
                                                                                                     المتحانات البكالوريااملوحد  اجلهويالمتحان ا      

 (8102 دورة االستدراكية: يوليوزال)           

 ـ عناصر اإلجابةـ                      

 املمدرسني خاص باملرتشحني  

 مدة اإلجناز املعامـــل املـــادة  املسالك وأالشعب  املستوى

 ساعتان   8 اللغة العربية  العلمية والتقنية السنة األوىل بكالوريا

 سلم التنقيط عناصر اإلجابة األسئلة المجاالت

درس 

 النصوص

 (0السؤال)

، وويح و فسريووو  الن:  عالق   مبوبيان عالقتهما ، وىلالعنوان والفقرة األ قراءةـ 1

 .اهلجرة غري الشرعي  يف منطق  املغرب العربيظهور الكشف عن سبب  تجلى يف 

 ن 0

 

 (8السؤال)

 (3السؤال)

بواعث اهلجرة غري الشرعي  يف منطق  املغرب العربي، وآثارها   ملركزي القضي  اـ 2

 . واالقتصادي  والسياسي االجتماعي  

  ((5720) اللغ وسالم  ، (ن57.0) للمطلوب  الءماملتقويم اليراعى يف   ب الكا شرح قولـ 3

 ن 0

 ن 0

 (4السؤال)

 (5السؤال)

 (6السؤال)

  احلقالن الدالليان  ـ4

مهاجرين  - قع حتت بند البعد القانوني اجملرم هلذا الفعل  غري الشرعي  ةاهلجرحقل  ـ

 (ن57.0)...  رب احلدوديتسللون ع -يدخلون أي دول  بدون  صريح –سريني 

 شرعي  ومنظم   -اهلجرة قانوني   -الذين ساهموا يف بناء أوروبا   اهلجرة الشرعي حقل  ـ

 عبارة مناسب ( لفظ  أو ) قبل كل            (ن57.0)... منافذ اهلجرة أكثر  ضاؤال

الفرق القانوني بني اهلجرة الشرعي  ،  تجلى يف و ضاد  عالق   قابلالعالق  بني احلقلنيـ 

 ن(570) .وغري الشرعي ، وحلول الثاني  حمل األوىل

 راج خرب صحايف من الن:، و وويح مكونا ه وفق معطيات اجلدول أسفله ستخاـ 0 

 مؤشر من مؤشرا ه مصدره اخلرب الصحايف

 ... زايدت أعداد املهاجرين غري الشرعيني

منظم  اهلجرة 

 الدولي 

 2552جزر الكناري عام  استقبلت

 مهاجر غري شرعي 35555حوالي 

 (من الن: مناسب مؤشرجواب أو  قبل كلي) 

  ني من الن: لألسلوب التقريري، وبيان وظيفتهمناسب ني. استخراج مثال2

  ن(5.20)  ...  (1)املثال * 

 ن(5.20) ...  (2)ثال امل* 

 ن(1551) .لقارئلقضي  ، و وويح الإيصال اخلرب  تجلى يف إخباري  وظيفته* 

 ن 8

 ن 0

 ن 0

وإبداء الرأي  ،ن(170)مناقش  القضي   مراعاة ما يأ ي يف  قويم التلخي: يشرتطـ . (7السؤال)

 ن(570) اللغ وسالم   ن(،1)الشخصي

 ن 3

علوم 

 اللغ 

 (0السؤال)

 (8السؤال)

  حصحي جواب( لكل ن5.0)  ومينح، يقبل كل جواب استوفى العناصر املطلوب ـ 1

 . ن لكل مجل (1ملطلوب )با مجل  مفيدة  قّيدتل قبل ك ـ 2

 ن 8

 ن 8

 التعبري

 واإلنشاء

مهارة 

حتليل 

  صورة 

    قويم اإلنتاجيراعى يف 

)حتليل مكونات الصورة ـ كشف  صورةحتليل مهارة  وظيف  قنيات وإجراءات  -   

 ؛إحياءا ها ودالال ها(

                         باملووو ؛ وظيف املعارف واملفاهيم ذات الصل   -

    الرتقيم؛سالم  اللغ ، واحرتام عالمات  -

 ن3

 ن0

 ن8
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0 

 الصفحة

 

0 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع




