
                                                                                                     المتحانات البكالورياالموحد  الجهوياالمتحان                 

 ( 2017الدورة االستدراكية: يوليوز )                 

 ـ بةعناصر اإلجاـ                             

  الممدرسينخاص بالمترشحين  

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة  المسالك وأالشعب  المستوى

 ساعتان   2 اللغة العربية  العلمية والتقنية السنة األولى بكالوريا

 سلم التنقيط عناصر اإلجابة األسئلة المجاالت

 مكون 

درس 

 النصوص

 (1السؤال)

 

، : عالقة تالزموبيان عالقتهما بموضوع النص خيرةألفقرة االعنوان وال قراءةـ 1

الموارد الطبيعية  يستلزم الحفاظ علىالتنمية المستدامة تحقيق  تتجلى في كون  

  .واالستثمار األمثل لها)البيئة( 

 ن 1

  (2السؤال)

 (3السؤال)

 

تها مقتضيات تحقيق التنمية المستدامة في عالقالقضية المركزية في النص: ـ 2

 بالتدبير السليم والعادل لموارد البيئة.

 شرح قول الكاتب:ـ 3

، وسالمة (ن0.75) )يراعى في تقويم المنجز: مالءمته للمطلوب

 ((ن0.25)اللغة

 ن 1

 ن 1

 (4السؤال)

 (5السؤال)

 (6السؤال)

 الحقالن الدالليان:  ـ4

االستغالل  ـ حماية الموارد الطبيعيةـ الحفاظ على البيئة  :البيئةحماية حقل  

 ن(0.75) .....الحفاظ على التوازنات البيئية  –األمثل للموارد الطبيعية

تكريس العدالة  ـ تلبية الحاجات الراهنة للسكان: التنمية المستدامةحقل  

االجتماعية بين السكان، والعدالة المجالية بين الجهات، والعدالة الزمانية بين 

                      ن(0.75)  .......األجيال

 (تقبل كل عبارة أو لفظة مناسبة)

 التدبير الجيدفتحقيق التنمية المستدامة يستلزم ، تالزمالعالقة بينهما: عالقة  

 ن(0.5) .البيئة لعناصر والعادل

 لكل عدالة من النص: مظهرج استخرا. ـ5

توزيعا عادال عبر يتعين السهر على توزيع الماء بين السكان  :العدالة االجتماعيةـ 

 المجال الوطني

 ضمان استفادة األجيال المقبلة من المخزون المائي العدالة الزمانية:ـ 

المعتمدة في النص )التعريف،  التفسير أساليب تحديد المترشح ألحد-6

 ن(0.25)التمثيل،....(

، ثم يحدد وظيفته في سياق ن(0.25)  مناسبا لسأسلو  المحددمثاالويستخرج  

 ن(0.5) النص.
 (بنوع الوظيفةمناسب معزز مثال قبل كل ي)                           

 ن2

 ن 1

 ن 1

اإلحاطة الشاملة بمضامين  :مراعاة ما يأتي في تقويم التلخيص يشترطـ 7 (7السؤال)

 ن(0.5) اللغةوسالمة  ن(،1)وإبداء الرأي الشخصي ،ن(1.5)النص

 ن 3

 مكون 

 علوم اللغة

 ن نوعه وحكمه ابيو ،تتضمن تمييزا -الفقرة األولىمن -استخراج جملة  ـ1 (1السؤال)

 ن( لكل عنصر صحيح0.5) 

 ن 2

C : RR 2 

 

1 

 الصفحة

 

2 



 حكمه نوعه التمييز الجملة (2ال)السؤ

 حرصا األكثر التنمية هي المستدامة التنمية

 للسكان الراهنة الحاجات تلبية على
 حرصا

  نسبة أو ملحوظ تميز

 جملة أو

 منصوب

 وجوبا

تركيز في االستفهام ين الخبريتين الى جملتين استفهاميتين، بالتحويل الجملت ـ2

 :على ما تحته خط

الموارد  من هو المستفيد من         هو اإلنسان الموارد الطبيعية من المستفيدأـ 

        الطبيعية؟

ما هي التنمية         هي التنمية التي تراعي مستقبل اإلنسانالتنمية المستدامة ـ ب 

    دامة؟المست

 ن لكل جملة(1)

 ن 2

مكون 

التعبير 

 واإلنشاء

مهارة 

توسيع 

 فكرة

 : تقويم اإلنتاجيراعى في 

             توسيع فكرة مهارة االلتزام بالمطلو  وتوظيف تقنيات وإجراءات ـ  

 ـ سالمة اللغة، واحترام عالمات الترقيم        

 . طروالتقيد بعدد األس ، ووضوح الخطـ التنظيم 

 ن4

 ن1

 ن1

 
 


