8من 6

اختبار يف مادة التاريخ و اجلغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي 7102

الجغرافيا:

الجزء األول 40 ( :نقاط)

الحرة في مختلف دول العالم زخما كبي ار يتواكب مع انفتاح التجارة العالمية واتساع نطاق
 " )1تشهد المناطق ّ
االستثمار ...وال شك في أن المناطق الحرة تلعب دو ار مهما في جذب االستثمارات  ...ورؤوس األموال العربية
واألجنبية ." ...
المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

المرجع :جريدة القبس اليومية ،عدد  18 ،12381جانفي  ،2338ص .85

 )2إليك جدوال يمثل معدالت النمو االقتصادي لبعض دول العالم سنة :4102
الدولة

الو .م .أ

بريطانيا

الصين

البرازيل

المكسيك

معدل النمو االقتصادي

% 32.8

% 32.6

% 38.8

% 33.1

% 32.1

المطلوب:

المرجع :التقرير االقتصادي العربي الموحد ،2311 ،ص .081

أ) علق على معطيات الجدول.

ب) وقع على خريطة العالم المرفقة الدول التالية (الواردة في الجدول):
 -بريطانيا  -الصين  -البرازيل

الجزء الثاني 40( :نقاط)

يمثل إقليم الراين قلب أوربا موقعا و اقتصادا وهو يشبه إقليم البحيرات الكبرى في أمريكا الشمالية من حيث ارتباطه

بالمالحة النهرية فقد ساهم في تطور االتحاد األوربي في جميع المجاالت .

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1عوامل التطور االقتصادي إلقليم الراين .

 )2األهمية االقتصادية لهذا اإلقليم بالنسبة لالتحاد األوربي.

صفحة  1من 6

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي 2312

ش

خريطة العالم

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

صفحة  6من 6

انتهى الموضوع الثاني

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوراي7102 :

عناصر اإلجابة
التاريخ

الموضوع األول

الجزء األول:
 )1شرح ما تحته خط في النص:
 تقرير المصير :مبدأ من مبادئ األمم المتحدة يمنح الحق لكل شعب في اختيار نظام حكمه دون ضغطخارجي.
 فكرة الجزائر فرنسية :وهم من أوهام المستوطنين ،اإلدارة االستعمارية وبعض الموالين لالستعمار الفرنسي ،الذين يعتبرون أن الجزائر جزء من فرنسا.

 قوة ثالثة :وهي فئة من الجزائريين الموالين لفرنسا (العمالء ،القياد ،بعض المنتخبين) ،سعى ديغول لتشكيلهابهدف عزل جبهة التحرير الوطني وتظليل الرأي العام العالمي.
 )7التعريف بالشخصيات:

 دوايت إزنهاور  )0898-0981 ( :رئيس أركان الجيش األمريكي خالل الحرب ع، 2رئيس الوالياتالمتحدة األمريكية بين ،90-35صاحب سياسة ملئ الفراغ ومشروع باسمه  0831استجاب لفكرة التعايش
السلمي.
 حسين آيت أحمد  :)2103-0829(:مناضل في حزب الشعب ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،ثانيرئيس للمنظمة الخاصة بعد بلوزداد ،عضو في مجموعة التسعة ،اعتقل في حادثة اختطاف الطائرة  ،0839أسس
جبهة القوى االشتراكية سنة . 0895
 -فيدال كاسترو ) 2109-0829 ( :ثائر وسياسي كوبي قاد الثورة ضد باتستا ،حكم كوبا منذ ، 0838

.1
أ.

ب.

.2

طبق النظم الشيوعي فحاولت الو .م .األمريكية اإلطاحة به( أزمة كوبا . ) 0895-0890
 )5التوقيع على خريطة أوربا:
اإلنجاز :
المفتاح :
العنوان :
الجزء الثاني:
مقدمة  :الثورتان المصرية والكوبية من محاربة االستعمار إلى مناهضة االمبريالية.
 )1خصائص الكفاح التحرري في كل من كوبا ومصر:
 في مصر: أسلوب عسكري أطاح بنظام الملك فاروق العميل لالستعمار اإلنجليزي( حركة الضباط األحرار). تطبيق النظام االشتراكي ومباشرة سياسة التأميم لتحقيق السيادة الكاملة (تأميم قناة السويس  29جويلية.)0839
 دعم الحركات التحررية في العالم الثالث (الجزائر ،فلسطين.) ... في كوبا: أسلوب عسكري أطاح بنظام باتيستا العميل للواليات المتحدة األمريكية. دعمها للحركات التحررية في دول أمريكا الالتينية. اعتمادها على المبادئ الشيوعية . )2آثار صراع المعسكرين على هاتين الدولتين:

صفحة  1من 9

العالمة

مجزأة

مجموع

57.0
57.0
570

06

570
57.0
57.0

570
57.0
57.0
570

×6
57.0
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوراي7102 :
 -على مصر:

 تأميم قناة السويس(  ) 0839/11/29وتعرضها للعدوان الثالثي (فرنسا ،بريطانيا ،إسرائيل)  28أكتوبر.0839
 تدخل اإلتحاد السوفياتي في هذه األزمة بتهديده بقصف عواصم الدول الثالث المعتدية . مواجهة السياسة اإلمبريالية األمريكية ( ملء الفراغ )  :رفض االنضمام إلى حلف بغداد 0833والمساعدات األمريكية لبلدان الشرق األوسط في إطار مشروع إيزنهاور  ، 0831كما أصبحت عضوا فعاال في
حركة عدم االنحياز .0890
 على كوبا: محاربة كوبا للهيمنة األمريكية مما عرضها لحصار وتهديد أمريكي طويل. أزمة الصواريخ  566.بكوبا (من بؤر التوتر في صراع الحرب الباردة) . دعم الحركات الثورية الشيوعية في أمريكا الالتنية. خاتمة :الثورتان المصرية والكوبية نموذجان لرفض الهيمنة االستعمارية واالرتباط بأي من الكتلتينالمتصارعتين.

6×57.0

570

الجغرافيا
الجزء األول
 )1تعريف ما تحته خط في النص:

 -العالم المتخلف :مصطلح اقتصادي يطلق على الدول التي تعيش حالة الفقر والركود االقتصادي وتدهور

57.0

أوضاعها االجتماعية نتيجة سوء استغالل مواردها االقتصادية والبشرية .
-االستثمار األجنبي:توظيف مبالغ مالية ضخمة من قبل األفراد والمؤسسات األجنبية وتحويلها إلى وسائل عمل

57.0

( مصانع ،مكنات ) بهدف زيادة اإلنتاج واشباع حاجات اقتصادية ورفع مستوى التنمية االقتصادية للبلد.

التنمية :كافة التغي ارت الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده المختلفة ( اقتصادية وسياسية واجتماعية)...لتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع.

570

 ) 2أ -تمثيل معطيات الجدول بدائرتين نسبيتين:
العنوان..............

57.0

المقياس .............نق =  3سم

57.0

المفتاح............

57.0

االنجاز............

5.72

ب) التعليق على الجدول:

تباين نسبة الصادرات و الواردات بالنسبة لمختلف المواد والمنتوجات .تحتل المنتوجات المصنعة الصدارة في المبادالت التجارية األمريكية بحوالي . %11ارتفاع نسبة الصادرات من المنتوجات المصنعة و الفالحية عن نسبة ما تستورده منها بينما تستورد نسبة أكبرمن نسبة ما تصدره من المواد األولية ومصادر الطاقة.

 -ضآلة نسبة وارداتها من المنتوجات الفالحية.

صفحة  2من 9

4 ×570

10

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوراي7102 :
الجزء الثاني :
مقدمة :سعت الجزائر إلى تطوير منظومة اقتصادها عبر عقد اتفاقات شراكة مع الخارج خاصة االتحاد األوروبي
 )1أهمية الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي:
-

الرفع من حجم التبادل التجاري وتنشيطه.

-

رفع نسبة النمو االقتصادي (االستثمارات ) خاصة بالنسبة للجزائر.

-

التخفيف من أعباء النقل للسلع.

-

االستفادة من التكنولوجيا المتطورة.

-

تحسين األداء االقتصادي للجزائر.

570

×6
57.0

 -توفير االحتياجات وتصريف فائض اإلنتاج.

 )2اآلفاق المستقبلية لهذه الشراكة:
-

ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بينهما على أساس المصالح المشتركة .

-

السعي لالستفادة المتبادلة( التكنولوجيا والتقنيات المتطورة= الموارد الطاقوية) .

-

تنشيط الحوار بين الجزائر والضفة الشمالية للحفاظ على المصالح المشتركة.

-

رفع حجم المبادالت التجارية عن طريق إلغاء القيود الجمركية.

-

زيادة حجم االستثمارات األوروبية المباشرة في الجزائر.

-

إيجاد آليات لتسهيل حركة تنقل لألشخاص ورؤوس األموال.

خاتمة :أهمية الشراكة الجزائرية األوروبية في الدفع بعجلة التنمية االقتصادية للجزائر والحفاظ على المصالح
األوروبية في الجزائر.

مالحظة : (:تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى ).

صفحة  3من 9

×6
57.0
570
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي7102 :

تعيني  13دول استفادت من مشروع مارشال .
خريطة أوراب

-5فرنسا
-.بريطنيا
-3إيطاليا
-4أملانيا غ
-0بلجيكا
-6هولندا
...

7
6
0

0
0

3

صفحة  4من 9

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوراي7102 :

عناصر اإلجابة

العالمة

مجزأة

مجموع

(الموضوع الثاني)
التاريخ:

الجزء األول:
 )1شرح ما تحته خط في النص:

ديان بيان فو :معركة عسكرية جرت بين القوات الفرنسية بقيادة فا ار والقوات الفيتنامية بقيادة جياب في الفترة مابين  33مارس الى 7ماي  3591انتهت بهزيمة الجيش الفرنسي وانسحاب فرنسا من الفيتنام سنة .3591

 -ثورة نوفمبر  :1591فعل تحرري شامل ورد شعبي عنيف بهدف استرجاع السيادة الوطنية واالستقالل من

خالل مجموع العمليات العسكرية والسياسية لجيش التحرير و جبهة التحرير التي انطلقت منذ اول نوفمبر3591

570
570

وانتهت في سنة . 3591

 -التحرر :مبدأ ناضلت من اجله الشعوب المستعمرة من اجل استرجاع الحرية و االستقالل و إخراج قوات

المستعمر وبناء دولة وطنية تحظى باالعتراف الدولي .

570
06

 )2التعريف بالشخصيات:

 رونالد ريغن  :شخصية سياسية أمريكية الرئيس األربعون للو.م.أ(  3593ـ  ) 3599مؤسس التيار المحافظالمعتمد على فكرة استعادة أمجاد و قيم للمجتمع األمريكي انتهج سياسة خارجية متشددة في  .3593أطلق ما

570

عرف بمبادرة الدفاع االستراتيجي ضد االتحاد السوفييتي  -حرب النجوم –.
 -كريم بلقاسم :شخصية سياسية ثورية جزائرية  ،مناضل بحزب الشعب منذ  3517و عضو مجموعة الستة

كان احد مفجري الثورة و قائد الوالية الثالثة بالقبائل الكبرى .حضر مؤتمر الصومام . 3599

 -نيوالي بولغانين: :شخصية سياسية سوفياتية ،أحد كبار قادة الحزب الشيوعي السوفياتي ،أحد أعضاء القيادة

الثالثية بعد وفاة ستالين. 3593تميزت العالقات في عهده باالعتدال تجاه الصراع ضد الغرب الرأسمالي و أحد

570
0.5

دعاة التعايش السلمي.
 )3إكمال الجدول:
الحدث
وفاة جوزيف ستالين
مؤتمر بان دونغ

تأسيس منظمة الكوميكون

تاريخه
5603/53/50

انعكاساته
حل األزمة الكورية وظهور التعايش السلمي...

5600/54/.4-51

ظهور التكتل اآلفرو -آسيوي كتمهيد لحركة عدم االنحياز

5646/55/.0

الهيمنة السوفياتية على أوربا الشرقية اقتصاديا وسياسيا...

6×570

الجزء الثاني:

مقدمة :اتسمت الثورة الجزائرية بخصائص متميزة كونها تمكنت من تحقيق أهدافها رغم السياسة االستعمارية

المسلطة على الشعب.
 )1خصائص الثورة الجزائرية:
 الوحدة الزمنية في كامل التراب الوطني والقيادة الجماعية للثورة. -التنظيم الثوري على جميع األصعدة العسكرية والسياسية الداخلية والخارجية

صفحة  5من 9

570

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوراي7102 :
-

الشمولية حيث لم تقتصر على منطقة دون أخرى.
المزج بين الكفاح المسلح و السياسي( العمل العسكري إلى جانب بيان نوفمبر).
الشعبية (شاركت فيها جميع فئات المجتمع من فالحين  ،طلبة.)...
االعتماد على اإلمكانات الذاتية وقبول المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة.

6×57.0
04

 )2رد فعل االستعمار إلفراغ الثورة من محتواها الشعبي:

 -انشاء القوة الثالثة.

 انشاء المحتشدات (  3119محتشد) -تدعيم التنظيمات المناوئة لج ت و =وحدات بلونيس.

6×57.0

 تقديم مشاريع اغرائية ( مشروع سوستال ،قسنطينة ) تطبيق المسؤولية الجماعية. -اعتماد سياسة التهجير الجماعي.

خاتمة :إصرار وعزيمة الشعب الجزائري مكنته من انتصار ثورته على االستعمار رغم الصعوبات التى واجهته

570

الجغرافيا:
الجزء االول :
 )1شرح ما تحته خط في النص
 المناطق الحرة :هي فضاءات تجارية غير خاضعة للتعريفات والحواجز الجمركية ،تنشأ عن اتفاق بين دولتينأو أكثر.
 التجارة العالمية :هي عملية تبادل السلع والخدمات بين مختلف المناطق والدول ،وتعرف أيضا بالتجارةالخارجية.
 -جذب االستثمارات :عملية استقطاب رؤوس أموال محلية أو أجنبية لتوظيفها في مشاريع تنموية ،و يكون ذلك

بتوفير جملة من الحوافز والتسهيالت كاإلعفاءات الضريبية ...
 )2التوقيع على الخريطة  ( :خريطة العالم)
 اإلنجاز والمفتاح: العنوان: )3التعليق على الرسم :
 تباين معدل النمو االقتصادي بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة. ارتفاع معدل النمو االقتصادي في الصين مما يعكس التطور الذي تعرفه كقوة صاعدة . تقلص الفجوة االقتصادية بين الدول المتقدمة ( الو م أ و المملكة المتحدة) وبعض الدول النامية (الصينوالمكسيك).

5..0
570
5..0

06

5570
570

4×570

 -انخفاض معدل النمو االقتصادي في الب ارزيل بسبب سيطرة الرأسمال األجنبي على االستثمارات في هذا البلد .

الجزء الثاني:
مقدمة  :يمثل إقليم الراين أكبر إقليم اقتصادي و تجمع سكاني في أوربا فما عوامل ذلك و ما دور اإلقليم في

570

تنشيط االقتصاد األوربي؟
 )1عوامل التطور االقتصادي إلقليم الراين:
 -مهد الثورة الصناعية بعد إنجلترا.

– الثروات الطبيعية ( الفحم و الحديد ).

صفحة  6من 9
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوراي7102 :
 -األنهار ( الري و المواصالت )

 -األراضي الخصبة.

6×57.0

 اتصاله بالواجهة البحرية الشمالية . أكبر تجمع بشري في أوربا ( اليد العاملة والسوق االستهالكية ) )2األهمية االقتصادية لإلقليم:
 تسهيل المواصالت بين الموانئ الشمالية و المناطق الداخلية ( التجارة الداخلية بين بلدان االتحاد األوربيوالمبادالت مع الخارج.
 -اإلنتاج الزراعي ( الحبوب ،الخضر ،الفواكه ،تربية المواشي.)...

6×57.0

 اإلنتاج الصناعي ( أكبر المراكز الصناعية ). ينتج حوالي نصف الدخل الخام لدول االتحاد األوربي. سوق استهالكية واسعة ( رواج السلع والبضائع ) أكبر نسبة من المؤسسات المالية العالمية ( 9/1من البنوك العالمية).خاتمة :مهما كان التعارض على الحدود اإلقليمية فإن منطقة الراين تعتبر إقليم مدن و حوض صناعي في طريق
نمو اقتصادي كبير.

 مالحظة ( :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى ).دائرة نسبية تمثل نسبة واردات الواليات المتحدة األمريكية سنة 2112
المقياس :نصف القطر =  3سم

صفحة  7من 9

570

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوراي7102 :

صفحة  8من 9

ش

.

5

3

توقيع الدول التالية( :بريطانيا،الصني،الربازيل) الواردة يف اجلدول.

 -.الصني.

 -0بريطانيا.
صفحة  9من 9

 -3الربازيل.

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوراي7102 :

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
7102 :دورة
د01 سا و17 :املـدة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
 آداب وفلسفة:الشعبة
 اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول

Cette année, la Journée internationale de la paix survient en temps de violence mortelle et
de conflits déstabilisants en de nombreux endroits du monde. Plutôt que de succomber, il nous
incombe d’exiger tous ensemble la fin de la brutalité et de l’impunité ambiantes.
Je demande à tous les belligérants de déposer les armes et d’observer un cessez-le-feu
général. Je leur dis : cessez les massacres, cessez les destructions, ouvrez la voie à une paix
durable.
Le rêve de la paix (…) vit dans les cœurs des peuples du monde entier.
Aucun groupe n’est davantage prêt à réaliser ce rêve que la jeunesse d’aujourd’hui. Celleci est la jeune génération la plus importante de l’histoire, mieux informée et mieux connectée
qu’aucune avant elle. Je prie instamment tous les gouvernements de consentir des investissements
accrus pour aider les jeunes bâtisseurs de paix à réaliser les contributions considérables qu’ils
peuvent apporter au monde d’aujourd’hui.
Dans le même temps, nous devons mobiliser tous les partenaires qui ont la paix pour
objectif commun. Les organisations non gouvernementales, les groupes confessionnels et les
entreprises ont tous un rôle à jouer pour favoriser le progrès social, protéger l’environnement et
créer un monde plus juste, plus stable et plus pacifique. L’importance attachée à cette
collaboration est le thème de cette journée internationale : « Partenariat pour la paix, dignité pour
tous ».
Nous vivons une ère de dangers mais aussi de grandes promesses. Dans quelques jours, les
dirigeants du monde entier se réuniront à l’ONU pour adopter le Programme de développement
durable à l’horizon 2030. Ce programme de quinze ans est fondamental en ce qu’il annonce le
début d’une vie de dignité pour tous, où la pauvreté fait partie de l’histoire et où la paix est
primordiale.
(…) Saisissons cette occasion pour réaliser l’objectif fondateur de l’Organisation :
préserver les générations futures du fléau de la guerre.
Ban Ki Moon,
Secrétaire Général des Nations Unies, / /

Questions
I/ Compréhension de l’écrit : (13 points)
Qui sont les différents destinataires de ce message ?
« Je demande à tous les belligérants », le terme « belligérants » signifie :
a- victimes de la guerre
b- Etats en guerre
c- détracteurs de la guerre
Recopiez la bonne réponse.
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Classez les expressions suivantes selon ce à quoi elles se rapportent :
violence mortelle / monde plus juste / conflits déstabilisants / vie de dignité /
brutalité et impunité ambiantes / Partenariat pour la paix.
- Monde réel : ……………………/……………………../……………………..
- Monde souhaité : ……………………/……………………../……………………..
Ban Ki Moon interpelle les gouvernements à aider exclusivement « les jeunes bâtisseurs
de paix ».
Relevez dans le 4ème paragraphe, les expressions qualifiant ces « jeunes bâtisseurs de
paix ».
Trouvez dans le texte deux mots et deux expressions qui appartiennent au champ lexical de
« La guerre ».
A qui renvoie chacun des pronoms « Je », « elle », « nous », dans les expressions
suivantes ?
- « Je demande à tous les belligérants… » 2ème paragraphe.
- «… avant elle ... » 4ème paragraphe.
- « …nous devons mobiliser… » 5ème paragraphe.
« Saisissons cette occasion pour réaliser l’objectif fondateur de l’organisation »
a) Dans cet énoncé, l’impératif exprime :
- Un souhait.
- Un ordre.
- Une exhortation.
Recopiez la bonne réponse.
b) Réécrivez la phrase ci-dessus en la commençant ainsi :
Nous devons………………………………………..
D’après vous, quelles actions doit mener la jeunesse d’aujourd’hui pour préserver les
générations futures du fléau de la guerre? Répondez en deux ou trois lignes.

II/ Production écrite : (07 points)
Traitez l’un des deux sujets au choix.
Partout dans le monde, des conflits armés plongent des milliers de civils dans la terreur et
la misère.
Ce texte vous paraît d’actualité. Rédigez, en une centaine (100) de mots, son compte rendu
objectif qui sera publié dans le journal de votre lycée.
L’objectif fondateur de l’ONU est de préserver les générations futures du fléau de la
guerre.
Rédigez un appel de 150 mots, dans lequel vous inciterez les chefs d’Etats à conjuguer
leurs efforts pour parvenir à un monde pacifique.

انتهى الموضوع األول
4  من2 صفحة
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الموضوع الثاني
Originaire de la Rochelle, dans le sud-ouest de la France, le jeune Noël, appelé sous les
drapeaux avant le déclenchement de la Révolution algérienne en 1954, effectue son service
militaire à Skikda. Les Algériens, qui vivent sous le joug du colonialisme depuis plus d’un siècle
déjà, connaissent toutes les formes de privations et d’injustices. Ainsi plongé au cœur de la
société algérienne, Noël Favrelière découvre avec horreur le sort inique et inhumain infligé par
son pays à la population indigène musulmane. Choqué par ce qu’il a vu, il en parle avec ses amis,
après 1954, et dit même : « Si j’étais Algérien, je serais fellaga. » (…).
Envoyé en Algérie, il prend part à des opérations de ratissage dans la région d’Aumale
(Bouira). Le jeune sous-officier est au front, il voit de près toute l’abjection de cette guerre et il se
pose des questions. « Je ne comprenais pas que, seulement quelques années après s’être libéré des
Allemands, après s’être battu, comme l’ont fait mon père et mes oncles par exemple contre les
Allemands, on envoie des jeunes inconscients se battre contre les gens qui voulaient la même
chose. (…).
A l’aube du 19 août 1956, Noël Favrelière est chargé de surveiller un prisonnier algérien
dont l’exécution est imminente. Le jeune sous-officier français ne peut laisser ce jeune moudjahid
qui combat pour la libération de son pays se faire tuer. Aussi, trompant la vigilance de ses
collègues, il prend la fuite du camp, en compagnie du prisonnier algérien et prend ses armes avec
lui. Il n’a qu’une seule idée, rejoindre les rangs de l’Armée de libération nationale et combattre
aux côtés des moudjahidine. Pendant près d’une année, Noël, « Noureddine » (son nom de
guerre), Favrelière luttera au sein du FLN, dans la partie du Sahara et des montagnes situées à la
frontière de la Tunisie et de l’Algérie. (…) En 1966, il est enfin amnistié de ses condamnations à
mort, ce qui lui permet de retourner en France, libre. (…)
Hassina Amrouni, Mémoria n°40,
octobre 2015.
Inique : Injuste.

Questions
I/ Compréhension (13 points) :
L’auteur, dans ce texte, parle de :
a. l’enfance de Noël Favrelière.
b. la désertion de Noël Favrelière afin de rejoindre le FLN.
c. L’emprisonnement de Noël Favrelière.
Choisissez la bonne réponse.
« …il voit de près toute l’abjection de cette guerre… »
Relevez dans le premier paragraphe trois mots qui renvoient à «l’abjection de cette guerre »
L’adjectif « amnistié » signifie :
a. dont la peine est annulée.
b. dont la peine est maintenue.
c.dont la peine est exécutée.
Choisissez la bonne réponse.
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