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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
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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

صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآداهبا/الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي/7102 :موضوع 0
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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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

 من4 صفحة

0 موضوع/7102 :بكالوراي/ علوم جتريبية:الشعبة/ اللغة اإجنليزية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة

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.
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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
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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.

4  من1 صفحة

7102  بكالوراي/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة
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

7102  بكالوراي/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة

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.

4  من3 صفحة

7102  بكالوراي/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة
Classez les expressions ci-dessous selon ce à quoi elles se rapportent :
des jeunes inconscients / les gens qui veulent la même chose / prisonnier algérien /
jeune sous-officier / envoyé en Algérie / ce jeune Moudjahid
- Rangs de l’Armée de libération nationale: ……………… , …………………….., ……………………………
- Rangs de l’armée française :…………….. , ……………………, …………………
« Si j’étais Algérien, je serais fellaga. »
Cette phrase veut dire :
a) Noël Favrelière pensait que les Algériens étaient tous des fellagas.
b) Noël Favrelière pensait qu’il était normal d’être fellaga.
c) Noël Favrelière pensait que les fellagas avaient tort de s’attaquer aux Français.
Choisissez la bonne réponse.
Complétez ce qui suit en relevant les évènements qui marquent chaque date.
: …………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………..
Pour quelle raison l’armée française voulait-elle condamner Noël Favrelière ?
« On envoie des jeunes inconscients se battre contre les gens qui voulaient la même chose. »
Expliquez en deux ou trois lignes ce que veut dire Noël Favrelière par cette expression.

II/ Production écrite (07 points) :
Traitez l’un des deux sujets, au choix.
La bibliothèque communale organise des journées portes ouvertes afin de rendre
hommage aux moudjahidine. Rédigez en une centaine de mots le compte rendu objectif de
ce texte que vous présenterez à cette occasion.
Vous avez un (e) correspondant (e) en Belgique. Celui-ci (Celle-ci) vous raconte les
horreurs qu’a subies son grand-père durant la deuxième guerre mondiale.
A votre tour, rédigez un texte de 150 mots où vous l’informerez de la situation dans
laquelle vivait le peuple algérien durant la Révolution algérienne.

انتهى الموضوع الثاني
4  من4 صفحة

7102 : بكالوراي/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجموع

عناصر اإلجابة

مجزأة

I/- Compréhension de l’écrit : (13 points)

2,5pts

0,5x5

01pt

01

01.5pt

0,25x6

02 pts

0.5x4

01pt

0,25x4

1,5pts

0,5x3

01.5pt

0.5
01

02pts

02

1- Les destinataires de ce message sont :
 Les belligérants.
 Les organisations non gouvernementales.
 Les groupes confessionnels
 Les entreprises.
 Les gouvernements.
2- Belligérants = Etats en guerre.
3- Monde réel :
 Violence mortelle.
 Conflits déstabilisants.
 Brutalité et impunité ambiante.
Monde souhaité :
 Monde plus juste.
 Vie de dignité.
 Partenariat pour la paix.
4- *prêt à réaliser ce rêve.
*mieux informée.

*la plus importante de l’histoire.
*mieux connectée.

5-Le champ lexical de « La guerre ».
Deux mots : brutalité/ armes/ massacres/ destruction/ dangers/ belligérants.
Deux expressions : violence mortelle/ conflits déstabilisants.
6-Chacun des pronoms soulignés renvoie à :
Je = l’auteur (le secrétaire général des Nations Unies/ Ban Ki Moon)
Elle = la jeunesse.
Nous = l’auteur + les membres de l’ONU.
7- « Saisissons cette occasion pour réaliser l’objectif fondateur de l’organisation »
a- La bonne réponse est : L’exhortation.
b- Nous devons saisir cette occasion pour réaliser l’objectif fondateur de
l’organisation.
8-Actions à mener : mobilisation et exploitation des moyens de communication
(réseaux sociaux) pour l’installation de la culture de la paix et de la solidarité chez les
jeunes à travers le monde.
Accepter tout argumentaire en relation avec le thème.

3  من1 صفحة

7102 : بكالوراي/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجموع

عناصر اإلجابة

مجزأة
I.

01.5pt

1,5

Compréhension (13 points)
1. L’auteur, dans ce texte, parle de : b. La désertion de Noël Favrelière
afin de rejoindre le FLN.
2. *inique.

*inhumain.

*horreur

01.5pt

0.5x3

Accepter aussi : privations / injustices.

01.5pt

01.5

3-Amnistié = dont la peine est annulée.
4-Rangs de l’armée de libération nationale : les gens qui veulent la
même chose/ prisonnier algérien/ ce jeune moudjahid

01.5pt

0.25x6

01.5pt

1.5

Rangs de l’armée française : des jeunes inconscients/ jeune sousofficier/ envoyé en Algérie.
5-Noel Favrelière pensait qu’il était normal d’être fellaga
6Dates

Evènements

1956

Désertion de N. Favrelière pour rejoindre le FLN.

1966

Amnistie et retour de N. Favrelière en France

02pts

1x2

01.5pt

1.5

7-La raison pour laquelle l’armée française voulait condamner Noël
Favrelière : Pour avoir déserté et avoir rejoint les rangs du FLN.

02

8-Favrelière voulait signifier que cette guerre imposée aux jeunes appelés
français s’inscrit en contradiction avec l’histoire de son pays ; selon lui cette
guerre s’apparente à l’absurdité.
Accepter toute argumentation en relation avec le thème.

02pts

3  من2 صفحة

7102 : بكالوراي/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة
II. Production écrite :

0.25

0.25 x 4

0.25
0.50
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5

0.25

0.25 x 4

0.25 x 3
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5

Compte-rendu ( 07pts)
1- Organisation de la production
o Présentation du texte (mise en page)
o Cohérence du texte :
- Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de contre-sens
- emploi des connecteurs
o Structure adéquate :
- Accroche
- condensation
2- Planification de la production
o choix énonciatif (en relation avec la consigne)
o choix des informations sélection des informations essentielles)
3- Utilisation de la langue de manière appropriée
o correction des phrases au plan syntaxique
o adéquation du lexique à la thématique
o utilisation adéquate de signes de ponctuation
o emploi correct des temps et des modes
o orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots
environ).
Production libre
1- Organisation de la production
o Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
o Cohérence du texte :
- Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de contre-sens
- emploi des connecteurs
o Structure adéquate (introduction- développement- conclusion)
2- Planification de la production
o choix énonciatif (en relation avec la consigne)
o choix des informations (originalité et pertinence des idées)
3- Utilisation de la langue de manière appropriée
o correction des phrases au plan syntaxique
o adéquation du lexique à la thématique
o utilisation adéquate de signes de ponctuation
o emploi correct des temps et des modes
o orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots
environ).

3  من3 صفحة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت و املسابقات
:دورة
 د03سا و

:املـدة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
 آداب وفلسفة:الشعبة
 اللغة اإلجنليزية:اختبار يف مادة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعيه اآلتييه
الموضوع األول
Part One: Reading.
A/ Comprehension
Read the text carefully then do the activities below.

(15 points)
(07 pts)

Public speakers often begin with a joke or an amusing anecdote to get everyone's attention. A good
laugh at the beginning helps bring an audience together. Waiting for the punch line focuses attention on
the speaker.
In the classroom, besides getting everyone's attention, humour goes a long way toward fostering
a healthy learning environment. For one thing, it’s an ice breaker. It can help open the floor up to a freeranging, topic-oriented discussion in which students relax enough to become fully engaged.
Humour can also misfire. It's funny that way. That which you consider funny, others may not. To be
effective in the classroom, humour must be constructive. Take care to place jokes and anecdotes within
the context of the material being presented, and in a manner that supports the lesson being taught.
As a pedagogical tool, humour can help reduce student-anxiety, diffuse awkward classroom
situations, and increase retention of lecture-specific information. Powers, a psychologist, recommends
that you “use it in moderation … .You want to teach well, not be a stand-up comic.” For maximum effect,
humour should be employed deliberately and be very well thought out.
Adapted from: Peter Connor, Communications Director - Colorado State University

Are the following statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the
statement.
a. Starting with jokes distracts the audience attention.
b. Getting audience attention is not the only aim of humour.
c. Contextualised jokes and anecdotes make humour effective.
d. Humour is used for fun only.
In which paragraph is it mentioned that humour should not be used excessively?
Answer the following questions according to the text.
a. How can humour promote a healthy learning environment?
b. Do people think that humour can always be amusing? Justify.
c. List four positive aspects of humour in classroom.
Copy the title you think is the most appropriate.
a. Teaching with Humour
b. Humour in Context

4  مه1 صفحة

c. Teaching Humour

7312  بكالوراي/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة اإلجنليزية:اختبار يف مادة
B/ Text Exploration

(08 pts)

Find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following:
a. entertaining (§1)
b. rest (§2)
c. on purpose (§4)
Ask the questions which the underlined words answer.
a. Waiting for the punch line focuses attention on the speaker.
b. For maximum effect, humour should be employed deliberately.
Classify the following words according to the number of their syllables.
joke - laughter - students - effective
one syllable

two syllables

three syllables

Fill in the gaps with only FOUR words from the list below:
lesson - school - mean - literature - funny

- say

Humour doesn’t have to ....
.... quick wit. Teachers can bake laughs into their ....
.... plans
by incorporating ....
.... materials like silly word problems, political cartoons or satirical ....
.... .

Part Two: Written Expression
Choose ONE of the following topics.

(05 points)

Topic One:
Using humour when teaching can help with classroom management as well as create a warm
atmosphere and help students relax. Write a composition of about 70 to 80 words saying how far you
agree with this statement.
The following notes may help you:
- ice breaking to start lessons
- increasing motivation
- creating safe atmosphere
- building positive behaviour
- promoting better engagement and participation
Topic Two:
Business ethics are moral principles that guide the way business should work.
Write a composition of about 70 to 80 words on this topic.

انتهى الموضوع األول
4  من2 صفحة

7312  بكالوراي/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة اإلجنليزية:اختبار يف مادة

الموضوع الثاني
Part One: Reading
A/ Comprehension
Read the text carefully and do the activities.

(15 points)
(07 pts)

Everyone agrees that business managers must understand finance and marketing. But is it necessary
for them to study ethics?
Managers who answer in the negative generally base their thinking on one of three rationales. They
may simply say that they have no reason to be ethical. They see why they should make a profit, and most
agreed they should do so legally. But why should they be concerned about ethics as long as they are
making money and staying out of jail?
Other managers recognize that they should not be unethical but identify their ethical duty through
making a legal profit for the firm.
A third group of managers affirmed that ethical duty goes further than what is required by law. But
they still insist that there is no point in studying ethics. Character is formed in childhood, not at school.
As for motivation, good behaviour often brings a reward, but not every time. If it were always in
one's interest to be good, there would be no need for ethics. We could simply act selfishly and forget
about obligation.
Adapted from: John Hooker Carnegie Mellon University, April 2003

The text is…

a. a report

b. a magazine article

c. a survey

d. a letter

. Are the following statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the
statement.
a. The knowledge of finance and marketing is unnecessary for business managers.
b. All managers believe that ethics is unimportant in business.
c. According to some managers, ethics should be acquired at an early age.
d. Making profit does not require ethics for some managers.
. Answer the following questions according to the text.
a. Is there a general agreement on how to handle business with ethics? Justify.
b. How do some managers see their responsibility towards ethics?
c. Does behaving correctly in business necessarily ensure a reward?
. Copy the title you think is the most appropriate.
a. Finance and Marketing
b. Why Business Ethics?

4  من3 صفحة

c. The Respect of Ethics

7312  بكالوراي/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة اإلجنليزية:اختبار يف مادة
B/ Text Exploration

(08 pts)

. Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following:
a. loss (§ ) ≠ ........
b. unlawful (§ ) ≠ ........
c. sanction (§5) ≠ ........
. Divide the following words into roots and affixes.
unethical
- selfishly
Prefix

obligation

Root

-

greedy

Suffix(es)

. Ask questions which the underlined words answer.
a. Good behaviour often brings a reward.
b. Business managers must understand finance and marketing.
. Fill in the gaps with FOUR words from the list.
transparent - challenges - strategies

-

existing - bribery - honest.

Over the past decade, MENA governments have made vigorous efforts to prevent … ( ) … of
their own public officials. These reforms have included various … ( ) … to prevent corruption in the
public sector, addressing integrity of public servants, more effective administrative procedures and
…
… rules. They have also included, in some countries modifications to the …
… framework.
Part Two: Written Expression.
Choose ONE of the following topics.

(05 points)

Topic One:
All business managers are supposed to be ethical in their practices. Write a composition of about 0
to 0 words using the following notes:
- positive attitudes /prosperity
- commitment / honesty /integrity /fairness
- awareness /fight corruption
- not be greedy / selfish
Topic two:
Our modern civilization is facing many challenges that may lead to its collapse. Write a composition
of about 70 to 80 words on the topic.

انتهى الموضوع الثاني
4  من4 صفحة

0 موضوع/7102 :بكالوراي/ آداب وفلسفة:الشعبة/ اللغة اإجنليزية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة الكاملة
15 points
7 points
2 pts
1 pt
3 pts

العالمات
الجزئية

األجوبة

"Public speakers…"

Part One: Reading.
A/ Comprehension.
0.5×4
1
1×3

1-a: F b: T c: T d: F.
2- §4
3- a It can help open the floor up to a free-ranging, topic-oriented discussion
in which students relax enough to become fully engaged.
b. no, they don’t. / no. It's funny that way. That which you consider funny,
others may not.

c. - helps bring an audience together or focuses attention on the speaker.
- fostering healthy a learning environment
- ice breaker or It can help open the floor up to a free-ranging …
- supports the lesson being taught
- pedagogical tool
- help reduce anxiety
- diffuse awkward classroom situations
- increase retention of lecture-specific information
1 pt

1

8 points.
1.5 pts
2.5 pts

0.5×3
1.25×2

2 pts

0.5×4

4. a. Teaching with Humour
B/ Text Exploration.
1- a: amusing
b: relax
c: deliberately
2- a. What focuses attention on the speaker?
b. Why should humour be employed deliberately? Or
What should humour be employed deliberately for?
3one syllable
joke

2 pts

0.5×4

5-

1- mean

two syllables
laughter - students

2- lesson

3-funny

three syllables
effective
4- literature

Part Two: Written Expression.
Criteria

5 points

L Ph

Relevance Semantic Correct use
coherence of English
1

1

2

N.B: The grid to be applied for both topics

1  من1 صفحة

Excellence
(vocabulary and
creativity)

Final
score

1

5 pts

7 موضوع/7102 :بكالوراي/ آداب وفلسفة:الشعبة/ اللغة اإجنليزية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة

مجموع
15 pts
07 pts
1 pt
2 pts

" عناصر اإلجابةEveryone agrees..."

مجزأة

Part One: Reading
A. Comprehension
01 pt
0.5×4

3 pts
1x3

1- b – a magazine article
2- a → F

b→T

c→T

d→T

3- a-Yes, there is. / Yes.
- Most agreed they should do so legally. But why should they be concerned about
ethics as long as they are making money and staying out of jail?
b- Some managers identify their responsibility (duty) towards ethics through making
legal profit.(or through making a legal profit for the firm.)
c-No / No, it does not

1 pt

1 pt

4-Title: b. Why Business Ethics?

08 pts

B. Text Exploration
1- Opposites:

1.5 pt

0,5x3

1-a- profit

b- legal

c- reward

2- Morphology :
2 pts

0. 5 x4

Prefix
un
////////////
///////////
//////////

Root
ethic
self
oblig(e)
greed

Suffix(es)
al
ish ly
ation
y

2.5 pts

1.25x2

3- Syntax:
a) What does a good behaviour bring?
b) Who must understand finance and marketing?

2 pts

0.5 x4

4) 1- bribery 2- strategies 3- transparent

4- existing

Part Two: Written Expression
Criteria

05 pts

L Ph

Relevance

1

Semantic
coherence

Correct
use of
English

1

N.B : The grid to be applied for both topics

1  من1 صفحة

2

Excellence (vocabulary and
creativity)

1

Final
score

5 pts

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة:

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي

7102

الشعبة :آداب وفلسفة  ،لغات أجنبية
املدة 17 :سا و 01د

اختبار يف مادة :الرايضيات
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول
التمرين األول 66 ( :نقاط )
نعتبر األعداد الطبيعية  b , aو  cحيث

 b  1437 ، a  2016و c  1954

 )1عين باقي القسمة اإلقميدية لكل من األعداد  b ، aو  cعمى .5

 )2استنتج باقي القسمة اإلقميدية لكل من األعداد  a bc ، a  b  c :و  b 4عمى .5
 )3أ) تحقق أنو من أجل كل عدد طبيعي . b4 n  15 ، n
ب) استنتج أن العدد  b2016  1يقبل القسمة عمى .5

 )4أ) تحقق أن. c  15 :

ب) بين أن. c1438  c 2017  05 :

التمرين الثاني 66 ( :نقاط )

  un متتالية ىندسية حدودىا موجبة تماما  ،معرفة عمى

حيث  u1  20و . u3  320

 )1بين أن أساس المتتالية )  (unىو  4وحدىا األول ىو .5

 )2اكتب عبارة الحد العام لممتتالية )  (unبداللة  nثم استنتج قيمة حدىا السابع.
 )3أ) احسب بداللة العدد الطبيعي  nالمجموع  Sحيث . S  u0  u1  .......  un
ب) استنتج قيمة المجموع  S حيث . S   u0  u1  .......  u6
التمرين الثالث 68 ( :نقاط )

نعتبر الدالة العددية  fالمعرفة عمى  1

كما يمي:

. f ( x )  4x  3

2x  2

)  (C fالتمثيل البياني لمدالة  fفي المستوي المنسوب إلى المعمم المتعامد والمتجانس ) (O; i, j

صفحة  0من 0
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 )1تحقق أن :من أجل كل عدد حقيقي  xيختمف عن ، 1

1
2x  2

f ( x)  2 

. lim
 limو )f ( x
 )2أ) احسب النيايات التالية f ( x ) ، lim f ( x) ، lim f ( x) :


x

x

x 
1

x 
1

ب) استنتج معادلتي المستقيمين المقاربين لممنحني ) . (C f

2
 )3أ) بين أن :من أجل كل عدد حقيقي  xيختمف عن ،1
(2 x  2) 2

f ( x) 

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة  fثم شكل جدول تغيراتيا.
 )4جد إحداثيات نقط تقاطع المنحنى )  (C fمع حاممي محوري اإلحداثيات.

 )5اكتب معادلة المماس ) (لممنحنى )  (C fعند النقطة ذات الفاصمة . 2
 )6ارسم ) (و ) . (C f

انتهى الموضوع األول

صفحة  7من 0
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الموضوع الثاني
التمرين األول 10 ( :نقاط )
)  (unمتتالية حسابية معرفة عمى المجموعة
 )1عين األساس  rلممتتالية ) . (un

بحدىا األول  u0  5و . u3  u7  50

 )2بين أن :من أجل كل عدد طبيعي . un  6n  5 ، n

 )3اثبت أن العدد  2017حد من حدود المتتالية )  ، (unماىي رتبتو ؟
 )4احسب بداللة العدد الطبيعي  nالمجموع  Sحيث . S  u0  u1  .....  un
التمرين الثاني 66 ( :نقاط )

 b ، aو  cثالثة أعداد طبيعية حيث b  1966 ، a  57

 )1عين باقي القسمة اإلقميدية لكل من االعداد
 )2تحقق أن. b  17 :

 )3اثبت أن العددb2017  3  c1438  2 :

b ، a

و

c  2017

و  cعمى . 7

يقبل القسمة عمى . 7

 )4تحقق أن :من أجل كل عدد طبيعي  23k  17 ، kثم استنتج أن  23k 1  27 :و . 23k 2  47 
 )5عين قيم العدد الطبيعي  nحتى يكون  2n  3قابال لمقسمة عمى . 7
التمرين الثالث 68 ( :نقاط )
1
نعتبر الدالة العددية  fالمعرفة عمى
بـ f ( x)  x3  4 x :
3
)  (C fالتمثيل البياني لمدالة  fفي المستوي المنسوب إلى المعمم المتعامد والمتجانس ) (O; i, j

 )1احسب النيايتين التاليتين. lim f ( x) ، lim f ( x) :
x

x

 )2أ) بين أن :من اجل كل عدد حقيقي f ( x)  ( x  2)( x  2) ، x

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة . f

 )3شكل جدول تغيرات الدالة . f
 )4حل في

المعادلة  ، f ( x)  0استنتج احداثيات نقط تقاطع )  (C fمع حاممي محوري اإلحداثيات.

 )5بين أن )  (C fيقبل نقطة انعطاف ىي مبدأ المعمم.

 )6اكتب معادلة المماس )  (Tلممنحني )  (C fعند النقطة ذات الفاصمة . 0
 )7ارسم )  (Tو المنحنى ) . (C f
انتهى الموضوع الثاني

صفحة  0من 0

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الرايضيات /الشعبة :آداب وفلسفة ،لغات/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

المجموع

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع األول
التمرين األول 60( :نقاط)

 b  25 ، a  15 )1و c  45

 a bc  35 ، a  b  c  25 )2و b4  15

 )3أ) التحقق أن  15

4n

3×0.5

05.6

3×0.5

05.6

65..

.b

ب) االستنتاج:

لدينا  b2016  1  (b4504  1) 5معناه b2016  1  05

65..

 )4أ) التحقق أن . c  15 :

ب) بيان أن  c 2017  05 :

65.6
60

.c

1438

05.6

05.6

التمرين الثاني 60( :نقاط)
60

u0 q  20
)0
 3
u
q

320
 0
u0  5
معناه

q

4


60
60
60

 )0عبارة الحد العامun  5  4n :

60

u6  20480

5 n1
 )3أ) المجموع  4  1
3
ب) S   27305

60

.S 

60

60

60

التمرين الثالث 60( :نقاط)

1
 )0التحقق أن :من أجل كل عدد حقيقي  xيختلف عن ، 1
2x  2

65.6

f ( x)  2 

. lim
f ( x)   lim
 )0أ) f ( x)   ، lim f ( x)  2 ، lim f ( x)  2


x

ب)  y  2 ، x  1معادلتي المقاربين

x

x 
1

2
 )3أ) بيان أن :من أجل كل عدد حقيقي  xيختلف عن ،1
(2 x  2) 2
ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f
بما أن  f ( x)<0فان  fمتناقصة تماما
جدول التغيرات.

f ( x) 

x 
1

4×65.
0×650.

05.6

65.6
65.6
65..

الصفحة  1من 3

65.6

05..
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عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

3 

 3 
(yy)   B(0; )  ، (C f ) ( xx)   A( ;0)  )4
2 

 4 
1
 ).معادلة المماس )y   x  3 : (
4
 )0رسم ) (و ) . (C f

) , (C f

0×65.
65..

المجموع
60
65..

65.6

05.6

60
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الثاني
التمرين األول 60 ( :نقاط )
)0
)0
)3
)4

األساس  rللمتتالية ) r  6 : (un
بيان أن :من أجل كل عدد طبيعي . un  6n  5 ، n
 ، 2017  u337رتبته هي 333
المجموع )S  (n  1)(3n  5

01

01

1.50

1.50

1.50

1.50

02

02

التمرين الثاني 60 ( :نقاط )

 b  67 ، a  27 )0و c  17
 )0التحقق أن. b  17 :

 )3اثبات أن b2017  3  c1438  2  07

 )4التحقق أن :من أجل كل عدد طبيعي 23k  17 ، k
استنتاج أن  23k 1  27 :و  47 

 2n  3  07 ).معناه / k 

3k  2

.2

n  3k  2

3×0.5

05.6

65.6

65.6

60
60
0×65.
60

60
60
60

التمرين الثالث 60 ( :نقاط )
. lim f ( x)   ، lim f ( x)   )0
x

0×65.

x

 )0أ) بيان أن :من اجل كل عدد حقيقي f ( x)  ( x  2)( x  2) ، x

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f

60

65.6

.
الصفحة  2من 3

60
05.6
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عناصر اإلجابة

 )3جدول تغيرات الدالة f

 )4
3;0)



.

العالمة
مجزأة

المجموع

65..

65..

65..

، S  0;2 3; 2 3



(C f ) ( xx)  A(2 3;0) , O(0;0) , B(2

 ).بيان أن )  (C fيقبل نقطة انعطاف هي مبدأ المعلم.

 )0معادلة المماس (T ) : y  4 x
 ).رسم )  (Tوالمنحنى ) (C f

65..

05.6

0

0

65..

65..

65.

60

الصفحة  3من 3

05.6
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الشعبـة

لغات أجنبية

بكالوريا التعليم الثانوي

7102

الديــــــــوان الوطـــــــــــــــني لالمتــــــحانـــــــات والمســـــابـــــــقات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :لغات أجنبية

املدة 10 :سا و 01د

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

()1

َّ
ُماه ـ ـ ذئب جائع َّ
سفاح
الميل ـ ـ ـ يا أ َّ
ٌ
(ُي ِ
مضى ..
طارُد الغريب) أينما َ

أماه؟
ماذا َج ْنينا نحن يا َّ
مر ْتين
حتَّى
نموت َّ
َ

()3

ُماه
ُماه يا أ َّ
أ َّ
ِ
كتبت ىذه األوراق؟
لمن ُ
أي بريد ذاىب يحمميا؟
ُّ

الب ِّر والبحار واآلفاق...
يق َ
ُس َّدت طر ُ
و ِ
ُماه
أنت يا أ َّ

الحياه
فمرًة نموت في
َّ
ْ
ومرة نموت عند الموت!
َّ

()2

ىل تعممين ما َّالذي يمألني بكاء؟

مرضت ليم ًة ...وى ـ ـ َّـد جسمي َّ
الداء!
َىِبي
ُ
ىل يذكر المساء

الوطن؟
يع ْد إلى
ًا
ْ
مياجر أتى ىنا ...ولم ُ
ىل يذكر المساء
كف ْن؟
ًا
مياجر مات بال َ
الصفصاف! ىل ستذكرين
يا غابة َّ
َّ َّ
رم ْوه تحت ظّمِك الحزين)
أن الذي ( َ
مي ٍت ـ ـ إنسان؟
كأي شيء ِّ
ـ ـ ِّ

و والدي ،و إخوتي ،واألىل ،و ِّ
الرفاق..
َّ
لعمكم أحياء
َّ
لعمكم أموات
َّ
لعمكم مثمي بال عنوان

ما قيمة اإلنسان؟
بال وطن
بال َعَمم

و دونما عنوان
ما قيمة اإلنسان؟

ىل تذكرين َّأنني إنسان
و تحفظين جثَّتي من سطوة ِ
الغ ـ ـربان؟
محمود درويش ،األعمال الكاممة،ج ،1دار العوادي ،عين البيضاء ،2115 ،ص.112-111

صفحة  0من 4
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األسئمة:

ّأوال :البناء الفكرّي ( 11نقاط)
الصييوني؟
لمشعب
الصورة
الشاعر ّ
رسميا ّ
ّ
اء االحتالل ّ
 )1ما ىي ّ
المأساوية اّلتي َ
الفمسطيني َج َّر َ
ّ
ّ
بعيدا عن الوطن.
الم َي َّج ُر
 )2اُ ُ
الفمسطيني ً
ذك ْر بعض أشكال المعاناة اّلتي يعيشيا ُ
ّ
ِ
وض ْح ذلك.
الم َي َّجر
الفمسطينيّ .
 )3لموطن ورموزه مكانة في قمب ُ
ّ
ص.
الن َمط اّلذي تراه غالًبا؟ مِثّ ْل لو ّ
بمؤشرين من ّ
 )4ما ىو ّ
الن ّ
الخاص.
ص بأسموبك
ِّ )5
لخص مضمون ّ
ّ
الن ّ

ثانيا :البناء الّمغو ّي ( 16نقاط)
ص" :الّميل ،ذئب ،المساءِ ،ظ ّل".
الرموز اآلتية الواردة في ّ
الن ّ
ّ )1بين مدلول ّ
 )2أعرب ما يأتي إعراب مفردات:
الشاعر ... " :يمألُني بكاء".
ــ
"بكاء" في قول ّ
ً
كتبت ىذه األوراق؟".
اق" في قولو " :لمن ُ
ـ ـ "األور َ

ص:
المحل اإلعر
ّ )3بين
ابي لمجممتين الواقعتين بين قوسين في ّ
الن ّ
ّ
ّ
األول.
السطر ّ
الشعري الثّاني من المقطع ّ
ـ ـ (يطارد الغريب) الواردة في ّ
ِ
الشعري الثّامن من المقطع الثّاني.
السطر ّ
ـ ـ (رموه تحت ظّمك الحزين) الواردة في ّ
كل منيما:
الصورتين
البيانيتين اآلتيتين؟ اشرحيما ّ
ّ
مبينا بالغة ّ
 )4ما نوع ّ
الشعري الثّالث من المقطع الثّاني.
السطر ّ
ـــ (ىل يذكر المساء...؟) الواردة في ّ
السادس من المقطع الثّاني.
ًا
ـــ
السطر ّ
الشعري ّ
(مياجر مات بال كفن) الواردة في ّ

وسم بحره.
األول
تقطيعا عروضيِّا كامالِّ ،
 )5ق ّ
السطر ّ
ً
الشعري ّ
طع ّ
قدي ( 14نقاط)
ثالثا :ال ّتقويم الّن ّ
ِ
طا ِ
متنو ًعا.
ويثري المعرفة .وقد ارتبط بالقصيدة المعاصرة ارتبا ً
ّ
الرمز ُي َكثّف المعنىُ ،
ّ

المطموب:

الرمز.
عرف ّ
ّ -1
ذك ْر ثالثة أنواع منو.
 -2اُ ُ

ص.
ّ -3بين مدى حضوره في القصيدة المعاصرة من خالل ىذا ّ
الن ّ
صفحة  7من 4

انتيى الموضوع األول
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الموضوع الثاوي
ص:
الّن ّ
ِ
باعتدال
فرُده
وم ِزّيةٌ ال
غيره من ُ
اعمم أَ َّن ّ
ُ
حيث تَ ّ
يشاركو فييا ُ
الش َ
عر َواِ ْن كان لو فضيمةٌ (تخصو) َ
ْ
أقسامو وتَوازِن أَجزِائو وتَساوي َقوافي ق ِ
ِ
اع الكال ِم ،مع طول
صائدهِ ،م ّما ال
يوجد في غيره ِمن سائر أنو ِ
ُ
ِ
الن ِ
ِ
الرو ِاة وأَفو ِاه َّ
ِ
الد ِ
مر ُّ
الحافظة منو
قمة لِتَ َم ُّك ِن الُقّوِة
ىور َوتَ َعا ُق ِب
داولِو عمى أَلسنة ُّ
َبقائو عمى َم ّ
األزمان ،وتَ ُ
ِ
بعضيا ببعض مع شيوعو و ِ ِ
عم ِق ِ
بارتباط أجزِائو وتَ ُّ
وب ْع ِد م ِ
ِ
سيره وما ُي َؤِثُّره من
ْ
استفاضتو وسرعة انتشاره ُ َ
ِ
ِ
الض ِ
اليجاء ،وا ِ
ِ
نشاده بمجالس الم ِ
الحافمة والمو ِ
الرفعة و َّ
الجامعة  ...إلى غير
اكب
موك
المدح و
عة باعتبار
ِ
ّ
ُ
ِ
ِ
أشرف َمقاما،
الج ّم ِة ،و
فإن ّ
الضخمةّ ،
المفاخر ّ
أرفع منو درج ًة وأعمى ُرتب ًة ،و ُ
ذلك من الفضائل َ
الن َثر ُ
ٍ
ِ
محصور في وزن
األلفاظ والتّقدي ِم فييا
اعر معيا إلى زيادة
عر
وقافية يحتاج ّ
أحسن ِنظاماِ ،إذ ِّ
و ُ
ٌ
الش ُ
الش ُ
ِ
المقصور ،وص ِ
ِ
أخيرَ ،وَق ْ ِ
والتّ ِ
الصرف ...
نع ما
رف ما (ال
ومد
وم ِ
ُ
الم ْمدوِدّ ،
ُ
ينصرف من ّ
ينصرف) َ
َ
صر َ
ن ِ
وغير ذلك ِم َّما تُ ِ
مجئ إليو ضرورةُ ّ ِ
ِ
المنثور ال ُيحتاج فيو إلى
الكالم
ُ
الشعر فتكو معانيو تابع ًة أللفاظو ،و ُ
ظو تابع ًة لمعانيو ...
شيء من ذلك فتكون ألفا ُ
ِ
المستحيمة ،والص ِ
عر ال تخمو عن الكذب والتّ ِ
الش ِ
لمحد،
فات
حويل عمى األمور
مقاصد ّ
َ
المجاوزِة ّ
ُ
ّ
ِ
ِ
ف المحصن ِ
الن ِ
الخارجة عن العادة ،وَق ْذ ِ
ِ
تان ،وس ِّب األعر ِ
وشيادة ُّ
الب ْي ِ
الز ِ
و ُّ
اض.
ات،
عوت
ور ،وَقول ُ
َ
ُْ َ
فإن المقصود األعظم منو الخطب والتَّرُّسل ،و ِك َالىما شريف الموضوِع ،حسن التّ ُّ
الن ِ
ثر َّ
عم ِق ،إذ
بخالف ّ
َ
ََُ
ُ
َ ُ َ ُ
ُ ُ
َ
ناء عميو والص ِ
ِ
ِ
وتوحيده والثّ ِ
ِ
الة عمى رسولو
وتقديسو
وتمجيده
كالم َم ْبِن ّّي عمى حمد للاِ تعالى
الخ َ
ُ
ّ
ط ُب ٌ
ِ
عي ِة.
مبني عمى
ِ
صّمى للا عميو وسّمم ...والتََّرُّس ُل ّّ
الر ّ
وقوا ِم ّ
مصالح ّ
األمة َ
لمقمقشندي المتوّفى ( 121ه)
عن كتاب (صبح األعشى)
ّ
بتصرف.
ج ،1صفحات 61 ،55 ،51
ّ
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اختبار يف مادة :اللغة العربية وآداهبا  /الشعبة :لغات أجنبية  /بكالوراي 7102

األسئمة:

ّأوال :البناء الفكرّي ( 11نقاط)
ص؟ وما طبيعتو؟ عّمل.
 )1ما موضوع ّ
الن ّ

ص.
لمناثر" .لماذا؟ اُذكر الجوازات ّ
" )2يجوز ّ
الشعرّية اّلتي أشار إلييا ّ
لمشاعر ما ال يجوز ّ
الن ّ
 )3ما موقف الكاتب من القضية المطروحة؟ ِ
أبد رأيك فيو مع التّعميل.
ّ
ص.
ص ّي الغالب؟ ُد َّل عميو ّ
بمؤشرين مع التّمثيل من ّ
النمط ّ
 )4ما ّ
الن ّ
الن ّ
الخاص.
ص بأسموبك
ّ )5
لخص مضمون ّ
ّ
الن ّ

ثانيا :البناء الّمغو ّي ( 16نقاط)
الرواة ،المدح ،اليجاء ،الخطب ".
سم الحقل الد
اللي لأللفاظ اآلتيةّ " :
ّ )1
ّ ّ
الن ْث َر أَ ْرَف ُع ِم ْن ُو َد َر َج ًة ]
 )2أعرب الّمفظتين اآلتيتين إعراب مفردات ":درجة " في قول الكاتبَ [:فِإ َّن ّ
ط ُب َك َال ٌم مبني عمى حمد للا تعالى] ،وما بين قوسين إعراب جمل:
الخ َ
و"ِإ ْذ" في قولوِ[ :إذ ُ
ّ
(تخصو) و(ال ينصرف).
ّ
مما تُمجئ
 )3ما دور اسم اإلشارة في اتّساق ّ
الن ّ
ص في قولو ..." :ومنع ما ينصرف ...وغير ذلك ّ
الشعر"؟
إليو ضرورة ّ

البيانية
الصورة
ّ
 )4ما نوع ّ
أسموبية
ضاد ظاىرة
 )5التّ ّ
ّ

في قول الكاتب" :وب ِ
عد َمسيره "؟ اشرحيا مبر از أثرىا في المعنى.
ُ
مبينا وظيفتو.
في ّ
ص .استخرج مثاال لوّ ،
الن ّ

قدي ( 14نقاط)
ثالثا :ال ّتقويم الّن ّ
الصفحة الثّامنة ما يأتي:
لمسنة الثّالثة ،الفرع األدبي ،في ّ
َوَرَد في الكتاب المدرسي ّ
ِ
الزخرفة والتّصنيع ّإال فيما َندر"
األسموب غاي ًة في الكتابة،
"أصبح
وجعل ُ
ىميم كّمو في ّ
الكتّ ُ
ُ
َ
اب غاي َة ّ
رواد ل ّمنثر في عصر الكاتب.
وضح ىذا الحكم مبر از تجّمّياتو في ّ
 ّالن ّ
ص ،ذاك ار ثالثة ّ

انتيى الموضوع الثاني

صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآداهبا/الشعبة :لغات أجنبيّة/بكالوراي/7102 :موضوع 0
عناصر اإلجابة
أوال :البناء الفكري 01(:نقاط)
الصهيوني
الشاعر صورة
مأساوية ّ
 -0رسم ّ
ّ
للشعب الفلسطيني تحت وطأة االحتالل ّ
وقتله في أرضه.
السّفاح الذي ّ
نكل بالفرد الفلسطيني فطارده ّ
ّ

الراحة،
 -2من أشكال معاناة المهجر الفلسطيني بعيدا عن الوطن :غياب ال ّ
طمأنينة و ّ
اإلنسانية.
الص ّحّية ،ال ّذ ّل والهوان ،واهانة الكرامة
ّ
انعدام ّ
الرعاية ّ
(أماه-والدي-إخوتي -األهل –
 -3يرتبط
ّ
المهجر الفلسطيني برموزه أسرة وأهال ووطنا ّ
الرموز دفاعا عن وجوده
الرفاق-الوطن-العلم-العنوان)...
ّ
يتشبث الفلسطيني بهذه ّ
ّ
وتحقيقا لذاته.

سردي
النمط الغالب  :وصفي
ّ -4
ّ
ّ
أماه ذئب جائع)،
مؤشرات الوصفّ :
النعت( :جائع ،ذاهب ، ) ..التّشبيه( :الّليل يا ّ
االسمية( :ما قيمة اإلنسان؟)
الصفصاف هل ستذكرين ، )..الجملة
ّ
االستعارة( :يا غابة ّ

جو
مؤشرات السرد :حكاية الحدث بالفعل الماضي( :مرضت ليلة)  ،وضع المتلّقي في ّ
المكانية( :أينما مضى،
مانية و
الحدث بالفعل المضارع( :يذكر المساء)  ،ال ّ
ظروف ّ
ّ
الز ّ

العالمة
مجزأة

مجموع

20

20

20

20

20

20

0x2.05
2..5

20

2..5

البر و البحار و اآلفاق).
ّ
بالنمطين.
مالحظتان - :تقبل
ّ
الصحيحة المرتبطة ّ
المؤشرات األخرى ّ
لكل نمط.
 يكتفيالمترشح بذكر ّ
ّ
مؤشرين ّ
التلخيص :يراعى فيه:
ّ -5
ص.
 مضمون ّالن ّ

20

طالب.
 اإليجاز اعتمادا على أسلوب ال ّ -سالمة الّلغة نحوا وصرفا وامالء.....

هجر
الص
(م ّ
الرحمةّ .
هيوني سّفاح مجرم ال يعرف ّ
لخص مقترح لالستئناس) :االحتالل ّ
ّ
الفلسطينيين عن وطنهم وسلبهم نعمة الحياة قبل الممات ،ورمى بهم في غياهب مهجر ال ّذ ّل
يتشبث الفلسطيني في كل مكان وزمان
و الهوان وغياب الكرامة
االنسانية .و رغم هذا ّ
ّ
ّ
هويته و رموز وطنه ،وال يتنازل عنها أبدا.
بأسرته و ّ

صفحة  0من 3
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ثانيا :البناء اللغوي 10 (:نقاط)
 -0مدلول الرموز:

ا لرمز

مدلوله

الّليل

الصهيوني
االحتالل ّ

المساء

الحزن واألسى واأللم

ظ ّل
ال ّ

التّهميش والتّناسي

ذئب

 2ـــ إعراب المفردات:

غدر االحتالل ووحشيته

ظاهرة على آخره.
ــ بكاء :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة ال ّ
ــ األوراق :بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 3ـــ محل إعراب الجملتين:

محل رفع نعت.
 (يطارد الغريب) جملة ّفعلية في ّ
محل لها من اإلعراب.
 (رموه تحت ظلك الحزين) جملة فعلية صلة الموصول ال ّ 4ـ الصورة البيانية وبالغتها:

شبه المساء باإلنسان في صفة الذكر(يذكر)
مكنيةّ ،
(هل يذكر المساء...؟) :استعارة ّالشاعر ما هو معنوي.
 -بالغتها :شخص ّ

(مهاج ار مات بال كفن) :كناية عن صفة ال ّذ ّل اّلتي يعيشها الفلسطيني نتيجة لبشاعةوميتا.
حيا ّ
الصهيوني .بالغتها :تصوير درجة معاناة الفلسطيني ّ
االحتالل ّ

2.05
2.05
2.05

20

2.05
2.5

20

2.5
2.5

20

2.5

2.5
2.5

20

2.5
2.5

 5ــــ تقطيع السطر األول وتسمية البحر:
الّل ْيل  -يا أ ّمـ ـ ـ ـاه – ذئب جـ ـ ـ ـ ــائع سّفـ ـ ـ ـ ــاح
بن جائــعن
أمماه ذئ ـ
الليل ي ــا

سفف ــاحو

2//2/2/

2//2/2/

2//2/2/

2/2/2/

مستفعلن

مستفعلن

مستفعلن

مستفعل
ْ

الرجز.
البحر :بحر ّ

صفحة  7من 3

2.05
2.05
2.05
2.05
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ثالثا :التقويم النقدي ( 14نقاط)

الرمز هو تمثيل المعاني وتعميقها باعتماد اإلشارة واإليماء.
 -0تعريف الرمزّ :
 -2أنواع الرمز:
طبيعي.
الرمز ال ّ
 ّالرمز التّاريخي.
 ّالديني.
الرمز ّ
ّ -

20

0×2.5

الرمز األسطوري.
 ّالمترشح بذكر ثالثة أنواع.
مالحظة :يكتفي
ّ
 -3حضوره في القصيدة المعاصرة من خالل النص:
للداللة على المعاني العميقة في القصيدة المعاصرة.
الرمز كبنية
أساسية ّ
ّ
يحضر ّ
ص من خالل عديد األمثلة منها:
ويتجّلى في ّ
الن ّ

ـ ـ الّليل  :رمز طبيعي يوحي إلى االستعمار.

ـ ــالذئب  :رمز طبيعي يوحى به إلى دالالت الغدر و المكر.

البر ،البحر ،اآلفاق)
الصفصاف ،ال ّ
ظ ّل ،الغربانّ ،
إلى جانب(:المساء ،غابة ّ
سياسية ترتبط ببشاعة االحتالل
اجتماعية
طبيعية تحمل دالالت
و هي في جّلها رموز
ّ
ّ
ّ

الصهيوني.
ّ

صفحة  3من 3
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عناصر اإلجابة
البناء الفكري 01( :نقاط)

العالمة
مجزأة

مجموع

5.5

الشعر.
ص
النثر على ّ
أفضلية ّ
 -1موضوع ّ
ّ
الن ّ
 -طبيعة الموضوع نقدي/أدبي

5.5

أفضلية الّنثر على ال ّشعر.
مبرز
أدبية بمنظار نقدي ًا
 ّّ
قضية ّ
ألنه يتناول ّ
الشعر محصور في وزن وقافية ،ولهذا األمر
ألن ّ
 -2يجوز ّ
للشاعر ما ال يجوز ّ
للناثر ّ
الناثر.
مستلزمات يحتاجها ّ
الشاعر دون ّ
ص:
ومن الجوازات ّ
الشعرّية المذكورة في ّ
الن ّ

5.5
51

4×5.25

الصرف.
 قصر الممدودّ ،مد المقصور ،صرف ما ال ينصرف ،منع ما ينصرف من ّ
القضية المطروحة هو تفضيل النثر عن الشعر.
 -3موقف الكاتب من
ّ

المترشح موقفه
 ُيبديّ
 ُيراعى في اإلجابة الحجاج و ُحسن التّعليل.النمط الحجاجي.
ص ّي الغالب هو ّ
النمط ّ
ّ -4
الن ّ
ومن مؤشراته في النص:

استعمال األدلة والبراهين (باعتبار المدح والهجاء...إلى غير ذلك من الفضائل).النثر).
اعتماد المقارنة لإلقناع باألفضلية (بين ّالشعر و ّ

0.1

10

5.5
5.5
5.5

0.1

51

10
2×5.5

فإن).
أنّ ،
استعمال المؤكداتّ ( :النثر أرفع منه.)...
أسلوب الشرط( :إن كان لهفضيلة...فإن ّ
ّ
مؤشرين.
مالحظتان- :يكتفي
المترشح بذكر ّ
ّ
الصحيحة.
 تُقبل باقيّ
المؤشرات ّ

 -5التلخيص:
ُيراعى فيه:
ص.
 مضمون ّالن ّ

51
51

طالب.
 -اإليجاز اعتمادا على أسلوب ال ّ

51

مالء...
 -سالمة الّلغة نحوا وصرفا وا ً

صفحة  2من 3
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البناء اللغوي10( :نقاط)

الداللي لهذه األلفاظ هو حقل األدب.
الرواة ،المدح ،الهجاء ،الخطب) الحقل ّ
ّ ( -1
 -0اإلعراب:

5.5

1.1

أ -المفردات:

إعر بها

الكلمة
درجة

ظاهرة على آخره.
تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة ال ّ

الساكنين ال محل له من
حرف تعليل مبني على السكون ّ
حرك بالكسر اللتقاء ّ
اإلعراب.

إذ

5.5
5.5
10

ب -المحل اإلعرابي للجمل:
الجملة
(تخصه)
(ال ينصرف)

محلها اإلعرابي
فعلية
جملة ّ

فعلية
جملة ّ

محل رفع نعت.
في ّ
محل لها من اإلعراب.
صلة الموصول ال ّ

ص هو الربط واإلحالة إلى المشار إليه سابقا.
 -3دور اسم اإلشارة في اتّساق ّ
الن ّ
"وبعد مسيره"
الصورة
ّ
البيانية في قولهُ :
 -4دراسة ّ
 -نوع الصورة :استعارة مكنية.

تدل
الشعر باإلنسان اّلذي يسير وحذف
شبه الكاتب ّ
ّ
 الشرحّ :المشبه به ،وأبقى على الزمة ّ
عليه وهي المسير.
الشعر.
شخص معنى رواج ّ
 -بالغتهاّ :

الضعة ،المدح والهجاء.
الرفعة و ّ
 -5التضاد :التّقديم والتّأخيرّ ،
 وظيفته :توضيح المعنى.المترشح بمثال واحد.
مالحظة :يكتفي
ّ

صفحة  1من 3

5.5
5.5
51

10

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

0.1
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التقويم النقدي 10( :نقاط)
التأنق والتّنميق
الضعف باألسلوب على حساب المعنى ،فقد بالغوا في ّ
اهتم كتّاب عصر ّ
أّ -
الّلفظي وزخرفة العبارات.
ّ
ب -تجلياته في النص تمّثلت في:

كالسجع في قوله( :باعتدال
 اإلكثار من المحسنات البديعية اللفظية والمعنوية:ّ
ومد
أقسامه وتوازن أجزائه وتساوي قصائده) ،والمقابلة في قوله( :قصر الممدود ّ
المقصور).

 الغلو في البيان :كالمجاز في قوله( :الملوك الحافلة والمواكب الجامعة) ،واالستعارةفي قوله( :استفاضته وسرعة انتشاره).

 التأنق في اللفظ :كقوله( :أرفع منه درجة وأعلى رتبة وأحسن نظاما)...الزور).
 -االقتباس في قوله( :قذف المحصنات وشهادة ّ

5.5

5.5
5.5
5.5
5.5

الدين العاملي ،ابن 3× 5.5
العباس القلقشندي ،عبد الرحمن بن خلدون ،بهاء ّ
ج -من أهم رواده :أبو ّ
خّلكان ،المقريزي....
ص.
الصحيحة المستنبطة من ّ
الن ّ
مالحظتان- :تُقبل التجّليات األخرى ّ
الضعف.
 يكتفيّ
المترشح بذكر ثالثة رواد من عصر ّ

صفحة  3من 3

10

وزارة الرتبية الوطنية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :لغات أجنبية

املدة 10 :سا و 01د

اختبار يف مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا على الخيار
الموضوع األول :ىل القول بعقم نتائج القياس يستدعي رفض المنطق األرسطي؟
الموضوع الثاني" :الفرضية جوىر بناء العلم وخطوة أساسية في المنيج التجريبي".

دافع عن صحة هذه األطروحة.

الموضوع الثالث :النــّـــص

"...ال شك أن وظيفة اللغة األساسية ىي التعبير عن األحاسيس وايصال األفكار منن المنتملم ىلن

ط ن  .فاللغ نة بي ن ا االعتبننار وسننيلة للتفنناىم بننين البشننر وأداة ال غن ن عنيننا للتعامننل بيننا فنني حينناتيم.
المخا َ
ومن العلماء من ينبب ىالا أن يحصنر جمين وظائفينا فني الغنرض األول (التعبينر ،أو فني الغنرض الثناني
(االتصننال ،ورأييننم فنني لننك أن األغ نراض األخننرن ثانويننة وأن نو يمكننن فنني اخننر األمننر أن تعنناد ىل ن أحنند

الغرضين السابقين .فقد قيل مثال ىن اللغة وسيلة للتسجيل وللرجوع ىل ما سجل.
ىالا أن ى ه الوظيفة  -في زعمينم -ملحَقنة باالتصنال ألن اإلنسنان عنندما ي ارجن منا سن اجلو يكنون

ىو نفسو بمثابة القارئ أي أنو يحصل االتصال بين طرفين ىما المتنا

والقنارئ .علن أن حصنر جمين

الوظائف في غنرض واحند ال يخلنو منن مغناالة .وسننرن أن التعبينر يتاخن عن ادة صنور وال يمكنن أن نطلنق
عل بعضيا تسمية اللغة ىالا عل سبيل المجاز .وسننرن أيضنا أن االتصنال مفينوم أعنم منن اللغنة وأوسن

نطاقا ى أنو يمكن أن يحصل بع ادة طرق من جملتيا اللغة".

حنفي بن عيسى
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المطلوب :امت

مقالة فلسفية تعالج فييا مضمون النص.

صفحة  1من 1

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :لغات أجنبية/بكالوراي7102 :
الموضوع األول  :هل القول بعقم نتائج القياس يستدعي رفض المنطق األرسطي ؟
عناصر اإلجابة

المحطات

مدخل - :البد للعقل من منطق يحكم تحليالته ويضبط استدالالته ويعصمه من الوقوع في الزلل.

طرح المشكلة

المسار - :عقم نتائج القياس دفع البعض إلى رفض المنطق األرسطي بحجة أنه سبب في تأخر المعرفة
البشرية .

السؤال - :إذا كانت نتائج القياس متضمنة في مقدماته فهل يبرر ذلك رفض المنطق األرسطي ؟
 -سالمة اللغة.

العالمة
مجزأة

المجموع

10
10

40

1010
110

األطروحة ( :بيكون ،ديكارت ،غوبلو - )...إن عقم نتائج القياس يستدعي رفض المنطق األرسطي
 -عيوب المنطق الصوري.

الحجة  - :المنطق األرسطي صوري ال يهتم بمضمون القضايا وال بانسجامها مع الواقع.
 -نتائج القياس ال تضيف معرفة جديدة لمقدماته.

نقد الحجة - :ال يهتم بمضمون القضايا ألن ذلك ال يدخل في مجال اختصاصه وألنه يهتم فقط بانسجام
الفكر مع ذاته.

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

10
10

40

10
10

محاولة حل المشكلة

نقيض األطروحة ( :أرسطو ،الفارابي )..عقم نتائج القياس ال يستدعي رفض المنطق األرسطي.
 -مزايا المنطق الصوري.

الحجة  -:المنطق األرسطي يمد التفكير بالقواعد والقوانين التي تضمن سالمته وتمنعه من التناقض.
نقد الحجة  - :إذا كانت قواعد المنطق األرسطي تضمن انسجام الفكر مع ذاته فإنها ال تضمن عدم

تناقضه مع الواقع  /تأثير الحتميات النفسية واالجتماعية على الحكم المنطقي.
 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة:

10
10

40

10
10

التركيب  - :تطور المنطق هو امتدادا للمنطق األرسطي.
 -ال يمكن االستغناء عن المنطق وشروط المعقولية الصورية حين تأسيسنا ألي خطاب ( علمي،

فلسفي ،سياسي) نريد له أن يكون متجانسا.

1010
10

 -الرأي الشخصي المبرر.

10

 -األمثلة واألقوال.

110

 -القول بعقم نتائج القياس ال يستدعي بالضرورة رفض المنطق األرسطي باعتبار ما له من أهمية

حل المشكلة

في حياة اإلنسان العقلية والعملية .
 -تناسق الحل مع منطوق المشكلة.

10
10

 -وضوح الحل.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

المجموع

صفحة  0من 3

40

04

40

04/04

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :لغات أجنبية/بكالوراي7102 :

الموضوع الثاني " :الفرضية جوهر بناء العلم وخطوة أساسية في المنهج التجريبي" دافع عن صحة هذه األطروحة.
عناصر اإلجابة

المحطات

العالمة
مجزأة

طرح المشكلة

الفكرة الشائعة - :الفرضية خطوة غير أساسية في المنهج التجريبي ويمكن االستغناء عنها.

10

الفكرة النقيض - :الفرضية خطوة أساسية في المنهج التجريبي وهي أساس بناء العلم.

10

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

40

1.0

عرض منطق األطروحة - :ال يمكن االستغناء عن الفرضية في المنهج التجريبي.

الدفاع عن األطروحة:

10.0

المجموع

10

 -الفرضية تمثل دور العقل الضروري في بناء المعرفة العلمية.

10

 -القوانين العلمية ليست أكثر من فروض عقلية أكدتها التجارب.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

 -أوال  :حجج شخصية:

تترك الجتهاد التلميذ.

محاولة حل المشكلة

 ثانيا :االستئناس بمذاهب فلسفية مؤسسة :العقالنية العلمية ( بوانكاريه ،ك .برنار) المنهج التجريبي ال يقوم على التجربة الحسية فقط وانما هو جملة من الخطوات العمليةومجموعة من العمليات العقلية التي يلتزم بها الباحث منذ بداية بحثه حتى نهايته.
 -األمثلة واألقوال.

40

10
10
10.0

40

1.0

عرض منطق الخصوم  - :النظرية التجريبية (بيكون ،ج.س.مل) -الفرضية خطوة غير أساسية في المنهج

التجريبي ويمكن االستغناء عنها  -االفتراض يقوم على التخمين والخيال مما يتعارض مع العلم.

10

 -قواعد االستقراء كفيلة بالكشف عن حقيقة القوانين العلمية .

نقد منطق الخصوم - :الحواس ال تكفي للكشف عن العالقات الثابتة بين الظواهر ( .نقد قواعد االستقراء)

10

جاهز.
ا
 -القوانين العلمية ليست معطى

10

 -األمثلة واألقوال +سالمة اللغة.

10

مشروعية الدفاع عن األطروحة - :األطروحة القائلة بأن الفرضية جوهر بناء العلم وخطوة أساسية في

حل المشكلة

المنهج التجريبي لها ما يبررها ،قابلة للدفاع عنها وتبنيها.

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 :لغات أجنبية/بكالوراي7102 :
الموضوع الثالث :النص حنفي بن عيسى
عناصر اإلجابة

المحطات

العالمة
مجزأة

طرح المشكلة

مدخل - :وظائف اللغة.

10

اإلطار الفلسفي - :فلسفة اللغة  /الرد على الذين يحصرون وظيفة اللغة في التعبير واالتصال.

10

المشكلة:

 -هل تقتصر وظيفة اللغة على التعبير واالتصال ؟

10.0

 -سالمة اللغة.

1.0

موقف صاحب النص - :الوظيفة االجتماعية للغة من أهم وظائفها إال أن للغة وظائف أخرى من غير
الممكن تجاهلها.

محاولة حل المشكلة

الحجج:

 ال يمكن حصر وظيفة اللغة في التعبير واالتصال. -حصر وظائف اللغة في التعبير واالتصال مغاالة.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

 -االتصال يتم بوسائل متعددة تتجاوز اللغة.

10

 -مفهوم االتصال أعم وأوسع نطاقا من اللغة.

10

 -للتعبير صور عدة ال يمكن اعتبار بعضها لغة إال مجازا.

10

النقد والتقييم - :اللغة وسيلة للتعبير عن الفكر وأداة للتواصل ولها القدرة على الكشف واإلخفاء وهي وسيلة
للتسلط.

40

40

10
10.0

 -مهما تعددت وظائف اللغة فإن الوظيفة االجتماعية التواصلية هي أهم هذه الوظائف.

10

 -الرأي الشخصي المبرر.

10

 -األمثلة واألقوال.

40

10
10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

المجموع

40

1.0

 -وظيفة اللغة ال تنحصر في التعبير واالتصال بل تتعداها إلى تحقيق وظائف أخرى ( النفسية -االنفعالية،

حل المشكلة

الذهنية)...

10

 -تناسق الحل مع منطوق المشكلة.

10

 -وضوح الحل.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

المجموع

04

صفحة  3من 3

40

04/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :لغات أجنبية
اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:

املدة 10 :سا و 01د

الموضوع األول

التاريــخ:
الجزء األول 10( :نقاط)

 " )0تميزت المراحل األولى من الحرب الباردة بوجود مناخ عالمي يمتلئ بكل أساليب الصراع العقائدي
والتوتر السياسي والتهديد الديبلوماسي ...والضغوطات االقتصادية وتصاعد أخطار سباق التسلح...

وتفجر العديد من الحروب المحلية ...في مناطق عديدة من العالم مثل كوريا وفيتنام ...وهي الحروب
التي وقعت – بفعل إدراك الكتلتين لمخاطر الحرب النووية العالمية – دون تصاعدها إلى مستوى

الحروب العامة".

المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي تاريخ ص .06

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )7أكمل الجدول التالي:

الحدث

التاريخ

 10أكتوبر 0442

..................................
 12ماي 0494

...................................
سلم الشجعان

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

الجزء الثاني 14( :نقاط)
" أدركت الثورة الجزائرية أن الوعي بالذات والوعي بالوطن هو الضمان الوحيد الستم اررية الثورة وتحقيق

النصر فاستثمرت القناعات التي كرستها الحركة الوطنية ،وأخطاء اإلدارة االستعمارية ،فعملت في اتجاه بلورة
الوعي السياسي بداية من بيان نوفمبر" .... 4591

المطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )0دور التعبئة الجماهيرية في دعم الثورة التحريرية.
 )7انعكاسات ذلك على االستعمار الفرنسي.

صفحة  0من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :لغات أجنبية  /بكالوراي 7102

الجغرافيــا:
الجزء األول 10( :نقاط)

 " )0وكان االعتقاد السائد أنه بإمكان البلدان الفقيرة أن تشرع في النمو االقتصادي إذا ما اعتمدت
أساليب التحكم في التسيير القائمة على استقرار المؤسسات االقتصادية الكبرى وتحرير األسواق

واتباع الخصخصة ،ويؤدي ذلك النمو بدوره إلى التحسن الواسع في مجال الصحة والتعليم والتغذية
والسكن واالستفادة من الهياكل القاعدية".

المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي جغرافيا ص .094

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )7إليك جدوال يمثل الدول الرئيسية المستهلكة للبترول في العالم سنة .3142
(الوحدة :مليون برميل يوميا).

الدول
كمية
االستهل ك
المطلوب :علق على الجدول.

الو.م.أ

الصيـن

اليابـان

الهنـد

روسيـا

06

01

14

0.0

0.0

المصدر :إحصائيات " بريتش بتروليوم " جوان .7104

الجزء الثاني 14( :نقاط)

فضاء قويا للنمو وقطبا اقتصاديا عالميا ،تم فيها تنظيم
أصبحت منطقة شرق وجنوب شرق آسيا
ً
الشبكات الكبرى للمبادالت على المستوى العالمي.
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )0استراتيجية دول المنطقة في التنمية االقتصادية.

 )7انعكاسات النمو االقتصادي لدول المنطقة على االقتصاد العالمي.

انتهى الموضوع األول

صفحة  7من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :لغات أجنبية  /بكالوراي 7102

الموضوع الثاني
التاريـخ:
الجزء األول 60( :نقاط).
 ..." )1وقد أكد المجلس الوطني للثورة الجزائرية من جديد مواقف الثورة الجزائرية في ميدان المغرب
العربي والميدان العربي اإلفريقي وفي النطاق اإلفريقي اآلسيوي وهي مواقف تندرج في حركات التحرير
التي تقودها الشعوب للتخلص من االستعمار المباشر ومخلفاته المتمثلة في االستعمار الحديث. "...

المصدر :بيان المجلس الوطني للثورة بعد اجتماعه في طرابلس .1901/8/72 - 9

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )7عرف بالشخصيات التالية – :مصطفى بن بولعيد

– منداس فرانس

– هوشي منه.

الجزء الثاني 60( :نقاط).
ساهمت سياسة "غورباتشوف" في بلورة كل أشكال التعاون وفق المنظور األمريكي حيث تم تفكيك الدولة

السوفيتية وتدميرها ،كما تم إحالل توازن المصالح محل توازن القوى مما نجم عنه تخلي الدولة السوفيتية عن
دورها في العالقات الدولية وتدعيمها ألصدقائها في أوروبا الشرقية فزالت الثنائية القطبية وظهرت األحادية
القطبية لصالح الواليات المتحدة األمريكية.

المطلوب :انطالقا من الفقرة واِعتمادًا على ما درست ،اكتب مقــاال ً تـاريخيــًا تبين فيه:
 )1أسباب التحول من الثنائية إلى األحادية القطبية.
 )7انعكاسات هذا التحول على العالقات الدولية.

صفحة  0من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :لغات أجنبية  /بكالوراي 7102

الجغرافيا:
الجزء األول 60( :نقاط)
 " )1إن التطور االقتصادي آلسيا الشرقية والجنوبية الشرقية ...يثير كثي ار من االهتمام منذ ثالثة عقود.
تشكل تلك البلدان المطلة على المحيط الهادي فضاء اقتصاديا كبي ار في طور التوسع ...إلى جانب التنوع
الثقافي فإن المنطقة تشكل وحدة ذات حركية وتزايد اإلنتاج والمبادالت كمجال وفضاء متعدد األقطاب...

إن الوزن الديمغرافي واالهتمام الفعلي لدول المنطقة ووفرة اليد العاملة المؤهلة والبحث عن الربح

واالندماج

في االقتصاد الرأسمالي كلها مقومات ساهمت في إبراز المنطقة كقطب اقتصادي أساسي في

العالم في مطلع القرن الـ ـ."... 12

المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي الجغرافيا ص .20

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )7إليك جدوال يمثل القوى التجارية الرئيسية في العالم سنة .1222
(الوحدة :مليار دوالر).

القوى التجارية

قيمة الصاد ارت

النسبة العالمية %

قيمة الواردات

النسبة العالمية %

الو.م.األمريكية

0726

16.4

0406

07.6

االتحاد األوربي

0042

04.04

0002

09.40

اليـابــان

221

19.0

040

14.9

المرجع :منظمة التجارة العالمية (تقرير حول التجارة العالمية .)7611

المطلوب :مثل نسب الصادرات والواردات بأعمدة بيانية (في مجال واحد).
مقياس الرسم 1 :سم = 1 / % 60سم = عمود.
الجزء الثاني 60( :نقاط)

أصبحت السوق المالية بفضل منظومة االتصاالت بين مختلف البورصات ذات صبغة عالمية غير

أن هناك اختالف في تحديد العوامل المتحكمة في حركة رؤوس األموال وتمركزها ،فمنهم من يرى أن منطق

الربح والمضاربة هو المتحكم ،بينما يرى آخرون أن سياسة الدول الغنية هي العامل الحاسم في ذلك.

المطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1واقع حركة رؤوس األموال في العالم.
 )7دورها في المبادالت االقتصادية العالمية.

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوراي7102 :
عناصر اإلجابة
التاريخ

(الموضوع األول)

العالمة
مجزأة مجموع

الجزء االول:

 )1شرح المصطلحات التي تحتها خط في النص:

 -الصراع العقائدي :الخالف بين المعسكرين حول نشر كل منهما لمبادئ مذهبه السياسي واالقتصادي في العالم

باعتماد وسائل مختلفة...

 سباق التسلح :سياسة عسكرية انتهجها المعسكران لتطوير القدرات الدفاعية بهدف تحقيق التفوق العسكري... -الحرب النووية :الصراع المسلح الذي تستخدم فيه األسلحة النووية...

01
01
01

10

 )2اكمال الجدول:

التاريخ

الحدث

0491 / 06 / 60

تأسيس مكت الكومنفورم

1591-11-22

سلم الشجعان

0409/ 60 / 61

نهاية معركة ديان بيان فو

01
01
01

الجزء الثاني:
 -مقدمة :من أجل نجاح الثورة و تحقيق أهدافها اعتمدت على مختلف الوسائل و األساليب والتي منها تعبئة

5.0

الشعب ليقوم بدعمها .فما دور الشعب في إنجاحها وما انعكاسات ذلك؟
 )1دور التعبئة الجماهيرية في دعم الثورة:

 إيمان الشعب بعدالة قضيته وضرورة مواجهة االستعمار لتحقيق استقالله.-التطوع في صفوف جيش التحرير الوطني وتزايد عدد المجاهدين والمسبلين ورصد أخبار العدو.

-دفع االشتراكات المالية ( أيضا من قبل المهاجرين خاصة في فرنسا) والتزويد بالمؤونة واإليواء .

6×0.25

 شن اإلضرابات ( الطلبة والعمال ) والمظاهرات ( .)0400/06/01، 0406/01/00 -المشاركة في التظاهرات الرياضية والثقافية في الخارج للتعريف بالقضية الجزائرية.

10

 التصويت لصالح استقالل الجزائر في استفتاء .0401/61/60 )2انعكاسات ذلك على االستعمار:

 تكثيف عمليات القمع ضد كل فئات الشعب خاصة في األرياف. -زيادة عدد القوات الفرنسية في الجزائر بعد االنهزام في الفيتنام.

 -تزايد األعبا ء و التكاليف على الخزينة الفرنسية ( أزمة مالية ).

6×5..0

 أزمات سياسية متتالية نتيجة اإلخفاق في القضاء على الثورة سقوط الحكومات وانهيارالجمهورية الرابعة ،محاوالت انقالبية).
-المشاريع اإلغرائية إلبعاد الشعب عن الثورة ( مشروع سوستال ،مشروع قسنطينة).

 -الضغوط الدولية والمفاوضات ثم االعتراف باستقالل الجزائر.

 خاتمة :كان التفاف الشعب حول الثورة أهم العوامل في استم ارريتها ونجاحها رغم قلة اإلمكانيات واإلجراءاتالفرنسية الرامية لقمعها.

صفحة  1من 5

5.0

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوراي7102 :
الجغرافيا

الجزء األول :
 )1شرح المصطلحات التي تحتها خط في النص:

 البلدان الفقيرة :دول العالم الثالث التي لم التي ليس بإمكانها توفير االحتياجات الضرورية لسكانها وال تملكالوسائل الكافية للتنمية.

 تحرير األسواق :فتح األسواق أمام المنافسة بين المنتجين دون تدخل الحكومات في تحديد األسعار والسلع. -الخصخصة :تحويل مؤسسات القطاع العام إلى الخواص عن طريق البيع أو التنازل .

50
50
50
10

 )2التعليق على الجدول :


ارتفاع نسبة االستهالك لكل الدول .



تباين االستهالك بين هذه الدول .



احتالل الو م أ المرتبة األولى من حيث االستهالك.



الجزء الثاني

6× 5.0

ارتفاع كبير الستهالك الصين .



تقارب الدول األخرى في استهالك النفط.



هيمنة الدول المتقدمة في استهالك النفط .

مقدمة  :ماعدا اليابان لم تكن بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا ذات أهمية اقتصادية خالل فترة الستينات،

5.0

لكنها تحولت منذ الثمانينات و التسعينات إلى تنينات ونمور اقتصادية تنافس القوى االقتصادية الكبرى .فما
االستراتيجية التي اعتمدتها لتحقيق هذا التطور؟
 )1استراتيجية دول المنطقة في التنمية االقتصادية:

 االعتماد على اإلمكانيات الذاتية فيما يخص التمويل. -إنشاء شركات ومؤسسات مالية محلية.

6×5..0

 -تطبيق النظام الرأسمالي.

 تأهيل اليد العاملة عن االهتمام بالتعليم والتكوين.التركيز على الصناعة واالهتمام بالتجارة الخارجية كمورد اقتصادي رئيس.تخفيض تكاليف االنتاج وأسعار المنتوجات المصنعة لتسهيل ترويجها في األسواق العالمية )2انعكاسات النمو االقتصادي للمنطقة على االقتصاد العالمي:

 تزايد أهمية المنطقة كقطب اقتصادي ثالث في العالم ( تستحوذ على ربع الثروة العالمية). -المساهمة في نمو المبادالت التجارية العالمية (الصادرات ،الواردات).

 -استقطاب االستثمارات االجنبية ( فضاء في طور التوسع وتكثيف االستثمارات).

10
6×5..0

 تزايد استثماراتها في الخارج غزو منتوجاتها لألسواق العالمية منافسة بذلك الدول المصنعة الكبرى. -غزو منتوجاتها لألسواق العالمية منافسة بذلك الدول المصنعة الكبرى .

 -سوق مالية هامة على المستوى العالمي بورصة طوكيو ،شنغهاي  ،سنغافورة . ...

خاتمة:أسلوب التنمية االقتصادية لدول شرق آسيا نموذج حقق نجاحا باه ار في ظرف قصير ويمكن اإلقتداء به.

صفحة  2من 5

5.0

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوراي7102 :
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
التاريخالجزء األول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:
 المجلس الوطني للثورة الجزائرية :الهيئة التشريعية للثورة انشئ بموجب ق اررات مؤتمر الصومام  0400يتكونمن  01عضو دائم 01عضو اضافي =قادة الواليات والمسؤولين التاريخيين وممثلين عن العمال والطلبة.
 الثورة الجزائرية :رد فعل شعبي تحرري شامل وعنيف ضد االستعمار بهدف استرجاع السيادة واالستقالل منخالل مجموع العمليات العسكرية والسياسية لجيش التحرير وجبهة التحرير في الفترة ما بين .0401-0409
 االستعمار المباشر :تحكم الدولة المستعمرة في تسيير شؤون البلد المستعمر بطريقة مباشرة بهدفاستغالل طاقاته البشرية واالقتصادية( عن طريق أجهزة إدارية و سياسية تابعة لها مباشرة ).
 )2التعريف بالشخصيات:

 -مصطفى بن بولعيد ) 0400-0401( :ناضل في صفوف حزب الشعب ثم انخرط في المنظمة الخاصة،

كون مع رفاقه "اللجنة الثورية للوحدة والعمل " ومجموعة  11ثم مجموعة الستة .قائد المنطقة األولى(األوراس
النمامشة) استشهد في . 0400/60/11
 منداس فرانس  )0491 – 0461 ( :رئيس الحكومة الفرنسية  0400 – 0409عرفت فترة حكمه اندالعالثورة التحريرية في الجزائر مما عجل بسقوط حكومته.
 هوشي منه : ) 0404 – 0946( :مناضل فيتنامي أسس الحزب الشيوعي الفيتنامي تزعم حركة"الفيات منه " قاد الكفاح المسلح ضد االستعمار الفرنسي منذ  0490حتى هزيمتها في معركة " ديان بيان فو "
 0409ثم ضد التدخل العسكري األمريكي المدعم لحكومة فيتنام الجنوبية العميلة .

العالمة
مجزأة

مجموع

01
01
01

01
10
01
01

الجزء الثاني:

مقدمة :شهدت العالقات الدولية في نهاية الثماينات تحوالت جذرية على اثر تصدع المعسكر الشيوعي وبالتالي
زوال الثانية القطبية وظهور األحادية القطبية .

5.0

 )1أسباب التحول من الثنائية الى األحادية القطبية.

 رغبة الو م أ في السيطرة والهيمنة على العالم.
 قمة مالطا واالعالن عن نهاية الحرب الباردة.
 تفكك االتحاد السوفياتي.
 زوال المعسكر الشيوعي.
 انفراد الو م أ بالريادة والزعامة الدولية.
 تفكك الديمقراطيات الشعبية باوروبا الشرقية.
 )2انعكاسات هذا التحول على العالقات الدولية.

6×0.25

الهيمنة األمريكية على المؤسسات الدولية (هيئة األمم).
حل العديد من األزمات الدولية وفق المنظور األمريكي.
مجاراة روسيا للسياسة األمريكية.
التدخل األمريكي في الشؤون الداخلية ألغلب دول العالم خاصة العالم الثالث.
توسع دائرة االضطرابات والحروب األهلية في العديد من دول العالم.
تنصيب أنظمة موالية للدول الكبرى خاصة الو م أ.

خاتمة :زوال الثنائية القطبية وانعكاساته السلبية على العالقات الدولية في ظل االصرار االمريكي على الهيمنة على العالم.

صفحة  2من 5

6×5..0

5.0

10

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوراي7102 :
الجغرافيا
الجزء األول:

 )1شرح المصطلحات التي تحتها خط في النص:
 -التطور االقتصادي :تحسن األوضاع االقتصادية بما يمكن من تلبية االحتياجات المحلية و تحسين

المستوى المعيشي نتيجة تحسن كفاءات اإلنتاج و االستثمار الذي يؤدي إلى تزايد الدخل القومي.

 -فضاء متعدد األقطاب  :ظهور قوى اقتصادية إلى جانب القوة الرئيسية األولى ( اليابان ) و كل منها

تمثل قطبا اقتصاديا مستقال مما أدى إلى تزايد حركة االنتاج و االستثمار و المبادالت  :كوريا الجنوبية  ،تايوان

50
50

هونغ كونغ و سنغافورة ...

10

 اليد العاملة المؤهلة :العمالة التي تتميز بكفاءاتها العالية وتستطيع التحكم في وسائل اإلنتاج المتطورة( التحكم في التكنولوجيا الحديثة والتكيف تطوراتها ).

50

 )2التمثيل البياني:
 -االنجاز:

5.
5.0
5..0
5..0

 العنوان : -المفتاح:

 -المقياس:

الجزء الثاني:
مقدمة :تشهد حركة رؤوس األموال في العالم نشاط وتزايد كبير لما لها من دور في حركة المبادالت

االقتصادية

5.0

 )1واقع حركة رؤوس األموال في العالم:
-ضخامة حجم األموال المتداولة عالميا باالعتماد على التطور التكنولوجي.

 -تنقل األموال غير المشروعة والمزودة بحسابات الفوائد الكاذبة.

 األزمات المالية نتيجة الربح السريع إذ تؤدي الى عدم استقرار مناطق شاسعة من العالم . -التضخم المالي نتيجة للمنافسة و تزايد ظاهرة تبييض األموال.

10
6×5..0

 -عدم استقرار سعر أو صرف العمالت العالمية.

 -تنشيط مسارها بين عواصم أخطبوطيه للرأسمال العالمي.

 )2دورها في المبادالت االقتصادية العالمية:

 توفير السيولة النقدية لتنشيط الحركة التجارية( الصادرات ،الواردات) تنشط حركية األسواق سواء المحلية أو الدولية -توفير السيولة المالية للبنوك والمصارف عبر التحويالت المالية واالدخار سواء أفراد أو مؤسسات.

6×5..0

 تدعيم االستثمارات الخارجية ودور الشركات العالمية في رفع معدالت النمو االقتصادي . تحقيق أرباح ضخمة من خالل نشاط البورصات أو القروض البنكية .-تزايد نشاط التجارة وتبييض األموال.

 -خاتمة :أهمية ودور حركة رؤوس األموال في رفع مستوى حركية االقتصاد العالمي.

-

مالحظة  ):تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى(.

صفحة  4من 5

5.0

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :لغات أجنبية /بكالوراي7102 :

أعمدة بيانية تمثل نسبة الصادرات والواردات للقوى االقتصادية الكبرى

المقياس1 :سم = 1 / % 9سم = عمود

%

40
35
30
25
20
15
10
5
0

صفحة  9من 5

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
7102:دورة
 د01 سا و10 :املـدة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
 لغات أجنبية:الشعبة
 اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول
Les femmes en Algérie, à partir de 1955, commencent à avoir des modèles. Dans la société
algérienne circule en effet l’histoire de femmes de plus en plus innombrables qui, dans les djebels
ou dans les villes meurent, sont emprisonnées pour que naisse l’Algérie indépendante. La femmepour-le-mariage disparaît progressivement et cède la place à la femme-pour-l’action. La jeune
fille fait place à la militante, la femme indifférenciée à la sœur.
Les cellules féminines du FLN reçoivent des adhésions en masse. L’impatience de ces
nouvelles recrues est telle qu’elle met souvent en danger les traditions de la clandestinité totale.
Les responsables sont amenés à refreiner ces enthousiasmes et ce radicalisme toujours
exceptionnels, caractéristiques de toute jeunesse qui développe un monde nouveau. (…)
Il arrive que la jeune fille algérienne soit recherchée. La nécessité de disparaître, de
prendre le large, devient urgente. La militante quitte d’abord sa famille et se réfugie chez des
amis. Mais bientôt parvient de la direction du réseau l’ordre de rejoindre le maquis le plus proche.
Après tous les bouleversements antérieurs, fille dévoilée, maquillée, sortant n’importe quand, les
parents n’osent plus réagir. Le père lui-même n’a plus le choix. Sa vieille peur du déshonneur
devient tout à fait absurde, eu égard à l’immense tragédie vécue par le peuple. Mais aussi
l’autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette réticence
du père. Et puis surtout le combat est dur, proche, implacable. La fille monte donc au maquis.
(…)
L’attitude du père à l’égard des autres filles restées à la maison ou de toute autre femme se
modifie de façon radicale. La femme cesse d’être un complément pour l’homme. Littéralement
elle arrache sa place à la force du poignet.
Frantz Fanon, L’an V de la révolution algérienne.
Editions Maspéro 1959
Frantz Fanon : né antillais (1 25-1 61) est psychiatre, écrivain et un de ces militants qui ont épousé la
cause algérienne.

Questions
I/ Compréhension de l’écrit

points)

L’auteur de ce texte est :
a- Un écrivain.
b- Un journaliste.
c- Un historien.
Recopiez la bonne réponse.

4  من1 صفحة

7102  بكالوراي/  لغات أجنبية: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة
A quelle période de l’histoire de l’Algérie ce texte a-t-il été écrit ?
Justifiez votre réponse par un élément du texte.
« Les femmes en Algérie, à partir de 1955, commencent à avoir des modèles ».
Relevez dans le1er paragraphe les modèles dont parle l’auteur.
Classez les expressions suivantes selon ce à quoi elles se rapportent :
La femme-pour-le mariage / la militante/ la femme-pour-l’action/ la sœur/ la jeune fille/ la
femme indifférenciée.
 La femme algérienne avant la guerre :
………………………………………….
………………………………………… .
………………………………………….
 La femme algérienne pendant la guerre :
………………………………………….
………………………………………… .
………………………………………….
« La nécessité de disparaître, de prendre le large,… », 3ème paragraphe.
Relevez du texte un terme de sens équivalent à « prendre le large».
« l’autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette
réticence du père ». 3ème paragraphe.
Dans cet énoncé le conditionnel exprime :
a- Un regret.
b- Une hypothèse.
c- Un doute.
Recopiez la bonne réponse.
A qui ou à quoi renvoie le pronom « Elle », dans les phrases suivantes :
- « Elle met souvent en danger les traditions de la clandestinité totale ». 2ème paragraphe.
- « Elle arrache sa place à la force du poignet ». 4ème paragraphe.
D’après l’auteur, la femme algérienne cherchait à développer un ″ monde nouveau″.
Trouvez dans le texte une phrase qui caractérise ce monde nouveau.
Comment expliquez-vous l’adhésion massive des femmes algériennes au mouvement
révolutionnaire ? Répondez en deux ou trois lignes

II/ Production écrite : (08 points)
Traitez l’un des deux sujets, au choix.
Sujet :
Vous faites partie d’une association qui défend les droits des femmes. Ce texte vous a
marqué. Vous décidez d’en informer vos camarades.
Rédigez, en une centaine de mots, le compte rendu critique de ce texte qui paraîtra dans le
journal de votre lycée.
Sujet :
La situation de la femme, en Algérie, a connu une évolution remarquable dans les
différents domaines de la vie.
Rédigez un texte de 150 mots dans lequel vous mettrez en valeur le rôle joué par la
femme dans l’édification de notre pays.

انتهى الموضوع األول
4  من2 صفحة
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الموضوع الثاني
Message d’Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO à l’occasion de la Journée
mondiale de la nature 2017, sur le thème "Écoutez la voix des jeunes"
Les enjeux sont chaque jour plus élevés. Les crimes envers la nature sont en augmentation
rapide depuis quelques années, alimentés par les conflits et le trafic de la faune et de ses produits.
L'impact de ces pratiques est dévastateur pour toutes les espèces animales, des plus
emblématiques au moins connues. Malgré toute une série de décisions et d'actions, les réserves de
la biosphère de l'UNESCO et les sites du patrimoine mondial naturel n'ont pas été épargnés par
ces crimes.
La situation impose un nouvel engagement collectif pour empêcher ces crimes et faire
valoir la justice. Les jeunes femmes et hommes ont un rôle particulier à jouer. Ils sont les
décideurs du changement maintenant et gardiens de notre planète à l’avenir. Nous devons écouter
leurs voix et soutenir leur engagement, concevoir de nouvelles formes d'action et de solidarité
pour sauvegarder la faune sauvage.
Tel est le sens de cette Journée mondiale de la nature 2017, sur le thème "Écoutez la voix
des jeunes". Nous devons aider les jeunes à associer les actions au niveau "local" et à l’échelle
"mondiale" pour une conservation plus efficace de la faune sauvage. Ce travail est
particulièrement important au moment où les gouvernements s’engagent pour faire avancer Le
Programme des Nations Unies pour le développement durable à l'horizon 2030 et l'Accord
climatique de Paris, en vue de construire un monde plus résilient, plus inclusif et plus durable. La
protection de la nature est la clé d’une harmonie plus forte entre le développement humain et
notre planète.
Pour réussir, nous avons besoin de la voix des jeunes. Nous avons besoin que les jeunes
s'expriment, s’entraident et travaillent ensemble à l'élaboration de nouveaux modes de
développement durable afin de sauvegarder la faune et à protéger la biodiversité comme un
patrimoine commun de l’humanité. C'est le message de l'UNESCO aujourd'hui.
Irina Bokova
© UNESCO Centre du patrimoine mondial
Nations Unies, vendredi 3 mars 2017
Mots expliqués :
 Faune : l’ensemble de l’espèce animale
 Un monde plus résilient : Un monde plus résistant

Questions
I/ Compréhension de l’écrit : (12 points)
L’auteure dresse un constat négatif de la situation. Identifiez (03) trois termes qu’elle
utilise dans le 1er paragraphe.
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"… les sites du patrimoine mondial naturel n'ont pas été épargnés par ces crimes."
L’expression " n'ont pas été épargnés" veut dire que :
- Les sites du patrimoine ont été touchés par ces crimes.
- Les sites du patrimoine ont été restaurés suite à ces crimes.
- Les sites du patrimoine ont été détruits lors de ces crimes.
- Les sites du patrimoine ont été préservés contre ces crimes.
Recopiez les (02) deux bonnes réponses.
Retrouvez dans le texte (04) quatre mots ou expressions appartenant au champ lexical de :
"nature".
L’auteure plaide pour "la sauvegarde" de la faune sauvage.
Relevez dans le 3ème paragraphe (02) deux mots de sens équivalent que "la sauvegarde"
Dans l’expression : "… écouter leurs voix et soutenir leur engagement …" (2ème paragraphe)
- "leurs" renvoie à ……………….
- "leur" renvoie à ……………….
"Les sites du patrimoine mondial naturel n'ont pas été épargnés par ces crimes."
Réécrivez la phrase en la commençant ainsi : " Les auteurs de ces crimes ……………"
) "… faire avancer le Programme des Nations Unies "en vue de" construire un monde…"
Relevez dans le texte (02) deux articulateurs exprimant le même rapport que: "en vue de".
) Répondez par Vrai ou Faux, l’auteure du texte lance son message pour :
- Appeler les jeunes à participer activement
- Appeler les jeunes à participer passivement
- Appeler à un nouvel engagement collectif
- Appeler à la sauvegarde de la planète
) "Les jeunes femmes et les jeunes hommes sont les décideurs du changement maintenant
et les gardiens de notre planète à l’avenir" En deux à trois lignes, dites si vous partagez
cette affirmation de Madame La Directrice générale de l’UNESCO.
II/ Production écrite : (08 points)
Traitez l’un des deux sujets, au choix :
Sujet :
Vous avez lu et relu ce texte et vous voulez informer vos camarades de son contenu, faitesen le compte rendu critique (environ 100 mots) que vous publierez dans le journal de votre
lycée.
Sujet :
Les guerres et conflits armés touchent de plus en plus les villes et poussent des populations
entières à l’exil forcé. Rédigez un appel (environ 150 mots) dans lequel vous exhortez les
dirigeants de ce monde à plus de respect de la vie humaine pour une paix plus totale.

انتهى الموضوع الثاني
4  من4 صفحة
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العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

I/- Compréhension de l’écrit : (12 points)
01pt

01

01.5pt

01
0.5

01pt

01,5pt

01pt

1- L’auteur est : a- écrivain.
2- Ce texte a été écrit pendant la guerre de libération nationale.
La justification : le livre a été édité en 1959.

3- Les modèles sont :
*femmes qui, dans les djebels ou dans les villes meurent, sont emprisonnées
0.25x4
*la femme-pour-l’action.
* la militante,
*la sœur.
4- Classement des expressions selon ce à quoi elles se rapportent :
La femme avant la guerre :
 La femme-pour-le mariage
 La jeune fille.
 La femme indifférenciée.
0,25x6

01

La femme pendant la guerre :
 La militante.
 La femme pour l’action.
 La sœur.
5- Prendre le large : disparaitre.
Accepter : quitte la famille/ départ au maquis

01.5pt

01.5
0,5x2

01pt

6- « ne comprendrait pas » : c- Un doute.
7- Chacun des pronoms soulignés renvoie à :
- Elle : l’impatience des nouvelles recrues.
- Elle : la femme.
8- La phrase qui caractérise ce monde nouveau :

01.5pt

01.5

*L’attitude du père à l’égard des autres filles restées à la maison ou de toute
autre femme se modifie de façon radicale.
Accepter : *La femme cesse d’être un complément pour l’homme.
*Littéralement elle arrache sa place à la force du poignet.

02pts

02

9- Avides d’épanouissement et de liberté, les femmes algériennes n’avaient qu’une
seule alternative : rejoindre les rangs du FLN et ce pour signifier au monde entier
qu’elles constituent une force de soutien à la révolution.
Accepter toute autre réflexion se rapportant au thème.
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II Production écrite : (08 points)
العالمة
مجموع
مجزأة
Sujet (1+2)

03

03

02

II Production écrite : (07 points)
A) Le compte rendu objectif :
a) Organisation de la production : (02 pts)
- Présentation du texte (mise en page)
0,25
- Présentation du titre et des sous-titres
0,25
- Cohérence du texte : progression des informations, absence de répétition et
0,25x4
de contre-sens, emploi des connecteurs.
- Structure adéquate (Introduction- développement- conclusion).
0,5x3
b) Planification de la production : (03 pts)
- Choix énonciatif en relation avec la consigne.
1
- Choix et sélection des informations essentielles.
1
- Reformulation.
1
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
01
0,5
01

0,25x4

01

0,5x2

02

1
1

03

عناصر اإلجابة

1
0,5
0,5
0,5
0,5

c)
-

Utilisation de la langue de façon appropriée : (02 pts)
Syntaxe et lexique.
Ponctuation.
Temps et mode
orthographe

B) La production libre :
a) Organisation de la production ; (02 pts)
- Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
-

Présence de titre et de sous-titres

-

Cohérence du texte :
- progression des informations,
- absence de répétition
- absence de contre-sens,
- emploi des connecteurs.
Structure adéquate (accroche - condensation).

-

b) Planification de la production : (02 pts)
- Choix énonciatif en relation avec la consigne.
- Choix et sélection des informations (originalité et pertinence des idées)
c)
-

Utilisation de la langue de façon appropriée : (03 pts)
Correction des phrases sur le plan
Adéquation du lexique thématique.
Utilisation adéquate des signes de ponctuation.
Emploi correct des temps et modes.
Orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ)
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العالمة

مجموع

عناصر اإلجابة

مجزأة

I- Compréhension de l'écrit. (12 Pts)
1- Trois termes dans le 1er paragraphe :
Crimes – conflits –– dévastateur
Accepter : trafic de la faune/ n’ont pas été épargnés par ces crimes
2- N’ont pas été épargnés veut dire :
- Les sites ont été touchés
- Les sites ont été détruits
3- Champ lexical de " nature" : espèces animales – biosphère – faune – biodiversité
accepter : sites du patrimoine mondial naturel
4- La sauvegarde : la conservation – la protection

01.5pt

0.5 x 3

01pt

0.5 x 2

01 pt

0.25 x 4

01pt

0.50 x 2

01pt

0.50 x 2

5- Leurs renvoie à : jeunes
Leur renvoie à : jeunes

01.5pt

0.50 x3

6- Les auteurs de ces crimes n’ont pas épargné les sites du patrimoine mondial
naturel.

01pt

0.50 x 2

02pts

02pts

0.50 x 4

02

7- En vue de : pour – afin de
8- L’auteure du texte adresse son message pour :
- Appeler les jeunes à participer activement
Vrai
- Appeler les jeunes à participer passivement
Faux
- Appeler à un nouvel engagement collectif
Vrai
- Appeler à la sauvegarde de la planète
Vrai
9- Réponse par oui ou non d’abord puis accepter tout argumentaire qui rejoint ou
s’oppose à l’idée développée par l’auteure.
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II/ Production écrite : (08 points)
Production libre:

0.25
3

1.Organisation de la production
- Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
- Cohérence du texte
*Progression des informations.
*absence de répétitions
*absence de contre sens
*emploi de connecteurs
- structure adéquate(introduction, développement, conclusion)

0.25x4
0.25x3

2

3

1
1

1
0.5
0.5
0.5
0.5

3

2

3

2.

Planification de la production

- Choix énonciatif en relation avec la consigne.
- Choix des informations (originalité et pertinence des idées)
3. Utilisation de la langue de façon appropriée
-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 de10 fautes pour un texte de150 mots environ)

Compte rendu critique:
1.
Organisation de la
production
- Présentation du texte (mise en page)
0.25
- Présence de titre et de sous titres
0.25
- Cohérence du texte
 Progression des informations
0.25x4

absence de repetitions

absence de contre sens

emploi de connecteurs
0.5x2
- structure adéquate (accroche,condensation)
2.
Planification de la production
3.
1
-Choix énonciatif en relation avec la consigne
4.
-Choix des informations (originalité et pertinence des idées)
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5

3. Utilisation de la langue de façon appropriée
-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 de150motsenviron)
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت و املسابقات
:دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
 لغات أجنبية:الشعبة

د

 سا و30 : املدة

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

Part One: Reading

(14 points)

A/ Comprehension
Read the text carefully then do the following activities.

(07 pts)

Sumer known in classical times as Babylonia consists of the lower half of Mesopotamia, identical
with modern Iraq. Its climate is extremely hot and dry, and its soil is arid and unproductive.
Despite natural drawbacks, Sumerians with their creative intellect, turned Sumer into a Garden of
Eden and developed the first high civilization in the history of man. The earliest Sumerians developed a
system of irrigation using the overflow of the Tigris and Euphrates rivers to water their fields. Besides
they baked the river clay for making sickles, pots, plates, jars and also bricks used in building.
Additionally, they devised tools, skills and techniques as the plow, the sculpture in stone, engraving and
inlay. They originated a system of writing on clay later called cuneiform.
Sumerians were remarkable not only for their material and technological progress, but also for their
ideas, ideals and values. They were the first to compile laws as the Sumerian was deeply conscious of
his personal rights. There was a spirit of co-operation among individuals shown through the irrigation
process in which communal effort and organization were manifested.
Whatever is said about the Sumerians one can never be grateful enough for their contributions to
modern life.
Adapted from: “The Sumerians” by Samuel Noah Kramer, University of Chicago Press,

- Write the letter that corresponds to the right answer.

A- The soil of Sumer is …

a. salted

b. fertile

c. sterile

B- The Sumerians developed irrigation using …

a. rainfall water

b. river flood

c. sea water

C- Cuneiform is a…

a. system of irrigation

b. system of writing

c. code of laws

D- The Sumerian’s spirit of co-operation was manifested through …

a. his consciousness of his rights

b. irrigation process

c. his technological progress

- Fill in the following table with information from the text.
Place
…………..

Sumer
Climate
………….

Soil
…………..

Agriculture
…………..
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Achievements
Building
Writing
…………… ……………

7312  بكالوراي/  لغات أجنبية: الشعبة/  اللغة االجنليزية:اختبار يف مادة
- Answer the following questions according to the text.
a- What helped the Sumerians develop the first high civilization in the history of mankind?
b- How were sickles, pots, plates and jars made in Sumer?
c- Why did Sumerians compile laws?
d- Why should we be grateful to Sumerians for their contributions to modern life?
- Who or what do the underlined words refer to in the text?
a- their (§2)
b- which (§3)
- Copy the title you think is the most appropriate:
a- Life in Mesopotamia
b- The Garden of Eden
c- The Ingenuity of the Sumerians
B/ Text Exploration

(07 pts)

- Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following:
a- advantages ≠ …….. (§ ) b- unaware ≠ ……… (§ ) c- obligations ≠ …….. (§3)
- Divide the following words into roots and affixes.
classical - originated - organization - additionally
Prefix
………………..
………………..
………………..
………………..

Root
………………..
………………..
………………..
………………..

Suffix(es)
………………..
………………..
………………..
………………..

- Combine each pair of sentences with one of the connectors provided. Make changes where
necessary.
so … that - although - so that - provided that
a- The soil was arid. Sumerians developed a sophisticated agriculture.
b- Sumerians were conscious of their rights. They compiled law.
c- Sumerians baked clay. They made bricks.
- Classify the following words according to the number of syllables.
materials - rights - sculpture - manifested
One syllable
…………..

Two syllables
……………..

Three syllables
………………..

Four syllables
……………….

- Fill in the gaps with only 4 words from the list given.
control - use - banks - constructed - rivers - dry
As it hardly rained in Mesopotamia, the soil was too …
… for farming. Therefore, the Sumerians
had to build huge …
… on both sides of the Euphrates. They also …
… an irrigation system made
of canals, reservoirs and dams to …
… the distribution of water.

Part Two: Written Expression

(06 points)

Choose ONE of the following topics.
Topic One:
One of the major achievements of the Sumerian civilization was the invention of a sophisticated
irrigation system. Using the following notes, write a composition of about 80 to 100 words on how
Sumerians developed irrigation and state some of its benefits.
arid land and dry climate / river floods / fields too high to receive water / feeding the population /
controlling overflows / construction of dams and reservoirs
Topic Two:
The Minister of Education is visiting your school. You have been chosen to deliver a speech on
violence in schools. Write a speech of about 80 to 100 words on that phenomenon.

انتهى الموضوع األول
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الموضوع الثاني
Part One: Reading

(14 points)

A/ Comprehension

(07 pts)

Read the text carefully and do the activities.
Child abductions and kidnappings are on the increase, with almost 900 reported cases in the past year
alone. Thus, the abduction of children by people other than their parents rose twice as fast as parental
abductions.
During 2013-14, 158 children were abducted by parents, 401 children were abducted by people other
than their parents, and 321 children were kidnapped. Kidnappings, which are defined by the use of force or
fraud to remove a child, include cases such as children taken in return for a ransom. One-fifth of all
kidnappings recorded by police involve a child victim. The figures include both successful and attempted
crime. However, the charity Parents and Abducted Children Together (PACT) believes that many cases of
attempted abduction and kidnapping involving children are never recorded by police, and the true rates of
offending may be four times higher than police figures suggest.
Claude Knights, chief executive of the charity “Kids cape”, said the figures were an important reminder
to parents about the need to talk to children about so-called “stranger danger”. An experiment carried out by
the charity found that most children could be easily convinced to follow a stranger, even where parents felt
they had talked to them about the risks involved.
Adapted: Hannah Fearn “The Independent” Sunday,

Feb,

Are these statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the statement
and correct the false one(s).
a. No cases of parental abductions are reported.
b. Kidnapping children does not always involve the use of force.
c. The police figures suggest the exact rates of child kidnappings.
d. Parental advice doesn’t always prevent child kidnappings.
In which paragraph is it mentioned that some children are kidnapped for an amount of money
demanded?
Answer the following questions according to the text.
a. Has the phenomenon of child abductions and kidnappings slowed down? Justify.
b. Are children abducted by strangers only? Justify.
c. How do kidnappings differ from abductions?
d. What is recommended to prevent this phenomenon from getting worse?
Who or what do the underlined words refer to in the text?
a. cases (§1)
b. their (§1)
c. them (§3)
Give the general idea of the text.
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B/ Text Exploration

(07 pts)

Find in the text words whose definitions follow:
a. that relates to the father and/or the mother (§1)
b. statistics made from a report (§2)
c. organization that provides support and assistance (§3)
Complete the chart below as shown in the example.

Example

Noun
abduction
…………
safety
…………

Verb
abduct
…………
…………
offend

Adjective
abducted
inclusive
…………
…………

Connect each pair of sentences with one of the words given. Make changes where necessary.
or - although - as a result - in order to
a. Children are deceitfully convinced. Children are easily kidnapped.
b. Kidnappers are severely punished. Child abductions rates are still on the increase.
c. Parents communicate with their children. They do not want them to be deceived.
Classify the following words according to their stressed syllable.
abduction - successful - charity - experiment
st

syllable

nd

syllable

rd

syllable

Reorder the following statements to make a coherent passage.
a. the national police force recorded a rise in the number of disappearing children in Algeria.
b. Among the disappearing children,
c. In a report published last April,
d. 798 of them were abducted.

Part Two: Written Expression

(06 points)

Choose ONE of the following topics.
Topic One:
Child abduction and kidnapping have become a daily source of concern for almost every family. In
your opinion, what are the necessary and urgent measures to be taken to prevent such a crime? Using the
following notes, write a composition of about 80 to 100 words.
- keep away from strangers
- avoid anonymous Internet friends
- sensitize children about the problem
- no child’s personal information given online
- adopt strict laws to punish kidnappers
Topic Two:
Write a composition of about 80 to 100 words about the following topic:
What comes first, success or happiness? State your opinion.

انتهى الموضوع الثاني
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العالمة
مجموع
مجزأة

“ عناصر اإلجابةSumer known…”

14 points
07 pts
2 pts

Part One: Reading
Comprehension
0.5×4

1.A. c. sterile

B- b. river flood

C- b. a system of writing

D- b. irrigation process

2.
1.5 pts

0.25×6

2 pts

0.5×4

1 pt

0.5×2

0.5 pt

0.5

Pla e
modern Iraq /
Babylonia /
lower half of
Mesopotamia

Sumer
Climate
hot and
dry

Soil
arid and
unproductive

Agriculture
irrigation
system

Achievem nts
Building
Writin
baked bricks cuneiform

3.

a. their creative intellect
b. by baking the rivers’ clay
c. because they were deeply conscious of their rights
d. any answer related to achievements (law, writing, irrigation …). or any other
logical answer

4.

a. Sumerians’ / of the Sumerians (§2)

b- irrigation process (§3)

5. The title: The Ingenuity of the Sumerians
B/ Text Exploration

7 points
0.75 pts

0.25×3

1 pt

1

1. a- drawbacks (§2)
2.

b- conscious (§3)

c- rights (§3)

Prefix
//////
//////
//////

Root
class
origin
organiz

Suffix(es)
ical
ated
ation

//////

add

itionally

0.5 pt: 4 correct roots
0.5 pt: any correct suffixes

3.25 pts

1
1.25
1

1 pt

0.25x4

1 pt

0.25x4

3. a. Although the soil was arid, Sumerians developed a sophisticated agriculture.
b. Sumerians were so conscious of their rights that they compiled law.
c. They baked clay so that they could make bricks.
4.

One syllable
rights

5.

1. dry

Two syllables
sculpture
2. banks

Three syllables
materials

3. constructed

Four syllables
manifested

4. control

Part Two: Written Expression
6 points

Criteria

Relevance

Semantic
Coherence

FL
1.5
1
NB: The grid to be applied for both topics

1  من1 صفحة

Correct use of
English
2

Excellence
(vocabulary and
creativity)
1.5

Final
score
6pts.

7 موضوع/7102 :بكالوراي/ لغات أجنبيّة:الشعبة/ اللغة اإجنليزية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
مجموع

مجزء

14 points
7 pts
2 pts

0.5×4

0.5 pt

0.50

3 pts

0.25
0.50
0.25
0.50
0.75
0.75

“األجوبةChild abductions …”
Part One : Reading.
A/ Comprehension.
1- a. False (the abduction of children by people other than their parents or
children were abducted by parents)
b. True
c. False (many cases of attempted …. by police. or the true rates of offending …
police figures suggest)
d. True

2- Paragraph 2
3- a. No / No, it hasn’t.
Child abductions and kidnappings are on the increase.
(the candidate can illustrate by figures from §1 and §2)
b. No / No, they are not.
(they are abducted by parents)
c. unlike abductions, kidnappings include a ransom. (or “Kidnappings, which are
defined … for a ransom”)
d. The need to talk to children about so-called “stranger danger”
(sensitizing them)
4. a. Child abductions and kidnappings are on the increase (§1)
b. children’s (§1)
c. children (§3)

0.75 pt

0.25x3

0.75 pt

0.75

5.

0.5×3

12-

General idea: Child abductions and kidnappings are on the increase.

7 points
1.5 pts

1.5 pts

a: parental

B/ Text Exploration.
c: charity

b: figures

Noun
inclusion
/////
offence (se) / offender

0.25×6

Verb
include
save
/////

Adjective
////
safe / saved
offensive / offended/ offending

32 pts

0.5
0.75

a. Children are deceitfully convinced; as a result, they are easily kidnapped.
b. Although kidnappers are severely punished, child abductions rates are still on
the increase.
c. Parents communicate with their children in order not to be deceived..

0.75
4-

1 pt
1 pt

1st syllable
charity

0.25×4
0.25×4

5-

1.c

2nd syllable
abduction successful

3rd syllable
information

2.a 3.b 4.d
Part Two : Written Expression.

Criteria

6 points

Relevance

Semantic
coherence

Correct use of
English

F L 1.5
1
2
N.B: The grid to be applied for both topics

1  من1 صفحة

Excellence
(vocabulary and
creativity)
1.5

Final
score
6pts

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
7102 :دورة
 د01 سا و03 :املدة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
 لغات أجنبية:الشعبة
 اللغة األملانية:اختبار يف مادة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول

Text :
………………………………
Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Circa 1.7 Millionen Menschen leben hier – so viele Einwohner
haben keine andere Stadt in Österreich. Wien liegt an einem großen Fluss, an der Donau. Die Groβstadt
hat eine lange Tradition. Wien war und ist auch heute noch ein sehr wichtiges kulturelles Zentrum in
Europa – für Musik und Theater, Kunst und Psychologie.
Viele berühmte Leute waren in Wien: Komponisten wie Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Gustav Mahler und Arnold Schönberg, aber auch Künstler wie
Gustav Klimt und Egon Schiele.
Wien hat sehr viele Museen- für Kunst und Natur, Geschichte und Technik.Die Stadt zieht* jedes Jahr
zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt an, sie besuchen die Museen oder die Oper, sie gehen ins
Theater oder ins Musical, sie hören klassische Konzerte und erfreuen sich auch an den Kulinarischen
Spezialitäten,die man in den gemütlichen Cafés und Gasthäusern serviert. Die Wiener Philharmoniker
sind ein sehr gutes Orchester. Und die Stadt hat auch einen Chor* mit Tradition: Die Wiener
Sängerknaben geben international viele Konzerte. Die Wiener Universität gibt es seit 1365. Sie ist sehr
groß und für internationale Wissenschaftler attraktiv. Sie hat heute rund 91.000 Studenten. Der
Psychologe Sigmund Freud, die Philosophen Ludwig Wittgenstein und Karl Popper und der
Mathematiker Kurt Gödel waren auch hier. Heute finden in Wien viele Kongresse statt. Viele
internationale Organisationen sind in der Stadt, darunter die Vereinten Nationen (UNO).
Aus: www.cornelsen.de/daf 2013
Dagmar Giersberg / studio, Band A1 (verarbeitet)
*der Chor: la chorale / الجوق الموسيقي
*an/ziehen: attirer / تجذ ب

I. TEXTVERSTÄNDNIS. (07 Pte)
1. Richtig oder falsch ? Begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text.
R

F

a) Die meisten Menschen leben in Wien.
Zitat:……………………………………………………………….
b) Nicht viele Touristen besuchen die Stadt Wien.
Zitat:……………………………………………………………….
c) Die Stadt Wien hat ein sehr gutes Orchester.
Zitat:……………………………………………………………….
d) Heute finden in Wien keine Kongresse statt.
Zitat:……………………………………………………………….
2. Fragen zum Text.
a) Wie viele Menschen wohnen in Wien?
b) Welche berühmte Leute waren in Wien?
c) Erklären Sie den folgenden Satz: „Wien ist ein sehr wichtiges kulturelles Zentrum in Europa.“

4  من0 صفحة

7102 : بكالوراي/  لغات أجنبية: الشعبة/ اللغة األملانية:اختبار يف مادة
3. Kombinieren Sie.
1. Stadt
2.Nachbarländer
3. Industrie
4.See

a) entwickeln
b) baden
c) grenzen
d) besichtigen
1
…..

4. Geben Sie dem Text einen Titel.

2
…..

3
…..

4
…..

…………………………

II. SPRACHFÄHIGKEIT. (08 Pte)
A. Wortschatz.
1.Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch ein Synonym aus dem Text.
Sehr bekannt sind auch Cafés und Gasthäuser in Wien.
2. Ergänzen Sie das Gegenteil des unterstrichenen Wortes aus dem Text.
Früher war die Wiener Universität für viele Wissenschaftler attraktiv. Hier kommen noch ……….
viele Studenten .
3. Wortbildung.
a) Bilden Sie aus dem folgenden Adjektiv das passende Substantiv.
*kulturell: ….. …………….
b) Bilden Sie ein Kompositum.
*die Stadt + das Museum: …… …………………..
4. Übersetzen Sie ins Arabische.
„Die Stadt zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt an. “
B. Grammatik.
1. Setzen Sie ins Präteritum.
Die Besucher fahren in die Altstadt.
2. Setzen Sie ins Passiv.
Die Musiker geben viele Konzerte.
3. Ersetzen Sie die unterstrichenen Wörter durch das passende Modalverb.
Die Touristen haben die Möglichkeit, die Nationalbibliothek zu besuchen.
4. Ergänzen Sie das passende Relativpronomen.
a.Die Wiener Universität, ….. für viele Wissenschaftler attraktiv ist, gibt es seit 1365.
b.Der Freund, ….. ich besuche, lebt in Wien.
III. SCHREIBFÄHIGKEIT. (05 Pte )
( ein Thema zur Wahl)
Thema 1: Schreiben Sie einige Zeilen über Ihre eigene Stadt.
Thema 2: Österreich ist das Land der Berge und Seen.
Schreiben Sie anhand folgender Stichpunkte einige Zeilen darüber.
* Lage: Mitteleuropa
* Hauptstadt: Wien
* Oberfläche: 84.000 Km²
* Nachbarländer: Deutschland, die Schweiz, die tschechische Republik, die Slowakei, Slowenien,
Italien und Liechtenstein
* Gliederung : 9 Bundesländer
*Einwohnerzahl: 8 Millionen
* Berge und Seen: der Großglockner 3798 Meter , der Neusiedler See 315 m²
* Wirtschaft: Tourismus, Holzindustrie

انتهى الموضوع األول

4  من7 صفحة

7102 : بكالوراي/  لغات أجنبية: الشعبة/ اللغة األملانية:اختبار يف مادة

الموضوع الثاني
Text :
……………………..
Nach Recherchen von Greenpeace und anderen Instituten verbraucht ein Deutscher im Durchschnitt* 250
kg Papier im Jahr. Außerdem ist in den letzten 50 Jahren der Papierverbrauch weltweit um das
Sechsfache gestiegen. Bisher sind davon ungefähr 70 % Recyclingpapier.
Jeder weiß, dass Papier aus Holz gemacht wird. Jeder dritte gefällte Baum wird weltweit zu Papier
verarbeitet. Dadurch verschwinden jedes Jahr etwa 15 Millionen Hektar Wald. Das ist, wie wenn wir jede
zweite Sekunde ein Waldstück verlieren würden, das so groß wie ein Fußballplatz ist.
Greenpeace hat eine Aktion gestartet, um die Leute auf das Problem aufmerksam zu machen. Die
Organisation möchte, dass die Menschen erstens Papier sparen und zweitens nur Recyclingpapier
verwenden.
Durch das Sparen von Papier – im Büro, in der Schule, bei den Verpackungen – und durch die
Verwendung von Recyclingpapier werden weniger Bäume gefällt und es wird weniger CO² produziert.
Außerdem spart man etwa 60 % Wasser und Energie, die bei der Produktion von neuem Papier nötig
wären. Und der Müll wird auch reduziert!
Aus: „ genial klick“ Arbeitsbuch B1
*Im Durchschnitt: en moyenne / بمعدل

I- Textverständnis: (07 Pte)
1. Richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text.
R F

b)

a) Nach der Regierung verbraucht ein Deutscher im Durchschnitt 250 kg Papier im Jahr.
Zitat:…………………………………………………………………………
b) Man produziert das Papier aus Holz.
Zitat:………………………………………………………………………….
c) Niemand reagiert für den Schutz der Wälder.
Zitat:…………………………………………………………………….……
d) Es gibt keine Lösung, um die Bäume zu schützen.
Zitat:………………………………………………………………………….

2. Fragen zum Text .
a) Wie viel Kg Papier verbraucht ein Deutscher im Jahr?
b) Wozu hat Greenpeace eine Aktion gestartet?
c) Erklären Sie den folgenden Satz: „ Durch das Sparen von Papier werden weniger Bäume gefällt."
3. Kombinieren Sie.
1. sparen
a) Kohlendioxid
2. Baum
b) Recyclingpapier
3. Papier
c) Holz
4. Co²
d) Bücher
1
…..

2
…..

3
…..

4. Geben Sie dem Text einen Titel. ……………………………

4  من0 صفحة

4
…..

7102 : بكالوراي/  لغات أجنبية: الشعبة/ اللغة األملانية:اختبار يف مادة
II- Sprachfähigkeit (08 Pte)
A- Wortschatz
1. Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch das passende Synonym aus dem Text.
Der Abfall bedroht die Gesundheit der Menschen.
2. Ergänzen Sie das Gegenteil des unterstrichenen Wortes aus dem Text .
Der Mensch verschwendet viel Papier. Um Wälder zu schützen, soll man Papier….…
3. Wortbildung.
a) Bilden Sie aus dem folgenden Adjektiv das passende Substantiv.
*aufmerksam:
….. ……………..
b) Bilden Sie aus dem folgenden Substantiv das passende Verb .
*die Verschwendung:
…………….
4. Übersetzen Sie ins Arabische.
„ Nach Recherchen von Greenpeace verbraucht ein Deutscher im Durchschnitt 250 kg Papier im Jahr.“
B - Grammatik
1. Setzen Sie ins Präteritum.
Man spart etwa 60% Wasser und Energie.
2. Verbinden Sie die folgenden Sätze mit der passenden Konjunktion: (damit, sowohl…als auch).
Nicht nur Regierungen sondern auch Bürger sollen an die Umwelt denken.
Man fährt mehr Fahrrad. (Co²)wird weniger in der Luft.
3. Setzen Sie ins Aktiv.
Der Müll wird auch reduziert.
4. Ersetzen Sie den unterstrichenen Ausdruck durch das passende Modalverb.
Heutzutage sind wir gezwungen, auf unsere Umwelt zu achten.

III- Schreibfähigkeit: (05 Pte)

(Ein Thema zur Wahl )

Thema 1: Unsere Umwelt wird durch die Verschmutzung gefährdet.
Was sollen wir als Bürger tun, um sie sauber zu halten? Schreiben Sie einige Zeilen darüber.
Thema 2: Luft, Wasser und Wälder sind in vielen Ländern verschmutzt.
Welche sind die Ursachen der Umweltverschmutzung? Und was kann man dagegen tun?
Anhand folgender Stichpunkte schreiben Sie einige Zeilen darüber.
*Giftiger Rauch aus Fabriken und Industrieanlagen .
*Abgase von Motoren.
*Abwässer aus Häusern und Fabriken.
*Plastikmüll und Industrieabfälle.
* Schutz vor Abgasen und Abwässern .
*Schutz vor schädlichem Gebrauch chemischer Mittel.
* Strenge Maβnahmen treffen.

انتهى الموضوع الثاني

4  من4 صفحة

0 موضوع/7102 :بكالوراي/ لغات أجنبيّة:الشعبة/ اللغة األملانية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة

العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

7Pte

8Pte

5Pte

I. TEXTVERSTÄNDNIS.
1. Richtig oder falsch ?
a. richtig (so viele Einwohner haben keine andere Stadt in Österreich)
b. falsch (Die Stadt zieht jedes Jahr viele Touristen aus der ganzen Welt an).
0.5x4 c. richtig (Die Wiener Philharmoniker sind ein sehr gutes Orchester)
d. falsch (Heute finden in Wien viele Kongresse statt)
2. Fragen zum Text.
a. In Wien wohnen circa 1.7 Millionen Menschen.
b. Viele berühmte Leute waren in Wien: Komponisten: wie Joseph Haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Gustav Mahler und Arnold
1x3
Schönberg, aber auch Künstler wie Gustav Klimt und Egon Schiele.
c. Erklären Sie den folgenden Satz: „Wien ist die Stadt der Kunst und der Musik.“ oder
Die Kultur der Stadt Wien ist von groβer Bedeutung in Europa.
0.25x4 3. Kombinieren Sie.
1d / 2c / 3a / 4b
4. Geben Sie dem Text einen Titel. Wien heute / die Stadt Wien /Wien,die wiege
1
der Kultur.( andere Titel können auch berücksichtigt werden. )
II. SPRACHFÄHIGKEIT.
A. Wortschatz.
1. Synonym : bekannt =berühmt
0.5
2. Gegenteil:
Früher ≠ heute
0.5
3. Wortbildung.
a. das Substanti:
die Kultur
0.5
b.
das
Kompositum
:
das Stadtmuseum
0.5
4. Übersetzen Sie ins Arabische : تستقطب مدينة فينا الكثير من السياح من جميع انحاء العالم
1
B. Grammatik.
1. das Präteritum:
Die Besucher fuhren in die Altstadt.
1
2.
das
Passiv.:Viele
Konzerte
werden von den Musikern gegeben.
1.5
3.
das
Modalverb:
Die
Touristen
können die Nationalbibliothek besuchen.
1.5
4. das Relativpronomen:
a.Die Wiener Universität, die für Wissenschaftler attraktiv ist, gibt es seit 1365.
0.5x2
b.Der Freund, den ich besuche, lebt in Wien.

1
3

1

III. SCHREIBFÄHIGKEIT.
- Plan
- Orthografie/Stil/ Ideen /
- Grammatik

1  من1 صفحة

7 موضوع/7102 :بكالوراي/ لغات أجنبيّة:الشعبة/ اللغة األملانية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة

مجموع

عناصر اإلجابة

مجزأة

0.50x4

07Pte

1x3

0.25x4
01

0,5
0,5
0.50x2

08Pte

10
A.
1
0.75x2
1.5
01

I.Textverständnis
1. Richtig oder falsch?
a. falsch: Nach Recherchen von Greenpeace …… 250 kg Papier im Jahr.
b. richtig: Jeder weiß, dass Papier aus Holz gemacht wird.
c. falsch: Greenpeace hat eine Aktion …. aufmerksam zu machen.
d. falsch: Durch das Sparen von …...werden weniger Bäume gefällt.
2. Fragen zum Text
a. Ein Deutscher verbraucht im Durchschnitt 250 Kg Papier im Jahr.
b. Greenpeace hat eine Aktion gestartet, um die Leute auf das Problem aufmerksam zu
machen.
d. Satzerklärung “ Wenn man Papier spart und richtig benutzt, so werden die Bäume
geschützt “
3. Kombinieren Sie.
1-b 2-c 3-d 4-a
Titel: Papierverbrauch in Deutschland/Greenpeace Aktion .(andere Titel können auch
berücksichtigt werden )
II.Sprachfähigkeit
A. Wortschatz
1. Synonym: der Müll
2. Gegenteil: sparen
3.Worttbildung:
Substantiv aus dem Adjektiv:
aufmerksam = die Aufmerksamkeit
Verb aus dem Substantiv :
die Verschwendung = verschwenden
4. Übersetzung ins Arabische:
 كغ من الورق سنويا052 حسب أبحاث منظمة السالم األخضر) قرين بيس (يستهلك الفرد األلماني بمعدل
B. Grammatik:
1. Präteritum : Man sparte etwa 60% Wasser und Energie
2. Konjunktionen: a)- Sowohl Regierungen als auch Bürger sollen an die Umwelt
denken.
b)- Man fährt mehr Fahrrad, damit CO² weniger in der Luft wird.
3. Aktivsatz: Man reduziert auch den Müll.
4. Modalverb: Heutzutage müssen wir auf unsere Umwelt achten.

05Pte
01
03
01

III- Schreibfähigkeit
- Plan
- Orthografie / Stil / Ideen /
- Grammatik

1  من1 صفحة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
7102 :دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
 لغات أجنبية:الشعبة

 د01 سا و10 :املدة

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

La elección de una carrera es una de las decisiones más importantes que realizan los hijos y
les acompaña, para bien o para mal, durante toda su vida. Como padres, debemos asesorar1 a
nuestros hijos a la hora de elegir una opción profesional para su futuro.
No podemos dejarles a su suerte en estos momentos, pero a la vez, tenemos que ir guiándoles
hacia la independencia que tendrán como universitarios, sin olvidar que la decisión final de qué
carrera estudiar, tendrá que ser exclusivamente suya, por muchos consejos que les demos.
Que en la familia haya médicos o abogados, no significa que esas vayan a ser las carreras
predilectas2 de nuestros hijos. Tampoco debemos enfocarnos en convertir a nuestros hijos en
nuestros sucesores, si somos dueños de un negocio o empresa. Querer dedicarse a un negocio
familiar tiene que ser algo que salga de ellos, no impuesto por la situación social familiar.
Sin embargo, tenemos que transmitir claramente a nuestros hijos que en muchas carreras, les
costará mucho labrarse un futuro profesional. No se trata de desanimarles, sino de que sean
conscientes a la hora de elegir las salidas profesionales que tendrá cada una, lo que les costará
encontrar trabajo y los sueldos que percibirán por él. Pero, lo ideal es que hagamos un análisis de
sus gustos y aficiones, así como de las materias en las que sacan mejor nota o que se les dan
mejor, a fin de orientarles hacia la carrera en la que tienen enormes posibilidades para aprobar.
En este sentido, nuestros hijos se sienten apoyados pero no vigilados.
Vanessa Martí Grande, “jóvenes universitarios”, 26 de abril de 2012
1. asesorar: ayudar
2. predilectas: preferidas

07 ptos

I-Comprensión del texto:

1-¿Por qué la elección de una carrera es una decisión muy importante para los hijos?
2- ¿En qué consiste el rol de los padres a la hora de tomar tal decisión? ¿Para qué?
3-¿Por qué no es recomendable para los hijos decidir en función de las tradiciones familiares?
4-Comenta la frase siguiente: "Que en la familia haya médicos…predilectas de nuestros hijos"

4  من1 صفحة

7102  بكالوراي/  لغات أجنبية: الشعبة/  اللغة اإلسبانية:اختبار يف مادة
II-Competencia lingüística:

08 ptos

A- Léxico :
1-Saca del texto el sinónimo de:
Valer - Vocación
2-Da el verbo de: Sucesor
3-Da el sustantivo de: Convertir
4-Rellena los huecos con las palabras siguientes:
universitaria -asesorar -escoger -labor -vocación
-La…de los padres es…adecuadamente a sus hijos, al tener que…una opción…
B- Gramática:
1-Transforma la frase siguiente a la condición irreal:
-Los hijos aciertan en sus estudios, si sus padres les apoyan.
2-Emplea: Hace falta que en la frase siguiente:
-"Tenemos que ir guiándoles hacia la independencia".
3-Transforma la frase siguiente al pasado:
-Aunque demos muchos consejos a nuestros hijos, la decisión final tendrá que ser suya.
4- Completa las frases siguientes con: en -de -a-por-con-para
-Los jóvenes se inclinan…las carreras que les facilitan el acceso…el mundo laboral.
-Como padres, tenemos que inculcar…nuestros hijos buenos hábitos…que sigan estudiando.

05 ptos

III-Producción escrita:

Elige uno de los dos temas:
Tema 01:
Los hijos, a pesar de su vocación, necesitan ser orientados por sus padres a la hora de tomar la
decisión de estudiar una determinada carrera. Di lo que piensas de esta afirmación.
Tema 02:
Tomando en consideración el interés y la capacidad y basándote en los elementos que te
proponemos a continuación, ¿ Qué carrera profesional vas a elegir?
-Hacer una elección vocacional -Elegir la carrera predilecta –Ejercer un oficio –Aprobar el
Bachillerato –Éxito profesional –Incorporarse en el mundo laboral.

انتهى الموضوع األول
4  من2 صفحة
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الموضوع الثاني
Los niños de hoy no sólo dedican menos tiempo a jugar sino que, cuando juegan, la mayoría
no lo hace con otros niños en el parque o en la calle, sino en casa y muchas veces solos. Y ya no
juegan tanto con juguetes, sino con instrumentos electrónicos. Es cierto que estos juegos
potencian las habilidades motoras y la rapidez mental, pero no deja de ser un modo de jugar
solitario que apenas contribuye a la maduración de la personalidad. Cuando un niño juega con
otros niños entra en contacto con la realidad y tiene que enfrentarse a situaciones a veces difíciles,
como una disputa con otro niño, a veces gratificantes1, como hacer un nuevo amigo. Todo ello le
obliga a interactuar con los demás y le ofrece la posibilidad de experimentar situaciones que son
un excelente aprendizaje.
Un niño que juega solo en casa aspira a chatear con los amigos de la Red. No es poco. Pero
no es suficiente. Este tipo de relaciones a distancia pueden hacer vibrar y sufrir tanto como las
presenciales, pero también permiten escapar de las situaciones no deseadas con un simple clic y
desarrollar conductas de evitación que no ayudan a madurar. Quizá por esta falta de relaciones
reales, los niños de ahora tienden a tener más fantasías2. Y entre esas fantasías está la de qué
querrán ser de mayor, algo en lo que también se observan cambios. Si hace 25 años querían ser
maestros o astronautas, ahora quieren ser ricos y famosos. Sus modelos son los deportistas de
élite, cantantes y famosos que aparecen en la tele como grandes triunfadores. Son sueños
destinados a chocar con la realidad, porque no puede haber tantos Messi ni tantos Ronaldo como
niños sueñan con serlo…
Texto adaptado. Milagros Pérez Oliva. El País, 21 nov2015
1. gratificante: agradables, satisfactorios.
2. fantasías: imaginaciones.

07 ptos

I-Comprensión del texto:

1-¿Dónde y cómo pasan los niños de hoy su tiempo libre?
2-¿Por qué es mejor jugar con niños que con instrumentos electrónicos?
3-Cita las consecuencias de las relaciones a distancia.
4-Explica la última frase del texto:
«Son sueños destinados a chocar con la realidad, porque no puede haber tantos Messi ni
tantos Ronaldo como niños sueñan con serlo…»

08 ptos

II-Competencia lingüística

A-Léxico:
1-En la frase siguiente, da el sinónimo de la palabra ”interactuar” y empléalo en una frase
personal.
«Todo ello le obliga a interactuar con los demás».
2-Busca en el texto el antónimo de «realidades ».

4  من3 صفحة
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3- Da el sustantivo de: «sufrir ».
4- Rellana los huecos con las siguientes palabras:
cuidado-fracaso-adicción-plaga -rendimiento.
La……….. de los niños a las tecnologías influye en su ……….. escolar y por tanto sobre los
resultados, entonces se debe tener mucho ………… para protegerles de esta ……….. social.
B-Gramática:
04 ptos
1- Completa con la preposición adecuada: a-con-de-por-en-para.
Son los padres los que tienen que educar….… sus hijos……. que hagan un uso
responsable……. el ordenador. Su gran preocupación……. respecto a los videojuegos es la
adicción o el abuso, ya que les quitan tiempo de otras actividades como el estudio, la lectura,
estar con la familia o con los amigos.
2- Introduce la negación en la siguiente frase:
«Es cierto que estos juegos potencian las habilidades motoras y la rapidez mental»
3-Completa con «ser» o «estar».
En España, la edad mínima para acceder a una red social,……. de 14 años.
Un niño enganchado sufre cuando……. fuera porque prefiere jugar a la consola en su
habitación.
4-Usa la forma personal en la siguiente obligación:
Hay que controlar a los hijos a la hora de navegar por la red.
Los padres………………………………........

05 ptos

III-Producción escrita:

Elige uno de los dos temas.
Tema 01:
Tus derechos son varios y múltiples: derecho a una vida social, a estudiar, a disfrutar de tu
ocio,….
¿Qué haces para organizar y armonizarlo todo?
Tema 02:
Los padres se quejan de que sus hijos estén siempre encerrados en su cuarto y conectados a
Internet.
-¿Qué ofrece Internet a los jóvenes?
-¿Qué deben hacer los padres para ayudarles a desenganchar de la red?
-¿Qué tareas pueden cumplir los jóvenes para evitar el uso abusivo de la pantalla?
-¿Cómo imaginas tu vida sin conexión?

انتهى الموضوع الثاني
4  من4 صفحة

0  موضوع/ 7102 : بكالوراي/  لغات أجنبيّة: الشعبة/  اللغة اإلسبانية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجموع
مجزأة
7ptos
1pto
2ptos

2ptos

2ptos

8ptos

عناصر اإلجابة

I-Comprensión del texto:
1-…porque se trata de su futuro y la carrera profesional que elijen les
acompañará toda su vida.
2-Los padres tienen que informar y asesorar adecuadamente a sus hijos para
que no hagan la elección equivocada.
3-…porque la elección de una carrera debe responder a las capacidades e
intereses de cada uno, considerando las salidas profesionales y sus
remuneraciones una vez titulado.
4-Comentario:
Es cierto que los padres desean lo mejor para sus hijos y quieren evitar que
tomen una mala decisión pero, a la hora de tomar una decisión tan
importante, no deben usar la presión imponiéndoles tener el mismo oficio que
ellos o que sus familiares. Su papel se limita a informarles y guiarles ya que
nadie conoce mejor que ellos las aptitudes de sus hijos. Lo ideal es ayudarles
a hacer una elección en conformidad con su vocación y sus habilidades,
dejándoles decidir libremente por su porvenir laboral.

II-Competencia lingüística:
1pto

A-Léxico:
1-Los sinónimos: Costar - Afición

0.5pto

2-El verbo de sucesor: Suceder

0.5pto

3-El sustantivo: La conversión

2ptos

4-La labor de los padres es asesorar…escoger…universitaria.
B-Gramática:

1pto

1-Los hijos acertarían…si sus padres les apoyaran /apoyasen.

1pto

2-Hace falta que vayamos guiándoles…

1pto

3-Aunque diéramos /diésemos…la decisión…tendría…

1pto

4-Los jóvenes se inclinan por …el acceso al …
-...inculcar en…para que …

III-Producción escrita:

5ptos
2ptos

Forma (cohesión)
-Hacer una producción bien estructurada
( introducción / desarrollo / conclusión).

3ptos

Fondo (coherencia)
-Dominar las reglas del discurso y de la cohesión.
-Coherencia y encadenamiento lógico de las ideas mediante argumentos.
-Uso adecuado y corrección de la lengua (competencia lingüística).

1  من1 صفحة
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العالمة
مجزأة مجموع
1 pto
2ptos
7ptos

2ptos

2ptos

8ptos

5ptos

عناصر اإلجابة
l-Comprensión del texto:
• Los niños de hoy pasan solos su tiempo libre en casa, jugando con instrumentos
electrónicos.
• Es mejor jugar con niños que con instrumentos electrónicos porque esto permite entrar
en contacto con la realidad, interactuar con los demás y experimentar situaciones que
son un excelente aprendizaje.
• Las consecuencias de las relaciones a distancia son: hacer vibrar y sufrir, desarrollar
conductas de evitación, escapar de las situaciones no deseadas y tener más fantasías.
Explicación:
La realidad es muy diferente de las imaginaciones de los jóvenes, lo que causa un
choque para ellos al enfrentarse a esa realidad. Todos sueñan con ser famosos y ricos,
pero muy pocos son los que lo pueden alcanzar.
II- Competencia lingüística:
Léxico:

0.5pto
1- Interactuar = Comunicar/Hablar/Conversar/Platicar.
0.5pto
+ Frase libre correcta, coherente y contextualizada.
0.5pto 2- Realidades ≠ Fantasías.
El sufrimiento.
0.5pto 3- Sufrir
2ptos 4-La adicción de los niños a las tecnologías influye en su rendimiento escolar y por
tanto sobre los resultados, entonces se debe tener mucho cuidado para protegerles de
esta plaga social.
Gramática:
1-Son los padres los que tienen que educar a sus hijos para que hagan un uso
1pto
responsable del ordenador. Su gran preocupación con respecto a los videojuegos es la
adicción o el abuso, ya que les quitan tiempo de otras actividades como el estudio, la
lectura, estar con la familia o con los amigos.
2- «No es cierto que estos juegos potencien las habilidades motoras y la rapidez mental»
1pto
«Es incierto que estos juegos potencien las habilidades motoras y la rapidez mental»
3-En
España, la edad mínima para acceder a una red social, es de 14 años.
1pto
Un niño enganchado sufre cuando está fuera porque prefiere jugar a la consola
en su habitación.
4-La forma personal en la obligación :
Los padres deben controlar a los hijos a la hora de navegar por la red.
1pto
Los padres tienen que controlar a los hijos a la hora de navegar por la red.
Los padres han de controlar a los hijos a la hora de navegar por la red.
III-Producción escrita:
Forma
Fondo
-Los
tres
párrafos
(Introducción,
-Riqueza
de
las
ideas
2ptos
Desarrollo, Conclusión)
-Coherencia y cohesión
-Formulación
de
las
frases
-Vocabulario rico-Corrección lingüística.
3ptos
-Ortografía-Puntuación.

1  من1 صفحة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
7102 :دورة
 د01 سا و03 :املدة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
 لغات أجنبية:الشعبة
 اللغة اإليطالية:اختبار يف مادة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول
Leggi attentamente il testo seguente e rispondi alle domande:
Obesità infantile
Milioni di bambini sotto i cinque anni in sovrappeso e obesi, in Asia, in Africa, ma anche i paesi ad
alto reddito non se la passano meglio. Il rapporto dell’Organizzazione mondiale della Sanità, frutto di due
anni di lavoro e presentato proprio ieri, disegna uno scenario inquietante, soprattutto nei paesi in via di
sviluppo: infatti, il numero di bambini in sovrappeso è in continua crescita.
Non bastano le carote piantate nel giardino della scuola, se poi i bambini non (le) mangiano, e ci
preferiscono alimenti con tante calorie e pochi nutrienti; non serve neppure l’attività fisica a scuola, se
si limita a qualche ora a settimana e in casa poi restano inchiodati alla scrivania. I bambini si muovono
poco, non vanno più a giocare nei parchi o nei cortili ma passano i pomeriggi davanti alla televisione.
Servono misure radicali: tasse su bevande zuccherate, freno al marketing degli alimenti non sani o
ricchi di grasso e sale, divieto di vendita non solo a scuola, ma nelle zone limitrofe agli istituti scolastici,
studiare nutrizione a scuola. E, soprattutto, lavorare sull’ambiente obesiogeno, che incoraggia a mangiare
di continuo tra allettanti offerte di cibo e porzioni giganti. Tutti insieme, scuole, ministeri della Salute e
famiglie.
Adattato da “La Repubblica”, 25 gennaio 2016
Zone limitrofe = المناطق المجاورة
Obesiogeno= مسبب للسمنة

I- COMPRENSIONE DEL TESTO : (12 pti)
Rispondi alle domande seguenti:
1)
2)
3)
4)

L’obesità infantile è un problema che tocca solo l’Italia? Giustifica la tua risposta.
Che cosa rivela il rapporto dell’organizzazione mondiale della salute?
Quali sono le cause dell’obesità infantile secondo l’articolo?
Secondo te, le soluzioni proposte all’obesità infantile possono mettere limite a questo fenomeno?
Da’il tuo parere.

4  من0 صفحة
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II- COMPETENZA LINGUISTICA: (08 pti)
A) LESSICO
1) Trova nel testo i sinonimi:
aumento = ..................... (1° paragrafo)
neanche = ...................... (2° paragrafo)
2) Trova nel testo i contrari:
scoraggia ≠ ........................ (3° paragrafo)
acquisto ≠ ..................... (3° paragrafo)
3) L’espressione « non bastano le carote» significa che:
a-Le carote sono sufficienti
b-Le carote sono insufficienti
Scegli la risposta giusta.
4) Completa il testo seguente con le parole date:
dieta
grasso
salute
sovrappeso
Ormai possiamo dire addio allo stereotipo dell’italiano...................... e basso. Solo un italiano su
tre pensa di essere in ...................... , uno su cinque ha seguito una ...................... negli ultimi dodici mesi
e la metà esprime la volontà di migliorare la propria alimentazione grazie a frutta e verdura. Se
aggiungiamo che ben tre su quattro dichiarano di essere in buona o ottima ...................... , i risultati sono
davvero incoraggianti.
B) GRAMMATICA
1) A che cosa si riferisce il pronome diretto scritto tra parentesi ( le ) nel testo?
• le si riferisce a:....................................
2) Completa con il passato opportuno:
 Quando (noi-essere)......................... ragazzi, (noi-andare).................... spesso a giocare nei
parchi e nei giardinetti.
3) Riscrivi la frase in modo da mantenere il senso:
 Non serve neppure l’attività fisica a scuola, se si limita a qualche ora a settimana.
 Non serve neppure l’attività fisica a scuola, se si limita ........................ ore a settimana.
4) Che cosa esprime il condizionale nella frase seguente:
Valentina, dovresti mangiare più frutta e verdura se vuoi dimagrire.
a-un desiderio
b-un consiglio

c-un’ipotesi

III. PRODUZIONE SCRITTA: (05 pti)
Svolgi a scelta uno dei temi seguenti. (80 a 100 parole)
Tema 1
Contrariamente a quella tradizionale, la cucina moderna è segnata dalla presenza di molti cibi fast
che provocano obesità e causano gravi danni alla salute. In qualche riga, prova a fare un paragone tra la
cucina moderna e quella tradizionale nel nostro paese.
Tema 2
In qualche riga, racconta dell’ultima volta che hai sofferto di una malattia o di un malore
qualunque: quali ne erano i sintomi, a chi ti sei rivolto per curarti... ecc.

انتهى الموضوع األول

4  من7 صفحة
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الموضوع الثاني
Leggi attentamente il testo seguente e rispondi alle domande:
L’ultima curva, gli italiani in fuga dal calcio
Il calcio resta lo sport più seguito nel nostro Paese. Una passione, anzi: “la” passione italiana...,
quasi 4 italiani su 10 si dicono “ tifosi ”. Di calcio. Un dato di poco superiore rispetto ad altri sport.
Anzitutto: motociclismo e Formula 1. Tuttavia, quando si tratta di motori il tifo unisce gli italiani. Intorno
alle marche oppure ai piloti “tri-colori”. Valentino Rossi oppure la Ferrari. Mentre, nel calcio, il tifo
divide. Gli italiani. Più della politica. [...]
Fra tutte, la bandiera maggiormente seguita è, ancora, quella bianconera. Più di un terzo dei tifosi,
infatti, sostiene la Juventus. A larga distanza, la seguono le due squadre milanesi, Inter e Milan.
Entrambe attestate intorno al 14 per cento. Avvicinate e quasi raggiunte dal Napoli. Spinto dalle
performance degli ultimi anni. Dietro, solo la Roma presenta una base significativa. Mentre le altre, Lazio
e Fiorentina per prime, hanno cerchie di sostenitori limitate, su base nazionale. E concentrate in ambito
locale. Intorno alla città e dentro ai confini della regione dove ha sede il club. La juve, dunque, si
conferma il principale, forse unico club “nazionale”. Primo, per quota di tifosi, quasi in tutte le aree del
Paese. Nel Nord-Ovest e ancor più nel Nord-Est. Ma soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, dove
sfiora il 48 per cento. Mentre nel Centro-Sud è largamente superata dalla Roma. E nel Mezzogiorno è
avvicinata dal Napoli. L’ampiezza territoriale del tifo bianconero riflette, ovviamente, la sua storia di
successi. Lunga e continua. Perché il tifo costituisce un meccanismo di riconoscimento e di affermazione
sociale.
Da Ilvo Diamanti, in «Republica», 02 ottobre 2016, rid. E adatt.

I- COMPRENSIONE DEL TESTO: (12 pti).
Rispondi alle domande seguenti:
1) a- Come si chiamano gli appassionati di uno sport?
b- Quale sport in Italia ha il maggior numero di amanti?
2) Quali sono le squadre più famose del campionato italiano?
3) Secondo il testo perché la Juve è considerata la squadra principale nel calcio italiano?
4) Qual è lo sport preferito per te? Perché?

4  من0 صفحة
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II- COMPETENZA LINGUISTICA: (08 pti)
A) LESSICO
1) Trova nel testo i sinonimi:
Supportare = ........................
Larghezza =........................
2) Trova nel testo i contrari:
Secondario ≠........................
Negazione ≠........................
3) Scrivi, per ciascun avverbio, l’aggettivo qualificativo corrispondente:
Maggiormente:........................
Ovviamente :........................
4) Inserisci al posto giusto le seguenti parole: pallavolo, ciclismo, pallacanestro, pugilato.
- Sport a squadre:.....................,................................
- Sport individuale:.....................,................................
B) GRAMMATICA
1) “Il calcio è lo sport più popolare e amato in Italia. Molti italiani seguono il calcio con passione”
- Sostituisci la parola “il calcio” con un pronome.
2) Nella frase “ il tifo divide. Gli italiani. Più della politica.” Più è :
a- Un superlativo assoluto.
b- Un superlativo relativo
c- Un comparativo di maggioranza
3) Metti il verbo al condizionale presente.
“ Non può essere più vero”.
4) Metti la farse tra virgolette al plurale.
" Perché il tifo costituisce un meccanismo di riconoscimento e di affermazione sociale".
III- PRODUZIONE SCRITTA: (05 pti)
Svolgi a scelta uno dei temi seguenti. (80 a 100 parole)
Tema 1:
Ogni paese ha uno sport particolarmente popolare, quindi diffuso e praticato. Secondo te qual è lo
sport più popolare in Algeria? E perchè?
Tema 2:
Il calcio italiano è lo sport più diffuso in Italia e in tutto il mondo. Fai il tifo per una squadra o un
giocatore italiano? quale? perché?

انتهى الموضوع الثاني

4  من4 صفحة

العالمة
مجموع
7pti

1 موضوع/7102 :بكالوراي/ لغات أجنبيّة:الشعبة/ اللغة اإليطالية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
عناصر اإلجابة

مجزأة
I1×2

1,5
1,5
2

8pti

COMPRENSIONE DEL TESTO

1. L’obesità infantile è un problema che tocca non solo l’Italia ma tutto il mondo.
Il giustificare della risposta è: (Milione di bambini sotto cinque anni in sovrappeso
e obesi, in Asia ,in Africa, ma anche i paesi ad alto reddito non se la passano
meglio).
2. Il rappoto dell’O.M.S rivela che il numero dei bambini in sovrappeso è in continua
crescita .
3. Le cause di questo finomeno sono l’abbondanza di cibi poco sani a dispetto di
quelli nutrienti e la mancanza di movimento e di attività fisica.
4. Le soluzioni proposte nel testo possono essere efficaci solo con la collaborazione di
tutti: scuole، famiglie e ministeri della salute. (Un punto di vista diverso puo’ essere
accettato se propriamente giustificato)
II.
COMPETENZA LINGUISTICA
A.Lessico

0,5×2
0,5×2

1

0.25x4

1.I sinonimi .
aumento= crescita(1 §)
neanche= neppure (2 §)
2. I contrari .
scoraggia ≠ incoraggia (3 §)
acquisto ≠ vendita (3 §)
3. l’espresione significa che le carote sono insufficienti.
4. a. grasso

b. sovrappeso

d. salute

c. dieta

B.Grammatica
1
0,5×5

5pti

1. Il pronome diretto« le » rimanda alle carote.
2. Mettere al passato opportuno : eravamo / andavamo.

1

3La parola adatta è: alcune.

1

4.Il condizionale nella frase data esprime : un consiglio
III.





PRODUZIONE SCRITTA
Forma (01.5 pti)
Il piano(introduzione,lo
sviluppo, la conclusione).
Rispettare la punteggiatura.
Rispettare la struttura delle frasi
+ il vocabolario.
Lunghezza(da 80 a 100 parole)

1  من1 صفحة






Fondo (03.5 pti)
Ricchezza e coerenza delle idee.
Ricchezza del lessico.
Correttezza linguistica(in
particolare la grammatica).
Adeguatezza e coeranza
dell’espresione e rispetto del filo
conduttore nel caso della prova
semiguidata

7 موضوع/7102 :بكالوراي/ لغات أجنبيّة:الشعبة/ اللغة اإليطالية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجموع
مجزأة
07pti

عناصر اإلجابة

I. Comprensione del testo :
0.75x2 1- a. Gli appassionati di uno sport si chiamano “I tifosi”
b. Lo sport che ha il maggior numero di amanti in Italia è “il calcio”
0,25x6 2- le squadre più famose del campionato italiano sono:
la Juventus , Inter e Milan, Napoli, Roma ,Fiorentina.
02
3- la Juve è considerata la squadra principale nel calcio italiano per:
- la quota di tifosi.
- la sua storia di successi (lunga e continua)
02
4- Lo sport preferito per me è ...... Perché......

08pti

II. Competenza linguistica:

0.5x2
0.5x2
0.5x2
0.25x2

01
01
01
01

- Lessico:
1- Supportare = sostenere
Larghezza = ampiezza
2- Secondario ≠ principale
Negazione ≠ affermazione
3- Maggiormente: maggiore
Ovviamento : ovvio
4- Sport a squadre: pallavolo, pallacanestro.
Sport individuale: ciclismo, pugilato.
- Grammatica:
1- “Il calcio è lo sport più popolare e amato in Italia. Molti italiani lo seguono con
passione”
2- “ il tifo divide. Gli italiani. Più della politica.” Più è : Un comparativo di
maggioranza
3- “ Non potrebbe essere più vero”.
4- Metti la farse tra virgolette al plurale.
" Perché i tifi costituiscono dei meccanismi di riconoscimenti e di affermazioni
sociali".

05pti
III.





PRODUZIONE SCRITTA
Forma (5.10 pti)
Il piano(introduzione,lo
sviluppo, la conclusione).
Rispettare la punteggiatura.
Rispettare la struttura delle
frasi + il vocabolario.
Lunghezza(da 80 a 100 parole)

1 من1 صفحة






Fondo (5.10 pti)
Ricchezza e coerenza delle
idee.
Ricchezza del lessico.
Correttezza linguistica(in
particolare la grammatica).
Adeguatezza e coeranza
dell’espresione e rispetto del
filo conduttore nel caso della
prova semiguidata

4
الشعبـة

تسيير واقتصاد

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 :تسيري واقتصاد

املدة 40 :سا و 04د

اختبار يف مادة :التسيري احملاسيب واملايل
عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

يحتوي الموضوع األول عمى ( )04صفحات (من الصفحة  1من  8إلى الصفحة  4من )8

الجزء األول :إعداد الكشوف المالية وتحميمها 06( :نقاط)

قدمت لك مؤسسة "األوراس" حساب النتائج حسب الوظيفة لسنة  2016كما يمي:
البيان

رقم األعمال
كمفة المبيعات
ىامش الربح اإلجمالي
المنتوجات العممياتية األخرى
التكاليف التجارية
األعباء اإلدارية
األعباء العممياتية األخرى
اإلسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات
النتيجة العممياتية
المنتوجات المالية
األعباء المالية
النتيجة المالية
النتيجة العادية قبل الضريبة
الضرائب الواجب دفعيا عن النتائج العادية
الضرائب المؤجمة (تغيرات) عن النتيجة العادية
النتيجة الصافية لألنشطة العادية
عناصر غير عادية ـ ـ ـ منتوجات ـ ـ ـ
عناصر غير عادية ـ ـ ـ أعباء ـ ـ ـ ـ
النتيجة غير العادية
صافي نتيجة السنة المالية

صفحة  1من 8

سنة 2016
..........
2600000
..........
..........
1200000
900000
........
ــــــــــــــــــــ
........
600000
........
........
........
380000
ــــــــــــــــــــ
.......
ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
.......

اختبار يف مـادة :التسيري احملاسيب واملايل  /الشعبة :تسيري و اقتصاد  /بكالوراي 7417
معمومات إضافية:
 معدل الضريبة الواجب دفعيا عن األنشطة العادية .% 19 -المنتوجات المالية ضعف النتيجة المالية.

 -النتيجة العممياتية تمثل  % 50من ىامش الربح اإلجمالي.

 -األعباء العممياتية األخرى نصف المنتوجات العممياتية األخرى.

المطموب:

 )1أتمم حساب النتائج حسب الوظيفة مع إظيار العمميات الحسابية.
 )2إذا عممت أن:

 68المخصصات لالىتالكات والمؤونات

وخسائر القيمة بمبمغ .300000 DA

 78االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات :معدومة.
 752فوائض القيمة عن خروج األصول المثبتة غير المالية

 652نواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير

بمبمغ .420000 DA

 665فارق التقييم عن أصول مالية  -نواقص

بمبمغ .300000 DA

مالية بمبمغ .80000 DA

القيمة بمبمغ .25000 DA

 667الخسائر الصافية عن التنازل عن األصول

 765فارق التقييم عن األصول المالية  -فوائض القيمة
 767األرباح الصافية عن عمميات التنازل عن أصول مالية
بمبمغ .95000 DA

المالية بمبمغ .40000 DA
 -احسب قدرة التمويل الذاتي انطالقا من النتيجة الصافية؟

الجزء الثاني :حساب وتحميل التكاليف الكمية ( 06نقاط)

لحساب التكاليف وسعر التكمفة لمؤسسة "التفوق" التي تنتج منتجين

 Pو  ، Pفي ورشتين باستعمال المادتين

األوليتين  Mو  ، Mقدمت لك المعمومات التالية خالل شير مارس :2016
 )1المخزون في :2016/03/01

 2500وحدة من المنتج  Pبـ  159 DAلموحدة.

 3000وحدة من المنتج  Pبـ  542500 DAلإلجمالي.
 )2اإلنتاج واالستعماالت لشير مارس:
البيان

اإلنتاج

P

 10000وحدة

P

 15000وحدة

االستعماالت
M
2000 kg

M
1500 kg

kg

2500 kg

صفحة  7من 8
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عمما أن:
 التكمفة المتوسطة المرجحة لموحدة من .250 DA/ kg = M -التكمفة المتوسطة المرجحة لموحدة من .375 DA/ kg = M

 )3األعباء المباشرة:

 لإلنتاج 3000 :ساعة يد عمل منيا  1250ساعة لممنتج  Pوالباقي لـ  ،Pتكمفة الساعة الواحدة .400 DA -لمتوزيع 10 DA :لكل وحدة مباعة.

 )4األعباء غير المباشرة:
البيان

الورشة األولى

الورشة الثانية

التوزيع

مجموع التوزيع الثانوي

؟

500000

146000

طبيعة وحدة العمل

 Kgمستعمل من المادة M

وحدة منتجة

وحدة مباعة

تكمفة وحدة العمل

70

؟

؟

 )5المبيعات:
 سعر بيع الوحدة من المنتج -سعر بيع الوحدة من المنتج

. 270 DA : P
.250 DA : P

 )6المخزون في :2016/03/31
 -المنتج

 500 : Pوحدة .

 -المنتج

 800 : Pوحدة.

المطموب:

 )1حدد الكمية المباعة من المنتجين  Pو . P
 )2أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة.

 )3احسب تكمفة اإلنتاج لممنتجين  Pو  Pوالتكمفة الوسطية المرجحة لموحدة لكل منيما.
 )4احسب سعر التكمفة والنتيجة التحميمية لممنتجين.

صفحة  0من 8
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الجزء الثالث :أعمال نهاية السنة  -التسويات ( 08نقاط)

من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " االستقالل " بتاريخ  2016/12/31استخرجنا األرصدة التالية:
ر .ح

مدين

اسم الحساب

158

المؤونات األخرى لألعباء-الخصوم غير الجارية

2182

معدات النقل

28182

إىتالك معدات النقل

416

الزبائن المشكوك فييم

613

ايجارات

29182
491

دائن

350000
6800000

2000000

400000

خسائر القيمة عن معدات النقل
175500

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

160000

360000

معمومات متعمقة بالجرد في :2016/12/31

 )1المؤونات األخرى لألعباء تتعمق بتييئة موقع وقد دفعت المؤسسة لممقاول الذي ىيأ الموقع

مبمغ  350000 DAبشيك بنكي رقم  1234بتاريخ  [ 2016/10/28سجل المحاسب عممية التسديد].

 )2تتكون معدات النقل من:

أ) شاحنة  : Aتم اقتناؤىا بقيمة  4000000 DAفي ، 2013/06/30سجمت ليا خسارة قيمة في
 ، 2015/12/ 31تم التنازل عنيا في

/

 2016/بشيك بنكي رقم  2468مع تحقيق ناقص

قيمة بمبمغ  [ 240000 DAلم يسجل المحاسب أي قيد].

ب) شاحنة  : Bتم اقتناؤىا بالمبمغ المتبقي بتاريخ .2016/04/02
) وضعية الزبائن المشكوك فييم تتمخص فيما يمي:
مبمغ الدين TTC

الخسارة في 2015/12/31

التحصيل خالل 2016

الوضعية في 2016/12/31

الزبائن

عالء

؟

%20

58500

سيسدد الرصيد

خوجة

468000

%30

468000

 -كل التسديدات تم تسجيميا عمما أن معدل الرسم عمى القيمة المضافة ىو .% 17

 )4االيجارات التي سددتيا المؤسسة بتاريخ  2016/05/01تخص سنة كاممة.

 )5لم تستمم المؤسسة إلى غاية تاريخ الجرد فاتورة الكيرباء والغاز لمثالثي األخير بـ .60000 DA

المطموب:
 )1احسب معدل اإلىتالك الخطي المشترك لمعدات النقل.
 )2أنجز مخطط اإلىتالك الخطي لمشاحنة  Aإلى غاية تاريخ التنازل.
 )3سجل قيود التسوية الالزمة بتاريخ  ، 2016/12/31مع تبرير العمميات الحسابية الضرورية.

انتهى الموضوع األول

صفحة  0من 8
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الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني عمى ( )04صفحات (من الصفحة  5من  8إلى الصفحة  8من )8

الجزء األول :أعمال نهاية السنة – التسويات (

نقاط )

من ميزان المراجعة قبل الجرد بتاريخ  1132/31/13لمؤسسة " االفراح " استخرجنا المعمومات التالية :
اسم الحساب

الرقم

مدين

151

مؤونة االخطار

2815

اىتالك المعدات واألدوات الصناعية

506

السندات ،قسائم الخزينة وقسائم الصندوق القصيرة األجل

215

2915

512
591

المنشآت التقنية ،المعدات واألدوات الصناعية

8000000
4000000

خسائر القيمة عن المعدات واألدوات الصناعية

بنوك الحسابات جارية

خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك و المؤسسات المالية

دائن

250000
100000

16000

المعمومات الجردية:

 )1مؤونة االخطار تخص نزاع مع الزبون ،المبمغ المتوقع خسارتو .25000 DA

 )7المنشآت التقنية ،المعدات واألدوات الصناعية اقتنتيا المؤسسة في  1131/12/11تيتمك اىتالكا خطــيا،
في تاريخ  1132/31/11تم التنازل عن معدات قيمتيا  6000000 DAبشيك بنكي رقم  2121بسعر
 ،1700000 DAخسارة القيمة المسجمة تخص ىذه المعدات ( لم يسجل المحاسب اي قيد).

 )0عدد السندات ،قسائم الخزينة وقسائم الصندوق القصيرة األجل  500سند ،من ـ ـ ـ ــيا  300سند تم التنازل عنيا
بقيمة DA

لمسند عن طريق شيك بنكي في ( 2016/12/30لم يتم تسجيل عممية التنازل) ،أما الباقي

فيقيم حاليا بـ DA

لمسند.

 )0في  1132/31/13أرسل البنك كشف يحمل رصيدا دائنا بـ  152850 DAوبعد التدقيق تبين أن الفرق بين
الرصيدين ناتج عن:

 تحويل من الزبون "خالد" بمبمغ  25000 DAظير عمى الكشف البنكي ،دون اشعار المؤسسة بذلك. شيك لممورد "كريم" يحمل قيمة  19450 DAلم يقدم لمسحب. -خدمات مصرفية بقيمة .11600 DA

 -ورد في الكشف المرسل إلى المؤسسة فوائد لصالحيا بقيمة .20000 DA

 )5خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك والمؤسسات المالية تقدر بـ .12000 DA

صفحة  5من 8
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المطموب:
 )1إعداد حالة التقارب البنكي.

 )2احسب معدل االىتالك لممنشآت التقنية  ،المعدات واالدوات الصناعية.

 )0انجاز قيود التسوية في  ، 1132/31/13مع اظيار العمميات الحسابية الالزمة.

الجزء الثاني :إعداد الكشوف المالية وتحميمها (

نقاط)

من الميزانية الوظيفية لمؤسسة " البستان " في  1132/31/13استخرجنا المعمومات التالية:
المبالغ

%

االصول
االستخدامات الثابتة:

..........

13

األصول المتداولة:

..........

...

الخصوم
الموارد الثابتة:
الموارد الخاصة

لالستغالل
خارج االستغالل

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

خزينة األصول

301111

المجمـ ـ ـ ــوع

.........

...

الديون المالية

الخصوم المتداولة:

المبالغ

%

..........

...

..........

11
...

..........

...

..........

...
...

...

خارج االستغالل

خزينة الخصوم

..........
301111
..........

...

...

المجم ـ ـ ــوع

.........

...

...

لالستغالل

معمومات إضافية:
 -نسبة تمويل االستخدامات الثابتة:

.

 -رأس المال العامل الصافي اإلجمالي.117600 DA :

 احتياجات رأس المال العامل لالستغالل.45600 DA : احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل.60000 DA :المطمـوب:

 )1إتمام الميزانية الوظيفية مع إظيار العمميات الحسابية.

 )7عمق عمى الوضعية المالية لممؤسسة معتمدا عمى نسبة التحرر المالي(االستدانة المالية) كمؤشر.

صفحة  6من 8
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الجزء الثالث :حساب وتحميل التكاليف الكمية (
تنتج مؤسسة " الياسمين" منتجين

نقاط)

 Pو  Pباستعمال مادتين أوليتين في ورشتين ،حيث:

تنتج المنتج  Pفي الورشة 3باستعمال المادة األولية .M
تنتج المنتج  Pفي الورشة 1باستعمال المادة األولية .M

المعطيات الخاصة بشير ماي :1132

 (1المخزون في : 1132/13/11

المادة  : Mال يوجد.

المادة 311 kg :M

المنتج  311 Pوحدة بـ  140000 DAلإلجمالي.
المنتج  111 Pوحدة بـ  680 DAلموحدة.

 )7الجرد الدائم:

* المادة M
البيان

ك

مخزون أول المدة

...
011

المجموع

...

اإلدخاالت

سو
011
...

م

البيان

ك

...

اإلخراجات

...
...

311

سو م

مخزون أخر المدة

...

...

...

...

...

...

المجموع

...

...

...

* المادة M
البيان

ك

سو

البيان

م

مخزون أول المدة

...

...

...

اإلخراجات

المجموع

...

...

...

المجموع

اإلدخاالت

...

...

...

مخزون أخر المدة

 )0أعباء اإلنتاج المباشرة (اليد العاممة):
تطمب إنتاج وحدة من  11 Pدقيقة بتكمفة  90 DAلمساعة.
تطمب إنتاج وحدة من  03 Pدقيقة بتكمفة  90 DAلمساعة.
 )0المبيعات:
باعت وحدات المنتج  Pبسعر  340 DAلموحدة.
باعت وحدات المنتج  Pبسعر  680 DAلموحدة.

صفحة  7من 8

ك
011
...

سو

م

...
211

...

...

...

...

...
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 )5مخزون في :1132/13/13
المادة . 111 kg :M

المادة .311 kg :M

وحدة.

وحدة.

المنتج :P

المنتج :P

 )6األعباء غير المباشرة:
توزع في الجدول التالي:
ادارة

صيانة

الورشة3

الورشة1

التوزيع

البيان
مجموع التوزيع االولي

8000

18000

89000

289000

38500

ادارة

%100-

توزيع ثانوي:

صيانة

1

-

%

%

%

%

طبيعة وحدة العمل

وحدة منتجة

وحدة منتجة

وحدة مباعة

عدد وحدات العمل

...........
311

.............
131

...........

تكمفة وحدة العمل

..........

المطموب:
 )1أكمل جدول توزيع األعباء غير المباشرة مع حساب الكميات المنتجة والمباعة من  Pو . P
 )7أكمل حساب الجرد الدائم لممادتين األوليتين  Mو . M

 )0احسب تكمفة إنتاج المنتجين  Pو  Pوالتكمفة الوسطية المرجحة لموحدة لكل منيما.
 )0احسب سعر التكمفة لممنتجين  Pو  Pوالنتيجة التحميمية اإلجمالية ليما.

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  8من 8

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :تسيري حماسيب ومايل /الشعبة :تسيري واقتصاد/بكالوراي/7102 :موضوع 0
عناصر اإلجابة

العالمة

مجزأة

الجزء األول :إعداد الكشوف المالية و تحليلها:

مجموع
06

إتمام حساب النتائج حسب الوظيفة.

العمليات الحسابية:

 لدينا الضريبة على النتيجة العادية = النتيجة العادية قبل الضريبة × معدل الضريبة

النتيجة العادية قبل الضريبة = الضريبة  /معدل الضريبة

0.50

النتيجة العادية قبل الضريبة =  0222222 =3..0 /003333دج

النتيجة الصافية لألنشطة العادية =  0002222 = 003333 - 0333333دج
 حساب  0 = 67النتيجة المالية ومنه :النتيجة المالية =  022222دج

 النتيجة العملياتية = النتيجة العادية – النتيجة المالية =  0022222دج
 النتيجة العملياتية =  3,5الهامش اإلجمالي

0.25
0.25
0.25
0.25

ومنه الهامش اإلجمالي =  0022222دج

 رقم االعمال الصافي = الهامش اإلجمالي  +تكلفة المبيعات
ومنه رقم االعمال الصافي =  0222222دج

 حساب  0 = 65ح..............................75 /

ن .عملياتية = ه /اجمالي  +حـ – 65 /ت .تجارية – اعباء إدارية –حـ+ 75 /ح0.....60/

0.25
01

بالتعويض في  .في 0

 0+0033333=.633333حساب -033333-.033333-75حساب 75
ومنه حساب  022222 = 75دج

 حساب  022222 = 033333 x0= 65دج

0.25

صفحة  0من 5
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 إتمام حساب النتائج حسب الوظيفةالمبالغ

البيان
رقم االعمال

7333333

كلفة المبيعات

0733333

هامش الربح االجمالي

0022222

المنتجات العملياتية األخرى

033333

األعباء اإلدارية

033333

التكاليف التجارية

.033333

األعباء العملياتية األخرى

033333

االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات

--------

النتيجة العملياتية

0022222

المنتوجات المالية

733333

األعباء المالية

033333

النتيجة المالية

022222

النتيجة العادية قبل الضريبة

0222222

الضرائب الواجبة دفعها عن النتائج العادية

003333

الضرائب المؤجلة (تغيرات) عن النتيجة العادية

ـــــ

النتيجة الصافية لألنشطة العادية

0002222
-

عناصر غير عادية –منتوجات-

-

عناصر غير عادية –أعباء-

-

النتيجة غير العادية

صافي نتيجة السنة المالية
 حساب قدرة التمويل الذاتي ()CAFالبيان
النتيجة الصافية للسنة المالية

المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة
استرجاعات على خ ق والمؤونات

نواقص ق ع خ أ المثبتة غ المالية

0002222
المبالغ +

المبالغ -

.703333
033333

ــــــــ

03333

فوائض ق ع خ أ المثبتة غ المالية

003333

فارق التقييم ع أ مالية – نواقص القيمة

05333

الخسائر الصافية ع التنازل ع أ المالية

40000

فارق التقييم ع أ مالية – فوائض القيمة

0.25x6

األرباح الصافية ع التنازل ع أ المالية

033333
05333
.053333

قدرة التمويل الذاتيCAF

صفحة  7من 5

1.50
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الجزء الثاني :حساب التكاليف الكلية
 )0تحديد الكمية المباعة :لدينا الكمية المباعة = مخ + .اإلنتاج -

المنتج  : P1الكمية المباعة =  .0333= 533 -.3333+ 0533وحدة.

06

مخ0

52.0x2

المنتج  :P2الكمية المباعة =  .6033 = 033 -.5333+ 0333وحدة.
 )0إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة :
البيان

الورشة .

الورشة 0

التوزيع

مج ت الثانوي

053333

533333

.07333

طبيعة وحدة العمل

كلغ  M1مستعملة

وحدة منتجة

وحدة مباعة

ع  .و .العمل

5333

05333

00033

ت.و.العمل

70

03

5

01.5

 )0حساب تكلفة اإلنتاج المنتجات  P1و P2
البيان

المنتج P2

المنتج P1
الكمية

س.و

المبلغ

الكمية

س.و

المبلغ

األعباء المباشرة
مواد أولية مستعملةM1

مواد أـولية مستعملة M2
يد عمل مباشرة

0333

053

533333

3000

053

750000

.653

033

633333

1250

033

500000

.533

065

570533

2500

065

1.25x2

937500

أعباء غير مباشرة
الورشة .

0333

.3333

3

تكلفة اإلنتاج الفترة

.3333

0.3.5

الورشة 0

63

.03333
033333

3000

0.30533

15000

63

03 15000

210000
300000
2697500

حساب التكلفة الوسطية المرجحة للمنتجين

المنتج  033= ).3333+0533(/ )0.30533+006533( =P1دج للوحدة.
المنتج  .03= ).5333+0333(/ )0706533+500533( =P2دج للوحدة
 )0سعر التكلفة للمنتجين والنتيجة التحليلية االجمالية:

صفحة  3من 5

0.25x2
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 سعر التكلفة المنتج  P1و : P2المنتج P1

البيان

المنتج P2

الكمية

س.و

المبلغ

الكمية

س .و

المبلغ

تكلفة اإلنتاج المباع

.0333

033

0033333

17200

180

3096000

أعباء توزيع مباشرة

.0333

.3

.03333

17200

.6033

10
5

172000

سعر التكلفة

.0333

0.5

0503333

.6033

.05

0050333

قسم التوزيع

5

.0333

73333

07333

 حساب النتيجة التحليلية الصافية:المنتج P1

البيان
رقم االعمال
سعر التكلفة

الكمية

س.و

المبلغ

الكمية

س .و

المبلغ

.0333

270

3240000

17200

250

4300000

.0333

55

660000

.6033

55

007333

.0333

النتيجة التحليلية

0.25x2

المنتج P2

0.5

0503333

17200

.05

0.25x2

0050333

.737333

08

الجزء الثالث :أعمال نهاية السنة:

 ).حساب معدل اإلهتالك الخطي المشترك لمعدات النقل

520
2000000 = 4000000 * t* 2.5 = 10000000 t
t = 2000000 / 10000000 = 0.2 ; n = 100/20 = 5 ans.
 )0إعداد مخطط االهتالك الخطي للشاحنة  Aالمعدل الى غاية تاريخ التنازل:

A2013 = 4000000 * 0.2 * 6/12 = 400000

520

VNC2015 = 4000000 – 2000000 – 400000 = 1600000
A2016 = 1600000/2.5 = 640000
PV

السنوات

MA

A

∑A

2013

4000000

400000

400000

3600000

2014

4000000

800000

1200000

2800000

2015

4000000

033333

2000000

2016

1600000

703333

2640000

400000

VNC

50

1600000
960000

 -0تسجيل المحاسبي مع إجراء العمليات :
-

العمليات

ـ ـ حساب سعر البيع للشاحنة  : Aسعر البيع = القيمة األصلية  -حـ  - 00/حـ  -00/الخسارة
سعر البيع = 003333 - 033333 - 2640000 -0333333
=  603333دج
قسط اهتالك الشاحنة  003333 = .0/0 *3.0 * ) 0333333 – 7033333( = Bدج.

صفحة  4من 5

5.05
52.0
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مجموع أقساط االهتالك لدورة  .373333 = 003333+ 703333 = 03.7دج

52.0

تحديد قيمة الزبون عالء :الرصيد = مجموع الديون – التسديدات

( =.65533عالء )070333+50533( - )070333+ومنه قيمة الدين لعالء=  000333دج

الخسارة السابقة = ( 03333 =...6/ )3.0×000333دج تلغى ألنه سيسدد

تلغى الخسارة = .03333 = 03333 – .73333

خوجة :سدد ما عليه.

اإليجارات  .03333 = ) .0/0( *073333 :دج

52.0

 القيود في 03.7/.0/0.رح
.50

رح
600

مدين

البيان
المؤونات االخرى لألعباء الخصوم غ الجارية

استرجاعات االستغالل المؤونات خصوم غ الجارية

053333

دائن
053333

(إلغاء المؤونة)
70.

00.00

المخصصات للهتالكات و المؤونات و خ ق ،أ.غ ج

.373333

(تسجيل قسط االهتالك لمعدات النقل)
5.0

بنوك الحسابات الجارية

603333

00.00

إهتالك معدات النقل

0703333

00.00

خسائر القيمة عن معدات النقل

033333

750

نواقص القيم عن خروج اصول مثبتة غير مالية

003333

00.

معدات النقل

605
0..

007

0

.73333

استرجاعات االستغالل عن خ ق و المؤونات أ .ج
( إلغاء الخسارة الزبون عالء و خوجة)

الزبائن
0.7

.73333

الزبائن المشكوك فيهم

.65533

( تحويل الزبون عالء)
أعباء معاينة مسبقا

520

.03333
.03333

ايجارات
( تسوية اإليجار )

030

520

.65533

7.0
736

520

0333333

( قيد التنازل عن الشاحنة )A
الخسائر عن حسابات الزبائن

520

.373333

اهتالك معدات النقل

0.00

52.0
52.0
52.0

520

المشتريات غير المخزنة من المواد و التوريدات

موردو الفواتير التي لم تصل إلى صاحبها
( تسوية االعباء )

73333
73333

صفحة  5من 5

520
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العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة
الجزء األول:

06

 /1إعداد حالة التقارب البنكي:
حساب البنك لدى مؤسسة "االفراح"
دائن
مدين
البيان
011111
الرصيد قبل التسوية
81111
فوائد للمؤسسة
شيك من الزبون"خالد" 85111
00611
خدمات مصرفية
044411
الرصيد بعد التسوية
045111 045111
المجموع

حساب المؤسسة لدى البنك
مدين
البيان
الرصيد قبل التسوية
05451
شيك للمورد "كريم"
الرصيد بعد التسوية
المجموع

044411
058251

دائن
058251
01

058251

 - 2حساب معدل االهتالك للمعدات:
4000000 = 8000000 * t* 2.5 = 20000000 t
; n = 100/20 =5 ans

0.50

t = 4000000 / 20000000 = 0.2

 -3التسجيل المحاسبي و إجراء العمليات:
 -العمليات :

قسط اهتالك المعدات الباقية في المؤسسة :
( 8000000 – 6000000) * 0.2 = 400000

0.25

اآلالت المتنازل عنها :
 A2015 =6000000*0.2*2.5 =3000000

VNC2015 = 6000000 – 3000000 – 250000 = 2750000

0.5

A2016 = 2750000/2.5 = 1100000
A2016 = 3000000+1100000 = 4100000
ح  -212ح  + 22ح + 22سعر البيع = الفوائض /النواقص
= 1700000 + 4100000 + 250000 – 6000000
فوائض

= + 50000

مجموع االهتالك السنوي لكل المعدات A2016 = 1100000+400000 = 1500000 :

0.25

السندات:
قيمة السند 675000 / 500 = 1350 :

سعر بيع السندات المباعة 300 * 1375 = 412500 :
قيمة شراء السندات المباعة 300 * 1350 = 405000:

0.5

االرباح  /الخسائر للسندات المباعة 412500 – 405000 = +7500
تقييم السندات الباقية (1375-1350 ) * (500- 300 ) = + 5000
صفحة  1من 5

0.25
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إنقاص25000 -30000 = - 5000

مؤونة األخطار :

0.25

القيم المودعة في البنوك و المؤسسات المالية :
انقاص 12000 – 16000 = - 4000

معاينة خسارة القيمة:

0.25

 تسجيل قيود التسوية في :1112/11/11رح
121

رح
323

مدين

البيان
مؤونة األخطار

استرجاعات االستغالل المؤونات خصوم غ الجارية

2555

دائن
2555

0.25

(استرجاع المؤونة)
المخصصات لالهتالكات و المؤونات و خ ق ،أ.غ ج

121
2212

1255555
1255555

اهتالك معدات و أدوات الصناعية

0.25

(تسجيل قسط اهتالك لكل المعدات و األدوات)
212

بنوك الحسابات الجارية

1355555

2212

إهتالك المعدات و األدوات الصناعية

0155555

2212

خسائر القيمة عن المعدات و األدوات الصناعية

225555

212

المعدات و األدوات الصناعية

1555555

322

فوائض القيم عن خروج اصول مثبتة غير مالية

25555

512

( قيد التنازل عن جزء من المعدات واألدوات)
بنوك الحسابات الجارية

0.5

012255

506

السندات  ،قسائم الخزينة  ،قسائم الصندوق ق أ

052555

767

االرباح الصافية عن عمليات التنازل عن أ م

3255

0.25

( التنازل عن  355سند بشيك)

251

312

السندات  ،قسائم الخزينة  ،قسائم الصندوق ق أ

فارق التقييم عن أصول مالية  ،فوائض قيمة

2555

2555

0.25

( تقييم  255سند)
212

بنوك الحسابات الجارية
011
312

123

02555
22555

الزبائن

المنتوجات المالية األخرى

212

25555

( تسوية ح /البنك )

الخدمات المصرفية

11155
11155

بنوك الحسابات الجارية
( تسوية ح /البنك )

221

الخسائر عن القيم المودعة في البنوك و م م
321

0.25

االسترجاعات المالية عن خسائر القيمة و المؤونات
( تسوية اإليجار )

صفحة  2من 5

0.25

0555
0555

0.25
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الجزء الثاني

06

 /0إتمام الميزانية الوظيفية مع إظهار العمليات الحسابية:
العمليات :نسبة تمويل االستخدامات الثابتة = الموارد الثابتة  /االستخدامات الثابتة
 = 1.22الموارد الثابتة  /االستخدامات الثابتة

موارد ثابتة =  1.22استخدامات ثابتة )1( ...........
رم ع ص ا = موارد ثابتة – استخدامات ثابتة

0.75

 = 113155موارد ثابتة – استخدامات ثابتة )2( ......
بتعويض ( )1في ( )2نجد :

 5.22 = 113155استخدامات ثابتة
استخدامات ثابتة = 025555 = 5.22/ 113155دج.
الموارد الثابتة =  233155 =025555*1.22دج.

0.25

مجموع الميزانية = 32/ 155* 025555

0.25

مجموع الميزانية =  1255555دج.

أصول متداولة =  325555 = 155/ )32-155( × 1255555دج.

0.25

الخزينة الصافية = رم ع ص ا – احتياجات ر م ع
احتياجات ر م ع = احتياجات ر م ع لالستغالل  +احتياجات ر م ع خارج االستغالل
=  015611 = 61111 + 45611دج.

الخزينة الصافية =  12555 = 152155-113155دج.

0.5

الخزينة الصافية = خزينة األصول – خزينة الخصوم
 -125555 = 12555خزينة الخصوم
خزينة الخصوم =  112555دج.

0.25
0.25

الموارد الخاصة =  315555 = 5.3×1255555دج.

الديون المالية =  133155 = 315555 - 233155دج.
احتياجات ر م ع خارج االستغالل = اصول متداولة خارج االستغالل – خصوم متداولة خارج االستغالل

0.25

 = 15555اصول متداولة خارج االستغالل125555 -
اصول متداولة خارج االستغالل =  205555دج.

اصول متداولة لالستغالل =  315555 = )205555+125555 ( -325555دج.
احتياجات ر م ع لالستغالل= اصول متداولة لالستغالل – خصوم متداولة لالستغالل

0.25
0.25

 - 315555 = 02155خصوم متداولة لالستغالل
خصوم متداولة لالستغالل =  310055دج.

( تقبل كل الحلول الصحيحة األخرى )

صفحة  3من 5

0.25
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 الميزانية الوظيفيةالمبالغ
540611

األصول

44.2

461111

41

000611

04.2

021111

65

الخصوم المتداولة :

668411

55.8

لالستغالل

461111

41

لالستغالل

404411

86.8

خارج االستغالل

841111

81

خارج االستغالل

021111

05

خزينة االصول

021111

05

خزينة الخصوم

062111

04

0811111

011

0811111

011

االستخدامات الثابتة:

المبالغ
481111

%

الخصوم

45

الموارد الثابتة :
الموارد الخاصة

الديون المالية
األصول المتداولة :

المجموع

 1ـ ـ ـ التحليل

المجموع

%

أ /نسبة االستدانة المالية :نسبة االستدانة المالية = االستدانة المالية ÷ الموارد الخاصة
=( 1.56 = 461111 / )062111+000611
ب /التعليق على الوضعية المالية للمؤسسة:
بما أن نسبة االستدانة المالية تقارب  1تعتبر مرتفعة تعني أن المؤسسة ليست متحررة ماليا بسبب
لجوئها إلى االستدانة بشكل كبير .
الجزء الثالث:
 -1حساب عدد الوحدات المنتجة من جدول توزيع األعباء غير المباشرة:
لـ 0111 = 011 / 011111: P1

لـ 0811 = 851 / 411111: P8
حساب عدد الوحدات المباعة :الكمية المباعة = مخ  + 1الكمية المنتجة – مخ 1
لـ 511 = 611 – 0111 + 511 = P1
لـ 211 = 011 – 0811 + 411 = P8

01.50

0.5

0.5
08

0.85

0.85

جدول األعباء الغير مباشرة :
نفرض ان االدارة =  ، xو الصيانة = y

x= 8000 + 0.1 y ; y = 18000 + 0.2 x
ومنه x= 10000 ; y = 20000 :
البيان

ادارة

صيانة

مج ت 1

0888

توزيع اثنوي
ادارة
صيانة
مج ت 2

ورشة1

10888

00888

ورشة2
200888

توزيع
00588

188882888

2888
28888-

0888
0888

0888
0888

2888
2888

8

8

188888

088888

02588

و .منتجة

و .منتجة

طبيعة وحدة العمل

و .مباعة

عدد وحدات العمل

1888

1288

1088

تكلفة وحدة العمل

188

258

25

صفحة  4من 5

8x1.85

1
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 -1حساب الجرد الدائم :

0.5

*المادة : M1
البيان

مخزون أول المدة
اإلدخاالت

ك
011

س
411

م
41111

411

585

801111

المجموع

511

511

البيان
اإلخراجات

مخ أخر المدة
المجموع

851111

ك
411

س
511

م
051111

811

511

011111

511

511

851111

*المادة : M2
البيان
مخزون أول المدة
اإلدخاالت

المجموع

ك

س

م

البيان

211

611

421111

211

611

421111

اإلخراجات

مخ أخر المدة
المجموع

ك

س

م

011
011

611
611

481111
61111

211

611

421111

0.5

 /4تكلفة اإلنتاج :
المنتج P1

البيان
تكلفة شراء المواد المستعملة
أعباء اإلنتاج المباشرة

أعباء اإلنتاج غير المباشرة:
 -الورشة - ، 1الورشة2

ك

س

355

255

25

255
1555
1555

تكلفة إنتاج الفترة

155
222

المنتج P2
م

125555
02555

155555

ك

س

355

155

25

255
1255

222555

225

1255

113.2

م

01x2

025555

21555

355555
251555

حساب التكلفة الوسطية المرجحة للمنتجين :
المنتج  225 = )1555+255(/ )222555+105555( = P1دج للوحدة.
المنتج  135 = )1255+355(/ )251555+125*355( = P2دج للوحدة
 -4سعر التكلفة و النتيجة التحليلية للمنتجين :
أ /سعر التكلفة :
المنتج P2
المنتج P1
البيان
م
س
ك
م
س
ك
546111
601
211
860111 851
511
تكلفة إنتاج المنتجات المباعة
81111
85
211
88511
85
511
أعباء التوزيع الغير مباشرة
556111
655
211
824511 405
511
سعر التكلفة

0.5
0.5

01

ب /النتيجة التحليلية:
البيان
رقم األعمال
سعر التكلفة
النتيجة التحليلية
النتيجة التحليلية اإلجمالية

ك
511
511
511

المنتج P1
م
س
416111 441
824511 405
88511

ك
211
211
211
 01511دج

صفحة  5من 5

المنتج P2
م
س
544111
621
556111
655
08111 -

01

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد

املدة 10 :سا و 01د

اختبار يف مادة :االقتصاد واملنامجنت
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

الجزء األول 60( :نقاط)
السؤال األول 60( :نقاط)

إن تطور نمو اقتصاديات الدول يتأثر بطبيعة النظام المصرفي المطبق لديها ومدى فعاليته ونجاعته.
 )1عرف النظام المصرفي.

 )2حدد الوظائف األساسية لبنك الجزائر.
السؤال الثاني 60( :نقاط)

من بين سياسات معالجة التضخم :سياسة تحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة.
 -اشرح عناصر هذه السياسة.

الجزء الثاني 60( :نقاط)
السند:

تضمن قانون المالية لسنة  7102مجموعة من اإلجراءات والتدابير منها ارتفاع الرسوم

الجمركية على بعض السلع ،والعمل بنظام الحصص في بعض التعامالت األخرى وذلك
بغرض تحقيق أهداف اقتصادية أهمها تخفيف العجز الحاصل في ميـ ـ ـزان المدفوعات

المطلوب:

الناتج عن االنهيار الملحوظ في أسعار النفط.

انطالقا من السند وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:
 )1عرف التجارة الخارجية.

 )2ما هي السياسة التجارية التي اعتمدتها الدولة في وضع هذه اإلجراءات والتدابير؟
مبرز أهدافها.
اشرحها ًا

 )0اشرح حالة العجز في ميزان المدفوعات.

صفحة  0من 4

اختبار يف مادة :االقتصاد واملنامجنت الشعبة :تسيري واقتصاد

بكالوراي7102 :

الجزء الثالث 60( :نقاط)

الوضعية:

السيد " احمد " مدير مؤسسة اقتصادية ،يريد زيادة القدرة اإلنتاجية للمؤسسة  ،ومن أجل

ذلك قام باستدعاء رؤساء مصالح المؤسسة لدراسة هذا المشروع ،خالل االجتماع طلب المدير

من رئيس مصلحة اإلنتاج أن يقدم له تقري ـ ـ ار مكتوبا حول الوضعية الحالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة والمستقبلية

لتجهيزات اإلنتاج ،كما وعد برفع منحـة المردودية الجماعية (  ) PRCلكل عمال المؤسسة

ألجل تحقيق هذا الهدف .بعد فترة قدم رئيس مصلحة اإلنتاج تقري ار مكتوبا حول ذلك إلى مدير
المؤسسة ،وبعد استشارة رئيس مصلحة المالية أمر المدير باالنطالق في مشروع رفع القدرة

المطلوب:

اإلنتاجية.

انطالقا من السند وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:
 )1عرف القيادة.

 )2ما هو أسلوب القيادة الذي انتهجه مدير المؤسسة؟ عرفه.

 )0ما نوع اإلجراء الذي وعد به المدير عمال المؤسسة ؟ اشرحه

 )4ما شكل االتصال الذي قام به رئيس مصلحة اإلنتاج؟ اشرحه.
 )5بين مكونات عملية االتصال التي قام بها رئيس مصلحة اإلنتاج.

انتهى الموضوع األول

صفحة  7من 4

اختبار يف مادة :االقتصاد واملنامجنت الشعبة :تسيري واقتصاد

بكالوراي7102 :

الموضوع الثاني
الجزء األول 60( :نقاط)
السؤال األول 02( :نقاط)
للنقود وظائف متعددة .اذكرها.

السؤال الثاني 02( :نقاط)

ماهي اآلثار االجتماعية للتضخم؟

السؤال الثالث 02( :نقاط)

حدد العوامل المؤثرة في العرض.

الجزء الثاني 60( :نقاط)
السند:
الحظ رئيس مصلحة اإلنتاج لمؤسسة النسيج تراجعا كبي ار في كمية اإلنتاج نظ ار لالرتفاع المستمر لسعر

المواد األولية في األسواق مما أدى إلى توقف جزئي للنشاط داخل المؤسسة ،فقدم تقري ار للمدير العام
يلخص فيه هذه الوضعية.

انعقد مجلس اإلدارة واتخذ اإلجراءين التاليين:
أ) تقليص عدد العمال في انتظار الحصول على الكمية الكافية من المواد األولية.

ب) تخفيض ساعات العمل لعمال مصلحة التسويق.
المطلوب:

انطالقا من السند وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:
 )1ما هو شكل االتصال الذي تم بين رئيس مصلحة اإلنتاج والمدير العام؟ علل.
 )2ما هو أسلوب القيادة المتبع من طرف المدير العام في هذه الحالة؟ عرفه.
 )0ما نوع البطالة الناتجة عن كل إجراء من اإلجراءين السابقين؟ عرفهما.
 )4كيف تفسر ظاهرة االرتفاع المستمر لسعر المواد األولية؟ عرفها.

صفحة  0من 4

اختبار يف مادة :االقتصاد واملنامجنت الشعبة :تسيري واقتصاد

بكالوراي7102 :

الجزء الثالث 60( :نقاط)

الوضعية:

من أجل تحفيز ودفع العمال الى العمل أكثر ،أجرى مدير المؤسسة لقاءات مع مجموعة من العمال حول
انشغاالتهم التي كانت تتمحور حول:

الترقية – ظروف العمل -الشعور باإلنجاز -انتظام دفع األجر – المسؤولية – شهادات التقدير –
توفير األمن  -العالقات مع الرؤساء  -توفير النقل  -التكريم.

المطلوب:
انطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست أجب على ما يلي:

 )1اشرح مضمون نظرية ذات العاملين لـ" :هرزبرغ" " " Herzbergفي الدافعية.

 )2صنف في جدول ،االنشغاالت المذكورة سابقا وفق مضمون نظرية ذات العاملين لـ ":هرزبرغ " .
 )0هناك نظرية أخرى في مجال التحفيز ترتكز على إشباع حاجات الفرد كدافع أساسي لسلوكه.
أ) كيف تسمى هذه النظرية؟ اشرحها.

ب) رتب في هرم ،مستويات الحاجات اآلتية حسب هذه النظرية:
المسكن – السالمة الجسدية – الصداقة – االبتكار -احترام اآلخرين

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :املنامجنت /الشعبة :تسيري واقتصاد/بكالوراي0271 :
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة

الجزء األول :

مجموع
60

السؤال األول :
 -1تعريف النظام المصرفي :هو مجموعة المؤسسات المصرفية التي تتعامل باالئتمان في بلد
ما ويشمل البنوك التجارية والبنوك المتخصصة والبنك المركزي.

0.5

 -2الوظائف األساسية لبنك الجزائر:

 -الحق في إصدار العملة النقدية فهو بنك اإلصدار.

 يعتبر بنك البنوك ،يقدم القروض للبنوك ،يقوم بإعادة الخصم ،تسويةالحسابات بين البنوك.

0.5x5

 الترخيص لفتح البنوك والمؤسسات المالية ،وسحب اعتمادها. -حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية.

 بنك الحكومة حيث هذه االخيرة تود ما لديها من اموا في ،،وهو يقدم لها ما تحتاج،من قروض ،وينفذ سياستها االقتصادية عن طريق الرقابة على االئتمان.

السؤال الثاني  :لتحقيق التوازن في الميزانية العامة تقوم الدولة بـ :
 -1تخفيض اإلنفاق الحكومي :ان تخفيض اإلنفاق الحكومي يعني تخفيض الطلب الكلي من

1

جهة وانخفاض كمية النقود المتداولة من جهة أخرى.

 -2زيادة الضرائب على السلع الكمالية :هذا يؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي

و كمية النقود المتداولة من جهة وزيادة اإليرادات في الميزانية العامة للدولة من جهة أخرى.

1

 -3اللجوء إلى الدين العام :إن هذا يؤدي لسحب كمية النقود الفائضة من السوق مما يؤدي
إلى تخفيض الطلب الكلي وكمية النقود المتداولة و زيادة اإليرادات في الميزانية العامة للدولة .

1
06

الجزء الثاني :
 -1تعريف التجارة الخارجية :هي مبادلة سلع وخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين
يقيمون في دو مختلفة.

-2

السياسة التجارية التي اعتمدتها الدولة في وضع هذه اإلجراءات  :هي سياسة الحماية.

 وهي سياسة تدعو الى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من االجراءات التي تتضمنجملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية.

صفحة  1من 4

5.5
5.5
51

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :املنامجنت /الشعبة :تسيري واقتصاد/بكالوراي0271 :
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة

مجموع

أهداف مبدأ الحماية :

 حماية الصناعات المحلية الناشئة. -حماية األسواق المحلية من سياسة اإلغراق.

5.5X4

 -زيادة إيرادات الخزينة العمومية.

 تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات. -3حالة العجز في ميزان المدفوعات :

تعني إن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها اتجاه العالم الخارجي وهي حالة

خطيرة  ،وهذا يد على أن الدولة لم تنجح في تحقيق توازن خارجي من جهة  ،ومن جهة أخرى
تد

02

على أنها تستورد سلعا و خدمات أكبر مما تسمح بها مواردها .وإلعادة التوازن لميزان

المدفوعات تقوم الدولة بتخفيض األصو من االحتياطات الرسمية بالخارج بمقدار قيمة العجز.

الجزء الثالث :
 -1تعريف القيادة  :هي القدرة على التأثير على المرؤوسين بتوجي ،جهودهم لتحقيق أهداف
المنظمة .

 -2أسلوب القيادة الذي استعمل ،المدير :هو أسلوب القيادة الديمقراطية.

تعريف القيادة الديمقراطية  :تعني مشاركة القائد مرؤوسي ،في اتخاذ ق اررات ، ،و يحتفظ

60
1
5.55
1

في األخير بسلطت ،في اتخاذ القرار.

 -3اإلجراء الذي وعد ب ،المدير عما المؤسسة هو  :التحفيز " الدافعية ".

الدافعية :هي تشجيع األفراد و تحفيزهم واستنهاض هممهم لدفعهم إلى العمل أكثر وكسب

5.55
51

إصرارهم من اجل تحقيق أهداف المنظمة بأقصى درجة من الكفاءة.

 -4شكل االتصا الذي قام ب ،رئيس قسم مصلحة اإلنتاج  :رسمي صاعد.
تعريف :،هو الذي يتج ،من المرؤوسين إلى رؤسائهم ويتضمن عادة تقارير واقتراحات.

5.5
51

 -5مكونات عمليات االتصا التي قام بها رئيس مصلحة اإلنتاج :
المرسل  :رئيس المصلحة.

قناة االتصا  :اتصا مكتوب.

المستقبل :مدير المؤسسة.

االستجابة :انطالق المشرو من قبل المدير.

الرسالة  :عبارة عن تقرير حو تجهيزات اإلنتاج.

صفحة  2من 4

5.5x5

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :املنامجنت /الشعبة :تسيري واقتصاد/بكالوراي0271 :

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
الجزء األول :
السؤا األو  :وظائف النقود هي  - :وسيط في التباد .

العالمة
مجزأة
4×5.5

مجموع
60

 -مقياس للقيمة.

 مستود للقيم. وسيلة للمدفوعات اآلجلة.السؤا الثاني  :اآلثار االجتماعية للتضخم هي
 -ارتفا نسبة البطالة.

 -ظهور اآلفات االجتماعية

 -ارتفا معد الفقر.

 -التأثير السلبي على أصحاب المداخيل الثابتة والمحدودة.

السؤا الثالث  :العوامل المؤثرة في العرض هي  -سعر السلعة المعنية.

 -أسعار السلع األخرى (البديلة ،المكملة).

4×5.5

4×5.5

 أسعار عوامل اإلنتاج. -توقعات المنتجين.

الجزء الثاني:
 -1هو اتصا رسمي صاعد.

5.5

التعليل  :ألن ،صادر من جهات رسمية (رئيس مصلحة االنتاج)
وهو موج ،من المرؤوس الى الرئيس.

1
5.5

 -2أسلوب القيادة  :قيادة ديمقراطية .

تعريفها :هي قيادة تتميز بإشراك القائد لمرؤوسي ،في الق اررات مع االحتفاظ بالقرار النهائي.

 -3أنوا البطالة الناتجة عن االجراءين بطالة جزئية  ،بطالة فنية.

5.5
5.5

بطالة جزئية  :وهي تظهر عندما يقوم المستخدم بتخفيض ساعات العمل للعامل مقابل

5..5

بطالة فنية (تقنية) :وهي بطالة تظهر بسبب التذبذب في التموين بالمواد األولية أو بسب

5..5

تخفيض األجر ،وهذا عندما يخفض اإلنتاج.
التعطل المفاجئ لآلالت.

 -4تسمى ظاهرة االرتفا المستمر لألسعار  :التضخم
تعريف :،هو حركة صعودية لألسعار تتميز باالستمرار الذاتي الناتجة عن فائض الطلب عن
العرض.

صفحة  3من 4

5.55
1

06

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :املنامجنت /الشعبة :تسيري واقتصاد/بكالوراي0271 :

عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني )

العالمة
مجزأة

الجزء الثالث:
-1

شرح نظرية هرزبرغ في الدافعية:

نظرية ذات العاملين :قام هرزبرغ  Herzbergبتصنيف الحاجات الدافعية إلى عاملين.

 -عامل الصحة هو مجموعة العناصر التي إذا توفرت تؤدي إلى رضا المرؤوسين مثل:

1

 -عامل التحفيز وهو مجموعة العناصر التي تؤدي إلى تشجيع المرؤوسين وتحفيزهم ودفعهم

1

ضمان العمل  ،المرتب  ،ظروف العمل...إلخ.

للعمل أكثر مثل :االعتراف ،التقدير ،الترقية  ،المسؤولية...إلخ.

 -2تصنيف الحاجات :

عامل التحفيز

عامل الصحة

ظروف العمل ،دفع األجر بانتظام الترقية  ،الشعور باإلنجاز
توفير األمن ،العالقة مع الرؤساء

المسؤولية  ،شهادات التقدير

توفير النقل.

التكريم.

10x0.25

 -2شرح نظرية تدرج الحاجات :

أ -تسمى هذه النظرية  :نظرية تدرج الحاجات لصاحبها " ماسلو".

5.55

ب -قام ماسلو بتصنيف الحاجات اإلنسان الى خمسة أصناف متدرجة من أسفل إلى
أعلى في شكل هرم ،فكلما تم إشبا صنف منها برز الصنف الذي يعلوها  ،ويفقد

1.55

الصنف مفعول ،كمحفز للسلوك عند اشباع.،
ت -ترتيب مستويات الحاجة في هرم

1.5

صفحة  4من 4

مجموع
08

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة:

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد
اختبار يف مادة :القانون
الجزء األول 06( :نقاط)

السؤال األول:

السؤال الثاني:

املدة 10 :سا و 01د
على المترشح أن يختار أحد الموضوعيه اآلتييه:
الموضوع األول

اشرح األركان الشكمية لعقد الشركة.
اذكر خصائص النفقة العامة.

الجزء الثاني 06( :نقاط)

السنـــــد:

بموجب عقد حرر بمكتب التوثيق تحت رقم  2016/363بتاريخ  2016/11/00وسجل في أوانو تم تأسيس
شركة بين كل من الشركاء الثالثة (أحمد ،عمر وعمي) ،تحمل المواصفات التالية:
 التسمية " :األبطال الثالثة " ..... رأس مال الشركة :مقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية غير ممثمة في سندات قابمة لمتداول ،معقابميتيا لالنتقال عن طريق اإلرث.
المطلوب:
انطالقا من السند ووفقا لما درست ،أجب على األسئلة التالية:
 )1حدد نوع الشركة مع التعميل.
 )2بين األركان الموضوعية الخاصة لتأسيس ىذه الشركة.

الجزء الثالث 00( :نقاط)

الوضعية:

يعمل "عبد القادر" كمسؤول مخزن في إحدى الشركات الخاصة استخالفا لمسؤول المخزن الموجود في عطمة
مرضية ،وفق عقد أبرم لمدة سنة قابل لمتجديد ،أمره مدير الشركة بإعداد التقرير الشيري لوضعية المخزون
بالمؤسسة ،فرفض تنفيذ ذلك دون مبرر ،مما استوجب عزلو عن العمل في الشركة.
المطلوب:
انطالقا من الوضعية ووفقاً لما درست ،أجب على األسئلة التالية:
 )1اذكر نوع عقد العمل الذي أبرمو العامل "عبد القادر" مع الشركة .عمل إجابتك.
 )2اشرح باختصار العناصر األساسية التي يقوم عمييا ىذا العقد.
 )3ما مدى صحة قرار العزل الذي صدر في حق العامل عبد القادر؟ عمل إجابتك.
انتهى الموضوع األول

صفحة  0من 2

اختبار يف مـادة :القانون /الشعبة :تسيري واقتصاد  /بكالوراي 2102

الموضوع الثاوي
الجزء األول 06( :نقاط)

السؤال األول:
تعتبر الميزانية العامة لمدولة تقدي ار وترخيصا بشكل تشريعي لنفقات وايرادات الدولة.
 )1عرف الميزانية العامة لمدولة.
 )2اذكر المبادئ األساسية لمميزانية العامة لمدولة.
السؤال الثاني:
من ضمن أحكام وشروط عالقة العمل الفردية ،الترقية لمعامل.
 )1عرف الترقية.
 )2اشرح حاالت الترقية.

الجزء الثاني 06( :نقاط)

السنـــــد:
السيد فريد صاحب معصرة لمزيتون ،اقتنى آلة إنتاجية حديثة من عند المورد يوسف بقيمة  2000000دج،
أبرما عقدا مكتوبا عند الموثق مع تحمل كل المصاريـ ـ ــف والحقوق الناجمة عن ىذا العقد.
خالل فترة تجريب اآللة اإلنتاجية اتضح أن بيا خمال تقنيا يعرقل سير اإلنتاج.
المطلوب:
انطالقا من السند ووفقا لما درست ،أجب على األسئلة التالية:
 )1ما اسم الوثيقة التي وقع عمييا فريد و يوسف عند الموثق؟ عرفيا.
 )2ما ىي التزامات السيد فريد اتجاه السيد يوسف؟
 )3من يتحمل مسؤولية الخمل التقني الموجود في اآللة اإلنتاجية؟ وضح ذلك.

الجزء الثالث 00( :نقاط)

الوضعية:
تأسست شركة "اليدى" لمصناعات النسيجية برأس مال قدره  00مميون دينار ينقسم إلى أسيم
موزعة بنسب مختمفة عمى  21شريكا وذلك بعد االكتتاب العام لمجميور في بورصة الجزائر.
بعد ثالث سنوات من النشاط تم التدقيق في وثائق حسابات الشركة الذي بين أن أصولـيا الصافية انخفضت
إلى اثنتي عشرة مميون دينار.
المطلوب:
انطالقا من الوضعية ووفقاً لما درست ،أجب على األسئلة التالية:
 )1ما نوع ىذه الشركة؟ برر إجابتك.
 )2كيف تأسست ىذه الشركة؟ اشرح ذلك.
 )3ىل يمكن استمرار نشاط ىذه الشركة بعد انخفاض رأس ماليا؟ برر إجابتك.
انتهى الموضوع الثاني

صفحة  2من 2

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :قانون /الشعبة :تسيري واقتصاد/بكالوراي7102 :
عناصر اإلجابة (الموضوع االول)

العالمة
مجزأة

الجزء األول:
السؤال األول:

مجموع

60

األركان الشكلية لعقد الشركة هي


الكتابة :يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق واال كان باطال ،ويجب أن يحتوي

على البيانات التالية :اسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها وأسماء الشركاء ومركز

5.1

الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها.


الشهر :ال يعتبر شرطا لصحة عقد الشركة وانما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصية

المعنوية في مواجهة الغير ،وتتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري (ال تتمتع الشركة
بالشخصية المعنوية إال من تاريخ قيدها في السجل التجاري المادة  945من ق ت ج) وايداع

5.1

ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية  ،ونشر هذا الملخص في جريدة يومية.
السؤال الثاني:
خصائص النفقة العامة هي

 أن تكون مبلغا ماليا تدفعه الدولة للحصول على سلع وخدمات لممارسة نشاطها. أن يخرجها شخص معنوي عام (الدولة ،الوالية ،البلدية…الهيئات العامة). -تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.

6x0.5

 تتأثر باإلمكانيات اإلنتاجية للدولة ومواردها. تؤثر النفقة العامة على النشاط االقتصادي النفقة العامة في تزايد مستمر.الجزء الثاني:

60

 -1نوع الشركة :شركة ذات مسؤولية محدودة.

التعليل :ألن الشروط الواردة في العقد التأسيسي تنطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة

(انتقال الحصص عن طريق اإلرث  ،حصص ذات قيمة اسمية غير ممثلة في سندات قابلة

للتداول) ،وال تحمل خصائص الشركات األخرى.

صفحة  1من 4

5
5

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :قانون /الشعبة :تسيري واقتصاد/بكالوراي7102 :
عناصر اإلجابة ( الموضوع االول)

العالمة
مجزأة

مجموع

 -2األركان الموضوعية الخاصة لتأسيس ش .ذ.م.م:

 -تعدد الشركاء :تعدد الشركاء أمر ضروري لقيام الشركة ويجب أن ال يتعدى عدد الشركاء  22شريكا

5

في هذا النوع من الشركات.

 -تقديم الحصص :يجب على كل متعاقد أن يلتزم بتقديم حصته للشركة سواء كانت نقدية او عينية

5

وفي هذا النوع من الشركات ال يجوز تقديم حصص العمل وأن ال يقل رأس مال الشركة عن الحد

األدنى ( 122222دج).

 -نية المشاركة :يجب ان تتحد نية المشاركين من اجل استغالل مشروع الشركة الذي يكون مشروعا

5

-اقتسام االرباح و الخسائر :تقسم االرباح والخسائر في هذه الشركة حسب نسبة حصته في رأس المال

5

وممكنا ،بغرض تحقيق األرباح وتحمل المخاطر.
(تقبل االجابة وفقا لإلجراءات الجديدة الخاصة بـــ ش ذ م م)

الجزء الثالث
)5عقد العمل الذي أبرمه عبدالقادر مع الشركة  :عقد عمل محدد المدة .

التعليل :عقد مكتوب ،مدة سنة قابلة للتجديد  ،استخالف عامل تغيب عن العمل مؤقتا.

60
5.1
0.5x3

 )2العناصر األساسية التي يقوم عليها هذا العقد هي:
-

األجر :هو ركن أساسي  ،يعبر عن المقابل المالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه
للعامل مقابل الجهد الذي يقدمه لهذا األخير.

1.5

يتكون األجر من عنصرين أساسيين :األجر المتغير ،األجر الثابت.

-

الزمن :المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة صاحب

العمل ،وتحدد المدة مبدئيا بحرية ،ويقترن عنصر الزمن بطبيعة العمل المطلوب إنجازه سواء كان

1.5

لمدة غير محددة أو لمدة محددة.
-

التبعية :يقصد بها التبعية القانونية فصاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل
هو صاحب السلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق األوامر

1.5

والتعليمات.

 - )3قرار العزل الذي صدر في حق العامل "عبد القادر" :صحيح.
 التعليل :ألن العامل "عبد القادر" ارتكب خطأ جسيما المتمثل في عدم تنفيذ أوامر المستخدمالمتعلقة بالتزاماته المهنية( رفض تقديم التقرير من دون عذر مقبول).

صفحة  2من 4

0.5
1

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :قانون /الشعبة :تسيري واقتصاد/بكالوراي7102 :
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
الجزء األول:
السؤال األول:
 -1تعريف الميزانية العامة للدولة ":تتشكل الميزانية العامة للدولة من اإليرادات والنفقات النهائية
للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية ،والموزعة وفق األحكام التشريعية والتنظيمية

العالمة
مجزأة مجموع
60

5.1

المعمول بها " المادة  6من قانون المالية .1594

 -2المبادئ األساسية للميزانية العامة للدولة:

أ -مبدأ السنوية :يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية سنة كاملة.
ب -مبدأ العمومية :يعني هذا المبدأ إظهار كافة اإليرادات وكافة النفقات مهما كان حجمها

بحيث تتضح جميع عناصر اإليرادات وجميع عناصر النفقات دون إجراء المقاصة بين

5.1
5.1

المصروفات واإليرادات.

جـ -مبدأ الوحدة :يقصد به إدراج كافة عناصر اإليرادات العامة والنفقات العامة في بيان واحد
دون تشتيتها في بيانات مختلفة أي اعتماد تقديرات الميزانية في وثيقة واحدة.

5.1

د -مبدأ عدم التخصص :يعني هذا المبدأ أن ال يخصص نوع معين من اإليراد لتغطية نوع

5.1

هـ  -مبدأ التوازن :معناه تحقيق توازن اإليرادات العامة مع النفقات العامة.

5.1

معين من اإلنفاق.

السؤال الثاني:

 -1تعريف الترقية :هي الجزاء المادي والمعنوي على إبراز الكفاءة والقدرة على إتقان العمل ،
أي االعتراف الصريح بجدارة ومهارة العامل في أدائه لعمله.

55

 -2حاالت الترقية:

أ -الحالة األولى :تتعلق بالترقية داخل السلم الوظيفي  ،ويتم ذلك بنقل العامل من درجة
إلى درجة أعلى ضمن السلم المهني المصنف فيه.

ب -الحالة الثانية :تتمثل في نقل العامل من منصب عمل إلى منصب عمل آخر وأهم من
المنصب األول.

55

55

الجزء الثاني:

60

 -1الوثيقة التي وقع عليها فريد و يوسف عند الموثق هي  :عقد البيع

تعريف عقد البيع :حسب نص المادة  391من القانون المدني الجزائري:

"البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل إلى المشتري ملكية شيئ أو حقا ماليا آخر في مقابل
ثمن نقدي" .

صفحة  3من 4

5.1
55

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :قانون /الشعبة :تسيري واقتصاد/بكالوراي7102 :
عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني)

العالمة

مجزأة مجموع

 -2التزامات السيد فريد(المشتري):

أ) االلتزام بدفع الثمن :يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في العقد للبائع ويدفع
ثمن المبيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

ب) التزام بدفع نفقات البيع :يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع و رسوم اإلعالن
العقاري والتوثيق و غيرها من النفقات .ما لم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك.

ج) التزام بتسلم المبيع :يتم استالم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق

55
55
55

عليهما في العقد دون تأخير.

 -3البائع ( يوسف) هو الذي يتحمل مسؤولية الخلل التقني.

باعتباره ضامنا للعيوب الخفية حتى لو لم يكن عالما بوجودها طبقا لنص المادة  375من

القانون المدني الجزائري " :يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يشتمل المبيع على الصفات

5.1
55

التي تعهد بوجودها .......ويكون البائع ضامنا لهذه العيوب و لو لم يكن عالما بوجودها ".

الجزء الثالث:
 -1نوع هذه الشركة :شركة مساهمة

60

التبرير :هذه الشركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم  ،وعدد الشركاء ال يقل عن  7شركاء.

 -2تأسست هذه الشركة باللجوء العلني لالدخار و يم ذلك بطرح أسهم الشركة لالكتتاب العام
للجمهور.

1
5
5

و االكتتاب هو اإلعالن اإلرادي للشخص باالشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصته في
رأس المال ويتم إثبات االكتتاب باألسهم  ،ويخضع االكتتاب لشروط معينة:
 -يجب االكتتاب في رأس المال الشركة بكاملها.

50

 يجب أن يكون االكتتاب جديا وباتا ،أي ال يتعلق على شرط معين.-

ال يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها االسمية.

 -3مقدار ربع رأس المال. 50 000 000 /4 = 12 500 000 :

5.1

يمكن ان يتخذ قرار حل الشركة من طرف الجمعية العامة في حالة انخفاض رأس المال

الى  12مليون دج (اقل من الربع) وعليه فان مجلس اإلدارة ملزم خالل األشهر األربعة

الموالية للمصادقة على حسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير
العادية التي تتخذ ق ار ار بعدم حل الشركة.

صفحة  4من 4

50.1

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة2017:

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد

املدة 30:سا و03د

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

يحتوي الموضوع األول على  30صفحات (من الصفحة  1من  6إلى الصفحة  0من )6

التــاريخ:

الجزء األول 36( :نقاط)

 ..." )1بعد أن وضع مؤتمر الصومام األسس التنظيمية والهيكلية المختلفة التي مكنت الثورة من استقطاب

القاعدة الشعبية تجسدت السياسة الفرنسية في تكثيف العمليات العسكرية ،وزيادة عدد الجنود واالستعانة بقوات الحلف

األطلسي وانشاء المناطق المحرمة والمحتشدات واللجوء إلى القرصنة ،ظانة أنها بهذا العمل ستضع نهاية للثورة…".

المصدر :تاريخ الجزائر المعاصر فيصل هومة ،ص.16

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

 -ميخائيل غورباتشوف

 -جون كنيدي .

 )0على خريطة العالم المرفقة وقع حركتين تحرريتين من قارتين مختلفتين.
الجزء الثاني 34( :نقاط)

على إثر وفاة "جوزيف ستالين"  ،3591صرح "هاري ترومان" قائال:

" ...إن العالم أجمع يدرك أن عهدا قد انقضى بوفاة "ستالين""...

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1مظاهر التـوتر بين المعس ـكرين في الفترة ما بين (.)3591-3591

 )2دالئل التقارب السوفياتي -األمريكي في الفترة ما بين (.)3511-3591

صفحة  1من 6

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :تسيري واقتصاد  /بكالوراي 2312

الجغرافيـا:

الجزء األول 36( :نقاط)

 )1صرح أمير دولة الكويت في المؤتمر الرابع لحركة عدم االنحياز المنعقد بالجزائر سنة  3511قائال:

" ...إن دول مجموعتنا تقع عليها مسؤولية تحقيق التكامل االقتصادي في إطار التعاون اإلقليمي وتهيئة الظروف

المالئمة للدخول في مشاريع مشتركة ،وأن تعمل مجتمعة على دراسة إمكانية استحداث الوسائل والسبل المباشرة
والكفيلة بحماية رؤوس األموال واحتياطات نقد الدول النـامية من أزمـات النقـد الدولـية وعمليـات التخفيض والتضخم

المعتمدة ،وأن تضع حدا للعالقات االقتصادية غير المتكافئة ما بين الدول النامية والدول المتقدمة… ".

المرجع :مجلة العربي ،العدد  ،180جانفي ،1724ص.71

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )2إليك جدوال يمثل متوسط الناتج الداخلي اإلجمالي لبعض القوى االقتصادية في العالم سنة :3131

القوى االقتصادية

الناتج الداخلي اإلجمالي (مليار دوالر)

الناتج الداخلي للفرد (ألف دوالر)

و .م .األمريكية

16246

5305

اليابان

6362

4202

البرازيل

2456

1200

فرنسا

2243

4202

الصين

8222

605

كوريا الجنوبية

1263

2502

المصدرRapport de la commission des Affaires Etrangères Nationale (France) le 16 octobre 2013 p.7. :

المطلوب:

أ) مثل معطيات متوسط الناتج الداخلي للفرد بواسطة أعمدة بيانية:
 5آالف دوالر 1 ،سم
مقياس الرسم 1 :سم
ب) علق على الجدول.

دولة.

الجزء الثاني 34( :نقاط)

يمثل القمح واألرز مادتين غذائيتين استراتيجيتين على المستوى العالمي وأهم ما يالحظ في الوقت الراهن هو تحكم

الدول الكبرى وشركاتها االحتكارية في تجارتهما في الوقت الذي تسعى فيه منظمة األغذية والزراعة العالمية (فاو) إلى
تقديم المساعدات الغذائية للدول الفقيرة.

المطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1العوامل المتحكمة في إنتاج القمح واألرز.

 )2انعكاسات تحكم الدول الكبرى في تجارتهما على دول العالم المتخلف.

صفحة  2من 6

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :تسيري واقتصاد  /بكالوراي 2312

ش

خريطة العالم

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

صفحة  0من 6

انتهى الموضوع األول

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :تسيري واقتصاد  /بكالوراي 2312

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على  30صفحات (من الصفحة  4من  6إلى الصفحة  6من )6

التاريخ:

الجزء األول 36( :نقاط)

 … " )1ومما شجع هذه الحركات التحررية في نضالها هو تزايد قوة ونفوذ الكتلة االشتراكية في العالم خاصة
بعد انتصار الثورة الشيوعية في الصين ،وظهور الحركة اآلفرو آسيوية." ...

المرجع :مختار مرزاق حركة عدم االنحياز في العالقات الدولية ،)1890،1861( ،بتصرف ،ص.712

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )7عرف بالشخصيات التالية:

 -محمد بوضياف

 )0أكمل الجدول التالي:

 جاك سوستالالحدث

التاريخ

 23سبتمبر1742

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

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

استقالل الهند

الجزء الثاني 34( :نقاط)
"  ...كانت المفاوضات صعبة للغاية ،والنتيجة تتوقف على وحدتنا ودعم الجماهير ،هذا الدعم الذي تجلى في

االنتفاضات الشعبية العارمة التي جرت يوم  11ديسمبر ،1691لقد أظهرت هذه االنتفاضات روح الكفاح والقدرات

النضالية التي ظلت مرتفعة لدى الجماهير رغم اإلرهاب البوليسي والعسكري." ...

المصدر :بن يوسف بن خدة ،اتفاقيات إيفيان ،ص.18

المطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1مظاهر التفاف الشعب الجزائري حول الثورة التحريرية.

 )7فشل المخططات االستعمارية في القضاء على الثورة.

صفحة  4من 6

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :تسيري واقتصاد  /بكالوراي 2312
الجغرافيا:

الجزء األول 36( :نقاط)
)1

"… تعد الشركات متعددة الجنسيات من أهم مالمح ظاهرة العولمة نظ ار لضخامة حجمها وتنوع نشاطها

وانتشارها الجغرافي والسوقي ،وقدراتها على تحويل اإلنتاج واالستثمار عالميا واقامة التحالفات االستراتيجية باإلضافة

إلى المزايا االحتكارية وتعبئة المدخرات العالمية… " .

المصدر :مجلة اإلدارة واالقتصاد ،العدد  72السنة .7313

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )7إليك جدوال يمثل نسب المساهمة في الصادرات العالمية لمختلف مناطق العالم سنة .3112
المنطقة

الشرق األوسط

إفريقيا

آسيا

أمريكا الشمالية

أمريكا الوسطى والجنوبية

أوربا

النسبة %

37.2

34.4

76.7

16.4

30.1

42.7

المصدر :المنظمة العالمية للتجارة ،إحصائيات التجارة الدولية .7314

المطلوب :علق على الجدول.
 )0على خريطة العالم المرفقة وقع مقرات المؤسسات المالية واالقتصادية العالمية التالية:

 -صندوق النقد العالمي  -منظمة التجارة العالمية -

منظمة الدول المصدرة للبترول.

الجزء الثاني 34( :نقاط)
تنتمي الجزائر إلى منطقة البحر األبيض المتوسط الذي يعتبر مهد الحضارات القديمة ،وهمزة وصل بين دول

االتحاد األوربي في الشمال والدول النامية في الجنوب وتعمل الجزائر -على غرار باقي بلدان الضفتين الشمالية

والجنوبية -على إقامة شراكة من أجل التعاون في مختلف المجاالت.

المطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1دوافع الشراكة الجزائرية-األوربية.

 )7مدى استفادة الجزائر من هذه الشراكة.

صفحة  5من 6

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :تسيري واقتصاد  /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 :تسيري واقتصاد /بكالوراي7102 :

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
التاريخ:

الجزء األول:
 )0شرح ما تحته خط في النص:

 -مؤتمر الصومام :أول مؤتمر تقييمي تنظيمي للثورة انعقد بتاريخ  02أوت  6591بمنطقة إفري اوزالقن (المنطقة

العالمة
مجزأة

مجموع

26

الثالثة :القبائل ) وأعطاها دفعا قويا زاد من انتصاراتها.

 -المحتشدات :معتقالت جماعية لألهالي ( حشد سكان المناطق الريفية) في مناطق مفتوحة محاطة باألسالك

الشائكة المكهربة والمراقبة عسكريا بهدف عزل الشعب عن الثورة.

 )7التعريف بالشخصيات:

 -ميخائيل غورباتشوف )... 6596 ( :آخر رئيس لالتحاد السوفيتي (  ) 6556- 6519قام بإصالحات سياسية ،

26

26

إدارية واقتصادية ( البريسترويكا و الغالسنوست)  ،أنهى الحرب الباردة ( التوقيع على اتفاقية مالطا 6515/60/20

مع الرئيس االمريكي جورج بوش األب) وأدت سياسته إلى تفكك االتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي ،تحصل على
جائزة نوبل للسالم.

 -جون كندي ) 6519 – 6561 ( :رئيس الواليات المتحدة األمريكية  6516اغتيل في  6519/66/00لدفاعه عن

26

حقوق السود ،شهدت فترة حكمه أزمة الصواريخ في كوبا اهتم بمشروع غزو الفضاء.
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 )3التوقيع على الخريطة:

26092

 -المفتاح:

2009
2009

 اإلنجاز: -العنوان:

الجزء الثاني:

 مقدمة :الخالف اإليديولوجي بين الكتلتين والسباق نحو التسلح النووي كاد أن يتحول إلى حرب ساخنة ممااضطرهما إلى اللجوء إلى الحلول السلمية

2092

 )0مظاهر التوتر بين المعسكرين في الفترة الممتدة ( :)0133-0172

 -تقسيم أوربا إلى مناطق نفوذ سوفياتية في شرقها وأمريكية في غربها وظهور مفهوم الستار الحديدي.

 -سياسة المشاريع لدعم الدول الموالية لكال القطبين :مبدأ ترومان  ،6501مشروع مارشال  (6501الواليات المتحدة

األمريكية ) مبدأ جدا نوف ،6501مكتب الكومنفورم ،6501الكوميكون  (6505االتحاد السوفيتي ).
 -السباق نحو التسلح وتمكن االتحاد السوفيتي من إنتاج القنبلة النووية في .6505

2009
×
1

 األزمات السياسية (:برلين ،كوريا ). -الدعاية اإلعالمية المغرضة .

17

 -التدخالت العسكرية إلقامة أو مساندة األنظمة الموالية.

 )7دالئل التقارب السوفياتي –االمريكي في الفترة ما بين( :)0193-0133

 -حل األزمة الكورية بالتوافق ( تقسيمها إلى دولتين ).

 لقاء جنيف  6599بين الرئيس السوفيتي بولغانين واألمريكي إيزنهاور.... -حل االتحاد السوفياتي لمكتب الكومنفورم .6591

×2009
1

 -الزيارات المتبادلة بين قادة المعسكرين.

 -بوادر التفاوض حول الحد من التسلح النووي ( جانفي  -6595حظر استعمال القطب الجنوبي ألغراض عسكرية

صفحة  0من 7

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي7102 :
وتجارب نووية).

 تسوية النزاعات الدولية بطرق سلمية :كوريا ،السويس ،كوبا ( الخط الهاتفي األحمر .)6519 -خاتمة :التقارب بين المعسكرين حتمية أملتها الظروف الدولية للتخفيف من حدة التوتر.

2092

الجغرافيا
الجزء األول:

 )0شرح ما تحته خط في النص:

 -التكامل االقتصادي :سياسة تسمح بتنسيق الجهود بين دولتين أو أكثر الستغالل اإلمكانيات المتاحة الطبيعية،

البشرية واالقتصادية من أجل خلق تنمية شاملة.
 التعاون اإلقليمي :لجوء الدول المتجاورة جغرافيا إلى تنسيق جهودها والتكتل فيما بينها لتحقيق أهداف مشتركة . -الدول النامية :هي مجموعة من دول العالم المتخلف والتي قطعت أشواطا معتبرة في التنمية االقتصادية

واالجتماعية....
 )7التمثيل البياني ( :أعمدة بيانية ).
اإلنجاز:
المفتاح :
العنوان:
المقياس:
 )3التعليق على الجدول:
 تباين في قيمة الناتج الداخلي اإلجمالي للفرد من دولة الى اخرى. ارتفاع قيمة الناتج الداخلي اإلجمالي والفردي في الدول المتقدمة خاصة (:الو ،م األمريكية ،اليابان ،فرنسا). انخفاض قيمة الناتج الداخلي اإلجمالي وللفرد في الدول النامية( :الب ارزيل ،الصين ،كوريا الجنوبية ). رغم أن الناتج الداخلي اإلجمالي في الصين أكبر منه في فرنسا ،اليابان إال أن الناتج الداخلي الفردي فيهاضئيل جدا مقارنة معها و يرجع ذلك إلى عدد السكان الكبير.
الجزء الثاني:
مقدمة :مهما تعددت المواد الغذائية لدى مختلف شعوب العالم تبقى الحبوب وباألخص القمح واألرز غذاءا أساسيا
في مختلف أنحاء العالم ولذا أصبحت تجارتهما ذات بعد سياسي واجتماعي إلى جانب البعد االقتصادي.
 )1العوامل المتحكمة في انتاج القمح واألرز:
أ)  -القمح:

2092
2019
2019

19

26009
2009
2009
2009

×2092
0

2092

 -العوامل الطبيعية :مناخ معتدل ،المياه (تختلف احتياجاته حسب المناطق الح اررية) ،تربة خصبة والسهول

الواسعة.
 البشرية والمادية :اليد العاملة المؤهلة ،التمويل ،المخصبات واآلالت والتخزين...ب) األرز:
 العوامل الطبيعية :تربة طينية سميكة خصبة ،مياه كثيرة أو تساقط غزير ،ح اررة مرتفعة. العوامل البشرية :عدد السكان والنظام الغذائي ،اليد العاملة المؤهلة ،اآلالت والمخصبات...* كما يتأثر اإلنتاج سلبا بـــــ:
 تقلص المساحات الصالحة للزراعة بتزايد عدد السكان وتوسع المدن. -الكوارث الطبيعية :الفيضانات ،الجفاف ،الجراد ،الحرائق...

 )2انعكاسات تحكم الدول الكبرى في تجارة القمح واألرز على دول العالم المتخلف:

 -تحكم الشركات الكبرى في األسعار وكمية العرض(ارتفاع السعار ) في البورصات الكبرى.

صفحة  7من 7

2009
×
1
17

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي7102 :
 عجز حكومات الدول الفقيرة عن استيراد المواد الغذائية االستراتيجية. تراكم الديون على البلدان المستوردة العاجزة عن توفير أموال االستيراد. -الضغوطات الخارجية على الدول المستوردة والتدخل في شؤونها ( السالح األخضر).

×2009
1

 -تعرض ماليين البشر للمجاعات وسوء التغذية ( األمراض وارتفاع نسبة الوفيات والهجرة.)...

 اضطرابات اجتماعية وسياسية ( حروب أهلية.)...خاتمة :فيما تعيش شعوب الدول المتقدمة التخمة نجد شعوب البلدان الفقيرة تعاني المجاعات الناتجة عن قلة الغذاء
أو ندرته..

مالحظة ( :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى).

صفحة  3من 7

2092

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي7102 :

3
7

0

 -2الهند الصينية

-3مصر

 -4الجزائر

 -1الهند
صفحة  7من 7

 -5كوبا

7

3

تعيني حركتني حترريتني من قارتني خمتلفتني على خريطة العامل .

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي7102 :
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة

التاريخ:
الجزء األول:
 )0شرح ما تحته خط في النص:

 الكتلة االشتراكية :مجموعة الدول المشكلة للمعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفياتي مثل بولونيا ،الصين...الخ. الحركة اآلفرو آسيوية  :تكتل سياسي يضم الدول اإلفريقية واآلسيوية المستقلة حديثا من االستعمار التقليدي،( المجتمعة في مؤتمر باندونغ  ) 6599وتسعى إلى مواجهة اإلمبريالية والتخلف والصراع بين الكتلتين...
 )7التعريف بالشخصيات :
 محمد بوضياف ) 6550 -6565 ( :مناضل جزائري انخرط في حزب الشعب ثم المنظمة الخاصة من" اللجنة الثورية للوحدة والعمل" (مارس  )6590ثم مجموعة  00منسق لجنة الستة ،اعتقل في حادثة
مؤسسي
اختطاف طائرة الزعماء الخمسة  6591أطلق سراحه بعد وقف إطالق النار .رئيس المجلس األعلى للدولة
6550تعرض لالغتيال.
 جاك سوستال ) 6552 -6560 ( :عين حاكما عاما للجزائر(  )6599لمواجهة الثورة التحريرية ،عرف بمشروعهاإلصالحي الهادف إلى عزل الثورة عن الشعب ،من المدافعين عن فكرة الجزائر الفرنسية.

مجموع

26
26

26

26
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 )3إكمال الجدول:
التاريخ

 02سبتمبر6501
03أوت 0172

الحدث

دستور الجزائر

26
26

استقالل الهند

الجزء الثاني:

 مقدمة :تضافرت عدة عوامل أفشلت المخططات االستعمارية وأجبرت ديغول على التفاوض الذي انتهى بإيجادحل نهائي للقضية الجزائرية.

 )0مظاهر التفاف الشعب الجزائري حول الثورة:
 تزايد انخراط الشباب في صفوفها ( التطوع في جيش التحرير الوطني ). الدعم المادي (السالح  ،المؤونة ،المال.) ... دعم المهاجرين للثورة عن طريق فيديرالية جبهة التحرير في فرنسا. الدعم المعنوي(اإلضرابات :إضراب الطلبة  ،6591/29/65إضراب عام .6591/20/20-26/01 المظاهرات الشعبية المؤيدة لمطالب جبهة التحرير في المفاوضات 6516/62/61 -6512/60/66 :مما دفعفرنسا إلى الدخول في مفاوضات جدية وبشروط الجبهة.
 التصويت لصالح استقالل الجزائر في استفتاء تقرير المصير(.)6510/21/26 )7فشل المخططات االستعمارية في القضاء على الثورة:
تمسك الشعب بحقه في تقرير المصير وتأييده للثورة رغم سياسة القمع واإلغراء.التأييد والدعم الدولي للثورة ( الكتلة الشرقية والحركة اآلفرو آسيوية.) ... تأكيد منظمة األمم المتحدة على حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره رغم المناو ارت السياسية الفرنسية.انتصا ارت الثورة داخليا بإلحاق خسائر فادحة لفرنسا :بشريا ،ماليا ،أزمات سياسية... رضوخ فرنسا لشروط جبهة التحرير في المفاوضات وتوقيع اتفاقيات إيفيان . وقف إطالق النار ،االستفتاء ثم االعتراف باستقالل الجزائر. -خاتمة :مكنت تضحيات الشعب الجزائري من إفشال مخططات االستعمار ومناوراته على المستويين الداخلي

صفحة  3من 7
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والخارجي.
الجغرافيا
الجزء األول:
 )0شرح ما تحته خط في النص:
 العولمة :تعميم نمط اقتصادي  -سياسي -اجتماعي غربي على كل دول العالم وهو النموذج األمريكي بتوظيفوسائل مختلفة.
 تحويل اإلنتاج :إمكانية التصرف لهذه الشركات في إنتاجها وتسويقه عبر العالم دون تدخل من قبل الدولة التيتنشط داخل أراضيها.
 المزايا االحتكارية :حق الشركات المتعددة الجنسيات في احتكار إنتاج سلع معينة و التحكم في تجارتها. )7التعليق على الجدول:
 التباين الواضح في نسب المساهمة في الصادرات العالمية0 ارتفاع نسبة مساهمة أوربا وآسيا وأمريكا الشمالية باعتبارها القوى االقتصادية الكبرى في العالم0 ضعف مساهمة الشرق األوسط  ،إفريقيا  ،أمريكا الوسطى والجنوبية  ،في حدود  ،%62لضعف اقتصادياتهاولكونها دول متخلفة.
 هيمنة القوى االقتصادية الكبرى على الصادرات العالمية لقوتها االقتصادية. )3التوقيع على الخريطة:
اإلنجاز والمفتاح:
العنوان:
الجزء الثاني:
 مقدمة :بحكم انتمائها لحوض البحر المتوسط تعمل الجزائر على إقامة ش اركة مع بلدان الضفة الشمالية المتمثلةفي الدول األوربية خاصة المتقدمة منها.
 )0دوافع الشراكة الجزائرية – األوربية:
 العالقات التاريخية الديبلوماسية والتجارية والثقافية إلى جانب فترة االستعمار الفرنسي. الموقع الجغرافي ( قربها من أوربا) وسهولة المواصالت ( البحرية). التباين االقتصادي بين الجزائر والدول األوربية (تصدير المواد األولية واستيراد المواد المصنعة والغذائية ). حاجة الجزائر للتكنولوجيات واالستثمار. حاجة أوربا لسوق استهالكية ( تصدير منتوجاتها واستيرادالمواد األولية). التعاون في ميدان البيئة للمحافظة على سالمة حوض البحر المتوسط من المخاطر البيئية (التلوث ). )7مدى استفادة الجزائر من هذه الشراكة:
 عقد اتفاقيات مع البلدان األوربية في ميدان المحروقات( التصدير). -تحسين جو االستثمار مما أدى إلى توسيع نشاط االستثمار األوربي في الجزائر.

 حصول الجزائر على احتياجاتها من المواد المصنعة والغذائية. تمويل مشاريع استثمار جزائرية ( قروض ). تبادل الخبرات في مختلف المجاالت :األمن ،الهجرة السرية... تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من الدول األوربية. خاتمة :تحاول الجزائر من خالل هذه الشراكة إلى تبادل المنفعة مع البلدان األوربية في الوقت الذي تعمل فيه هذهالبلدان على جعل الجزائر سوقا لبضائعها ومجاال الستثمار أمولها.

 مالحظة  (:تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى).صفحة  9من 7
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تعيين مقرات بعض المؤسسات المالية واالقتصادية العالمية على خريطة العالم

6

0
9

 )0صندوق النقد الدويل ( واشنطن -الوالايت املتحدة األمريكية ).
 )7منظمة التجارة العاملية(جنيف – سويسرا )  )3 .منظمة الدول املصدرة للبرتول (فينا – النمسا ).

ﺻﻔﺤﺔ  7ﻣﻦ 7

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد

املدة 10 :سا و 01د

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

التمرين األول 40( :نقاط)

الجدول التالي يمثل تطور ميزانية اإلشهار بالمليون دينار لمؤسسة اقتصادية من سنة  2009الى سنة . 2016
السنة

6112 6101 6100 6106 6102 6102 6102 6102
8

7

2

2

2

2

6

0,83

0,75

0,68

0,63

0,56

0,5

0,45

0
0,4

ترتيب السنوات xi

الميزانية  yiبالمليون دينار

 )1مثل سحابة النقط  M  xi ; yi في معلم متعامد .
(نأخذ  1cmلكل سنة على محور الفواصل و  1cmلكل  100000 DAعلى محور التراتيب)
 )2جد إحداثيات  Gالنقطة المتوسطة لسحابة النقط ثم علمها.

 )3بين أن معادلة مستقيم االنحدار ) (بالمربعات الدنيا هي( ، y  0,06 x  0,33 :النتائج تدور الى )102
ثم ارسم المستقيم ) (في المعلم السابق.

 )0أ) باستعمال التعديل الخطي السابق قدر الميزانية المتوقعة سنة . 2020
ب) ابتداء من أي سنة تتجاوز هذه الميزانية . 1200000 DA

التمرين الثاني 40( :نقاط)

1
  un المتتالية العددية المعرفة بحدها األول  u0  1ومن أجل كل عدد طبيعي . un1  un  2 ، n
3
 )1أ) برهن بالتراجع أن :من أجل كل عدد طبيعي . un  3 ، n

ب) بين أن المتتالية   un متزايدة تماما ثم استنتج أنها متقاربة .

  vn  )2المتتالية المعرفة بـ  :من أجل كل عدد طبيعي . vn  3  un ، n
1
أ) بين أن المتتالية   vn هندسية أساسها ثم عين حدها األول .
3
ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي . Sn  u0  u1  ...  un ، n
n

1
بين أن :من أجل كل عدد طبيعي . Sn  3  n  1  2   ، n
3

صفحة  0من 4
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التمرين الثالث 40( :نقاط)
يستقبل مركز إجراء امتحان شهادة البكالوريا مترشحين موزعين على ثالث شعب هي:

شعبة اآلداب والفلسفة ) ، (Lشعبة العلوم التجريبية ) ، (Sشعبة التسيير واالقتصاد )(G

 47%من المترشحين ذكور ) (Mوالباقي اناث ). (F

من بين الذكور يوجد  35%في شعبة العلوم التجريبية و  49%في شعبة اآلداب والفلسفة.

من بين اإلناث يوجد  10%في شعبة التسيير واالقتصاد و  37%في العلوم التجريبية .

نختار عشوائيا مترشحا من هذا المركز.

 )1انجز شجرة اإلحتماالت التي تنمذج هذه الوضعية.
 )2احسب احتمال كل حادثة مما يلي:

 " Aالمترشح المختار انثى ومن شعبة التسيير واالقتصاد" .

 " Bالمترشح المختار من شعبة التسيير واالقتصاد " .

 " Cالمترشح المختار انثى علما انه من شعبة التسيير واالقتصاد" .

التمرين الرابع 40( :نقاط)

 ( نعتبر الدالة  gالمعرفة على المجال  0; كما يلي g ( x)  x2  3ln x  3 :
 )1ادرس اتجاه تغير الدالة . g

 )2بين أن :المعادلة  g ( x)  0تقبل حال وحيدا  حيث  1,40 <  1,41ثم استنتج إشارة ) g ( xحسب قيم . x
3ln x
. f ( x)  x  1 
 (نعتبر الدالة  fالمعرفة على المجال  0; بـ:
x
ليكن   C f تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ) . (O;i, j
 ، limثم فسر النتيجة بيانيا.
 )1أ) احسب )f ( x

x 0

ب) احسب ). lim f ( x
x

)g( x
 )2بين أن :من أجل كل عدد حقيقي  xموجب تماما . f ( x)  2 ،
x

 )3استنتج اتجاه تغير الدالة  fثم شكل جدول تغيراتها .

 )0أ) بين أن المستقيم ) (ذا المعادلة  y  x  1مقارب مائل للمنحنى .  C f 
ب) ادرس وضعية   C f بالنسبة إلى ). (

 )5أنشئ المستقيم ) (والمنحني C 
f

.

(يعطى ) f ( ) 1,68

1
2
ln x
 )6أ) بين أن الدالة  hحيث  h( x)   ln x أصلية للدالة
x
2
ب) احسب  Sمساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى   C f والمستقيمات التي معادالتها:

 xعلى المجال . 0; 
انتهى الموضوع األول

 x  e ، x 1و y  x 1

صفحة  7من 4
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الموضوع الثاني
التمرين األول 40( :نقاط)
يمثل الجدول التالي نسب النجاح في امتحان شهادة البكالوريا لشعبة التسيير واالقتصاد بثانوية في الفترة
من سنة  2010الى سنة . 2014
2014

2013

2012

2011

2010

السنة

2

2

2

6

0

 xiرتبة السنة

41,1

41,0

36,8

33,1

 yiالنسبة المئوية

44,1

zi  ln yi
 )1عين إحداثيات  Gالنقطة المتوسطة لسحابة النقط ) . M i ( xi ; yi

 )2لتكن  y  ax  bمعادلة مستقيم االنحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة ) . ( xi ; yi
بين أن  a  2,63ثم أحسب قيمة . b

 )3أ) أكمل السطر األخير من الجدول أعاله .

(تدور النتائج الى )10
2

ب) بين أن معادلة مستقيم االنحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة )  ( xi ; ziهي. z  0,07 x  3,46 :

 )0من بين التعديلين السابقين ،ما هو التعديل الذي يعطي أكبر نسبة نجاح في سنة  2017؟
التمرين الثاني 40( :نقاط)

لتكن   un المتتالية العددية المعرفة بحدها االول  u0  2ومن أجل كل  nطبيعي un1  3un  2 ،

 )1احسب  u 3 ، u 2 ، u1ثم خمن اتجاه تغير المتتالية .  un 
 )2نعتبر المتتالية العددية   vn المعرفة بـ  :من أجل كل  nطبيعي v n  u n 1  u n ،

أ) بين أن المتتالية   vn هندسية أساسها  3يطلب تعيين حدها األول.
ب) عين  vnبداللة  nثم استنتج أن المتتالية   u n متزايدة .
 )3نضع من اجل كل عدد طبيعي  nغير معدوم . S n  v 0  v 1  ...  v n 1 ،
أ) احسب  S nبداللة . n

ب) بين أن :من اجل كل عدد طبيعي  un  Sn  u0 ، nواستنتج عبارة  u nبداللة . n
التمرين الثالث 40( :نقاط)
أجريت دراسة إحصائية حول العالقة بين استعمال االنترنت وامتالك جهاز حاسوب في مدينة ما ،فكانت النتائج كما
يلي 80% :من سكان هذه المدينة يملكون جهاز حاسوب.

 90%من سكان هذه المدينة الذين يملكون جهاز حاسوب يستعملون االنترنت.

 60%من سكان هذه المدينة الذين ال يملكون جهاز حاسوب يستعملون االنترنت.

صفحة  0من 4

اختبار يف مادة :الرايضيات  /الشعبة :تسيري واقتصاد  /بكالوراي 7102
نختار عشوائيا شخصا من هذه المدينة .

يرمز  Aإلى الحادثة " :الشخص المختار يملك جهاز حاسوب" .
يرمز  Bإلى الحادثة " :الشخص المختار يستعمل االنترنت" .

 )1انجز شجرة االحتماالت التي تنمذج هذه الوضعية .

 )2أ) بين أن احتمال أن يكون الشخص المختار ال يملك جهاز حاسوب يساوي . 0,20
ب) ما احتمال أن يكون الشخص المختار يملك جهاز حاسوب ويستعمل االنترنت؟

ج) ما احتمال أن يكون الشخص المختار ال يملك جهاز حاسوب ويستعمل االنترنت؟

 )3احسب احتمال أن يكون الشخص المختار يستعمل االنترنت.

 )0احسب احتمال أن يكون الشخص المختار يملك جهاز حاسوب علما انه يستعمل االنترنت .
التمرين الرابع 40( :نقاط)
1
1
نعتبر الدالة  fالمعرفة على  D fحيث  D f  ;0 0;+كما يلي :
f ( x)  e x  x
2
e 1
 C fتمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس . O ; i , j



 



 )1أ) احسب النهايات  lim f ( x) ، lim f ( x) :و ) lim f ( xوفسر بيانيا النتائج المحصل عليها .
x

>

<

x 0

x 0

ب) احسب النهاية ). lim f ( x
x

x

1
e
. f ( x)  e x  x
 )2أ) بين أنه من أجل كل  xمن ، D f
2
(e  1) 2

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة  fثم شكل جدول تغيراتها.

 )3ادرس الوضعية النسبية للمنحني  
 )0عين معادلة لـ )  (Tالمماس للمنحني   C عند النقطة ذات الفاصلة

 C fمع المستقيم ) (ذا المعادلة . y  1
f

. ln 3

9
 )5نعتبر الدالة  gالمعرفة على  0;+كما يلي. g(x)  f ( x)  ( x  ln 3 )  1 :
4
الجدول المقابل يمثل جدول تغيرات الدالة . g
أ) احسب ) g(ln 3واستنتج إشارة ) g(xحسب قيم . x

ب)

ادرس على المجال  0;+وضعية المنحني C 
f

بالنسبة الى المماس )  ، (Tثم فسر ذلك بيانيا .

 

 )6احسب ) f (ln 2ثم أرسم المماس   T و  C fعلى المجال

0;3

.  ;0
انتهى الموضوع الثاني
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عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

المجموع

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع األول
التمرين األول ( 40نقاط) :
 -1تمثيل سحابة النقط

05.0

05.0

 -.إحداثيات النقطة المتوسطة )G (4,5 ;0, 6

01

15..

تعليم النقطة G
-3

05..

معادلة مستقيم االنحدار هي  y  0,06 x  0,33ألن
05..

a  0.06
رسم المستقيم )(

05..

b  0.33

15..

05..
هي 1050000 DA

 -4أ) تقدير الميزانية المتوقعة سنة 2020

ب) تتجاوز الميزانية  1200000 DAابتداء من السنة  1.أي سنة .0.3

05.0

01

05.0

التمرين الثاني ( 04نقاط):
 -1أ) اثبات بالتراجع أن من أجل كل عدد طبيعي . un  3 ، n

2
ب) اثبات ان المتتالية   un متزايدة تماما un1  un   (un  3)>0
3
بما ان المتتالية محدودة من اعلى ومتزايدة تماما فهي متقاربة

01

05..

.5..

05.0
05..

1
 -.أ) بيان أن المتتالية   vn هندسية أساسها
3
تعين حدها األول v0  3  u0  4
ّ

05..

n

1
ب) نبين أن :من أجل كل عدد طبيعي 5 S n  3  n  1  2   ، n
3

الصفحة  1من 7

05..

15..
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عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

المجموع

التمرين الثالث 40( :نقاط)
 -1انجاز شجرة االحتماالت

01

-.
p( A)  0,053
p( B)  0.53  0.10  0.47  0.16  0.1282
) p( F  G
p (C )  pG ( F ) 
 0.4134
) p (G

01

01
01

03

01

التمرين الرابع 00( :نقاط)

3
 )1 )عبارة المشتقة  :الدالة  gتقبل االشتقاق على المجال ، 0; 
x
بما أن  g ( x)  0 :على المجال  0; فأن  gمتزايدة تماما على 0; 
g ( x)  2 x 

 )2بيان ّان :المعادلة  g ( x)  0تقبل حال وحيدا  حيث 1,40<  1,41
استنتاج إشارة ) g ( xحسب قيم 5 x
lim
 )1أ) f ( x)  
)

x 0

التفسير البياني  :المنحني يقبل مقاربا معادلته x  0
ب) 5 lim f ( x)  

05..
05..
05.0

01

05.0
05.0
05..

15..

05.0

x

)g( x
أن :من أجل كل عدد حقيقي  xموجب تماما ،
 ).بيان ّ
x2
 )3إشارة ) f ( xمن إشارة )g( x

05.0

5 f ( x) 

05.0

05.0

05..
0.25

تغير الدالة f
استنتج اتجاه ّ

01
الصفحة  2من 7

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :تسيري و اقتصاد/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

المجموع

تشكيل جدول تغيراتها

0.50
)4

 

05.0

أن المستقيم ) (مقارب مائل للمنحنى 5 C f
أ) بيان ّ

 

ب) دراسة الوضع النسبي للمنحني  C fبالنسبة الى )5 (

 ).انشاء المستقيم )(

05..

15..

05..

 

والمنحن . C f

01
05..

ln x
أن الدالة  hأصلية للدالة
 )6أ) بيان ّ
x
e
3ln x
S
ب) مساحة الحيز المستوي dx
x
1

 xعلى المجال 5 0; 

05.0
0.25
1.25

e

3

S   (ln x)2 
2
1
3
S  u.a
2

0.25
0.25

الصفحة  3من 7

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :تسيري و اقتصاد/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

المجموع

الموض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع الثاني
التمرين األول 04( :نقاط)
0.25

X  3 )1

0.75

Y  39,22
ومنه )G(3 ; 39,22

0.75

 )2بيان ّأن a  2,63
b  31,33

05..

 )3أ) اكمال السطر األخير من الجدول

05.0

أن معادلة مستقيم االنحدار بالمربعات الدنيا هي5 z  0,07 x  3,46 :
ب) بيان ّ

a  0,07
b  3,46

01
01
1.25

05.0
05..

 )0التعديل الذي يعطي اكبر نسبة نجاح :
رتبة السنة  .01.هي 0

y  2,63  8  31,33  52,37

05..
اما التعديل الثاني يعطي

 z  0,07  8  3,46  4.02ومنه y=e4,02  55,77
ومنه التعديل الذي يعطي اكبر نسبة هو التعديل اللوغاريتمي

0.75

05..
05..

التمرين الثاني 04( :نقاط)
05..

 )1حساب الحدود u3  28 ، u2  10 ، u1  4
التخمين  :المتتالية   un متزايدة تماما 5

05..

 )2أ) بيان ّأن المتتالية   vn هندسية أساسها 3
تعيين حدها األول 5 v0  u1  u0  2
ب)  vnبداللة : n

05.0

1.75

05..
05.0

vn  2  3n

05.0

استنتاج أن المتتالية   u n متزايدة 5

 )3أ) احسب  S nبداللة 5 n

05.0

ب) بيان ّأن :من اجل كل عدد طبيعي un  Sn  u0 ، n
استنتاج عبارة  u nبداللة 5 n

01

un  3n  1

التمرين الثالث 04( :نقاط)
 )1انجاز شجرة االحتماالت التي تنمذج هذه الوضعية5
الصفحة  4من 7

05.0
05..

1.25

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :تسيري و اقتصاد/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة

 )2أ) بيان ّأن احتمال أن يكون الشخص المختار ال يملك جهاز حاسوب يساوي 1  0.8  0.20
ب) احتمال أن يكون الشخص المختار يملك جهاز حاسوب ويستعمل االنترنت هو:

p( A  B)  p( A)  pA ( B)  0.80  0.90  0.72
ج) احتمال أن يكون الشخص المختار ال يملك جهاز حاسوب ويستعمل االنترنت هو:

p( A  B)  p( A)  pA ( B)  0.20  0.60  0.12
 )3احتمال أن يكون الشخص المختار يستعمل االنترنت هو :

p( B)  p( A  B)  p( A  B)  0.84
 )0احتمال أن يكون الشخص المختار يملك جهاز حاسوب علما انه يستعمل االنترنت هو:

p( A  B) 0.72

 0.86
)p( B
0.84

pB ( A) 

التمرين الرابع 40( :نقاط)
)1

lim
 limو f ( x)  
أ) حساب النهايات f ( x)   ، lim f ( x)  1 :
>
<
x

x 0

التفسير البياني (C f ) :يقبل مستقيمين مقاربين معادلتهما y=1 ، x  0
ب) حساب النهاية 5 lim f ( x)  

x 0

مجزأة

المجموع

05..

05..

05..
01

02

05..
05.0

0.50

05..

0.75

3×05..
.×05..

1.75

05.0

x

1 x
ex

 ).أ) بيان ّأنه من أجل كل  xمن ، D f
f ( x)  e  x
2
(e  1) 2
ب) من اجل كل  xمن f ( x)>0 ، D f

ومنه  fمتزايدة تماما على مجالي D f

05.0
05..
05..
1.50

الصفحة  5من 7

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :تسيري و اقتصاد/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

جدول التغيرات5

)3

05.0

 

دراسة الوضع النسبي للمنحني  C fمع المستقيم )(

)e x (e x  3
f ( x)  1 
ex  1

0.25

0.25

 C f فوق ) (لما ln3; 
  C f تحت ) (لما x 0;ln3
C f   ()  I (ln3;1)
)4

المجموع

1.25

x ;0
0.75

 

عين معادلة لـ )  (Tالمماس للمنحني : C f
ّ

 ).أ) g(ln 3)  0
استنتاج إشارة ) g(xحسب قيم x

9
9
(T ) : y  x  ln3  1
4
4

0.50

0.50

0.25
0.50
1.75

 
التفسير البياني المنحني   C يقبل نقطة انعطاف )(ln3;1

درسة وضعية المنحني  C fبالنسبة الى المماس ) ، (T
ب) ا
f

الصفحة  6من 7
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :تسيري و اقتصاد/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

)6

احسب )f (ln 2

0.25

رسم المماس T 

رسم  C f على المجال ;0 0;3

المجموع

0.25
5

0.75

الصفحة  7من 7

01.25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد ،تقين رايضي

املدة 03 :سا و 31د

اختبار يف مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا على الخيار
الموضوع األول :هل خصوصية الحادثة التاريخية تعيق دراستها علميا؟
الموضوع الثاني « :قيمة الفلسفة تكمن في طبيعة األسئلة التي تطرحها ».

دافع عن صحة هذه األطروحة.
الموضوع الثالث :النـص
« الوجودية بكل معانيها تتفق في القول بأن الوجود يسبق الماهية ،فماهية الكائن هي ما يحققه
فعال عن طريق وجوده ،ولهذا هو يوجد أوال ،ثم تتحدد ماهيته ابتداء من وجوده.
وتتفق كذلك ،في أن الوجود في المقام األول ،هو الوجود اإلنساني في مقابل الوجود
الموضوعي الذي هو وجود أدوات فحسب ،وفي أن هذا الوجود متناه ،وسر التناهي فيه ،هو دخول
الزمان في تركيبه...
إن العصب الرئيسي للوجودية هو أنها فلسفة تحيا الوجود ،يحياها صاحبها في تجاربه الحية
وما يعانيه في صراعه مع الوجود في العالم ،وليست الوجودية مجرد تفكير في الوجود .وال هي نظر
مجرد في الحياة من خارجها ».

عبد الرحمن بدوي -بتصرف
إشكاليات فلسفية ص373/373

المطلوب :اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.

صفحة  0من 0

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :تسيري واقتصاد ،تقين رايضي/بكالوراي7102 :

الموضوع األول :هل خصوصية الحادثة التاريخية تعيق دراستها علميا؟

المحطات

عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

طرح المشكلة

مدخل - :تقدم العلوم في العصر الحديث ومحاولة الدراسات التاريخية السير في ركبها.

10

العناد - :الخالف حول إمكانية دراسة الحادثة التاريخية دراسة علمية .

10

السؤال - :هل يمكن أن تصبح الحادثة التاريخية موضوعا للدراسة العلمية؟
 -سالمة اللغة.

10.0

المجموع

40

1.0

األطروحة :خصوصية الحادثة التاريخية تعيق دراستها علميا ( .دلتاي)
الحجة  - :عوائق خاصة بالموضوع ( التشابك ،التداخل ،تعقد الحادثة التاريخية )

 -عوائق خاصة بالباحث ( الذاتية - )..عوائق منهجية ( صعوبة المالحظة ،استحالة التنبؤ)..

نقد الحجة - :وجود هذه العوائق ال يحول دون امكانية تجاوزها...

محاولة حل المشكلة

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

10
10

40

10
10

نقيض األطروحة :خصوصية الحادثة التاريخية ال تعيق دراستها علميا ( .ابن خلدون ،المدرسة الوثائقية)

10

الحجة  -:يمكن مالحظة الحادثة التاريخية من خالل آثارها ومخلفاتها والمصادر المختلفة....

10

نقد الحجة  - :الدراسة العلمية للحادثة التاريخية لم تبلغ الدقة ومستوى اليقين الذي بلغته العلوم الطبيعية.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة:

40

10

التركيب  -:الدراسة العلمية للحادثة التاريخية ممكنة بالقدر الذي يمكن للباحث تجاوز العوائق.

10.0

حل المشكلة

 -وبتكيف المنهج حسب طبيعة الموضوع ( الحوادث التاريخية )

10

 -الرأي الشخصي المبرر.

10

 -األمثلة واألقوال.

1.0

 -خصوصية الحادثة التاريخية ال تعيق دراستها علميا بقدر ما تحفز الباحث على تخطي العوائق.

10

 -تناسق الحل مع منطوق المشكلة.

10

 -وضوح الحل.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

المجموع

صفحة  0من 3

04

40

40
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :تسيري واقتصاد ،تقين رايضي/بكالوراي7102 :
الموضوع الثاني " :قيمة الفلسفة تكمن في طبيعة األسئلة التي تطرحها " دافع عن صحة هذه األطروحة
المحطات

العالمة

طرح المشكلة

عناصر اإلجابة

مجزأة

الفكرة الشائعة - :قيمة الفلسفة – ككل فرع معرفي– تكمن فيما تقدمه من أجوبة وما تصل إليه من معارف

10

الفكرة النقيض - :قيمة الفلسفة ال تكمن فيما تصل إليه من معارف وانما تكمن فيما تطرحه من أسئلة.

10

السؤال:

 -كيف يمكن الدفاع عن صحة هذه األطروحة ؟

10.0

 -سالمة اللغة.

1.0

عرض منطق األطروحة - :الفلسفة تساؤل نقدي ينصب على المعرفة اإلنسانية بغرض الكشف عن حدودها

وما تتضمنه من أخطاء.

 التفلسف يتوقف حينما يغيب التساؤل. -الفضول ،حب االطالع ،التساؤل والبحث عن الحقيقة صفات متأصلة في اإلنسان.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

محاولة حل المشكلة

الدفاع عن األطروحة:

تترك الجتهاد التلميذ.

10

كارل يسبرس ،كانط

10

 -ثانيا :االستئناس بمذاهب فلسفية مؤسسة:

 السؤال الفلسفي يضمن استم اررية التفكير /األسئلة المشكلة تثير المفارقات والتناقضات وتدفعإلى الدهشة واإلحراج (خصائص السؤال الفلسفي)

10.0

 -األمثلة واألقوال.

1.0

عرض منطق الخصوم  - :أنصار الفكر الوضعي ( يجب أن يتجه سعي الفلسفة نحو تأسيس المعرفة )

10

نقد منطق الخصوم - :السؤال الفلسفي يقوم على قصدية مسبقة مفادها أن ال وجود لمعرفة مطلقة و نهائية

10

 السؤال الفلسفي ال يطرح على من ال يعرف وانما يطرح على من يعتقد أنه يمتلك المعرفة. األمثلة واألقوال +سالمة اللغة.مشروعية الدفاع عن األطروحة - :األطروحة القائلة بأن قيمة الفلسفة تكمن في طبيعة األسئلة التي

حل المشكلة

تطرحها ،لها ما يبررها ،قابلة للدفاع عنها وتبنيها.

10

 -وضوح الحل.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

صفحة  7من 3

40

40

10

 -تناسق الحل مع منطوق المشكلة.

مالحظة  :يمكن للمترشح أن يقدم خطوة نقد منطق الخصوم على خطوة الدفاع عن األطروحة.

40

10

10

المجموع

40

10
10

 -أوال  :حجج شخصية:

المجموع

04

40
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الفلسفة/الشعبة :تسيري واقتصاد ،تقين رايضي/بكالوراي7102 :

الموضوع الثالث :النص عبد الرحمان بدوي
عناصر اإلجابة

المحطات

طرح المشكلة

مدخل:

 المذاهب الفلسفية. هل الوجود الحقيقي هو الوجود الموضوعي الذي نتأمله أم الوجود الذاتي الذي نعيشه؟ -سالمة اللغة.

1.0

يحياه الفرد وليست تأمل الوجود الموضوعي (الوجود في ذاته).

 -تهتم الوجودية باإلنسان الواقعي المشخص وما يعانيه في صراعه مع الوجود في العالم.

محاولة حل المشكلة

 األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة. إن الفلسفات التي توقفت عند مجرد التأمل في الوجود أهملت االنسان كإنسان. الوجود الموضوعي هو وجود أدوات (وسيلة) فحسب ،يطبعه التناهي الرتباطه بالزمان. األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.نقد الحجة:

10
10.0

موقف صاحب النص - :المشكلة األساسية في الوجودية هي االهتمام بالوجود الذاتي (الوجود لذاته) الذي

الحجج:

مجزأة

المجموع

10

اإلطار الفلسفي - :الرد على الفلسفات الكالسيكية و البراغماتية التي أهملت الوجود الفردي لإلنسان.
المشكلة:

العالمة

 -اختزال الوجود في جانبه الذاتي واهمال الوجود الموضوعي.

10.0
10.0

40

10
10.0
10.0

40

10
10.0

 -التمركز حول الذات ( الوجود الذاتي) ينمي االنعزال والقلق ويكرس التشاؤم واليأس.

10

 -الرأي الشخصي المبرر.

10

 -األمثلة واألقوال.

40

40

1.0

حل المشكلة

 -االهتمام بالوجود الذاتي ال يستلزم بالضرورة إنكار الوجود الموضوعي.

10

 -تناسق الحل مع منطوق المشكلة.

10

 -وضوح الحل.

10

 -األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

10

المجموع

04

صفحة  3من 3

40
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5
الشعبـة

رياضيات

بكالوريا التعليم الثانوي

7102

الديــــــــوان الوطـــــــــــــــني لالمتــــــحانـــــــات والمســـــابـــــــقات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :رايضيات

املدة 10 :سا و 01د

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

التمرين األول 40( :نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ) . (O; i, j, k

نعتبر النقطتين ) A(1;1; 2و ) B(1; 3; 4والمستقيم    ذا التمثيل الوسيطي
وليكن    المستقيم الذي يشمل النقطة  Bو ) u (1;2;1شعاع توجيه له .

x  t  2

 y  t  2 ; t 
 z  2t  4


أن المستقيمين    و    يتقاطعان في نقطة يطلب تعيين إحداثياتها.
ّ )1بين ّ
 )2ليكن   P المستوي
المعين بالمستقيمين    و .   
ّ
اكتب تمثيال وسيطيا للمستوي  ،  P ثم استنتج معادلة ديكارتية له .

نسمي   S مجموعة النقط )  M ( x; y; zمن الفضاء التي تحقق . AM 2  BM 2  20 :
ّ )3
أن   S سطح كرة مركزها منتصف القطعة   ABونصف قطرها . 2
ّبين ّ
حدد الوضع النسبي للمستوي   P وسطح الكرة .  S 
ّ )0
التمرين الثاني 40( :نقاط)
 )1نعتبر المعادلة :

) 104 x  20 y  272.......( Eذات المجهول ) ( x ; yحيث  xو  yعددان صحيحان .

أن المعادلة   E تقبل حلوال.
أ) احسب القاسم المشترك األكبر للعددين  22و  104ثم ّبين ّ
فإن  ، x  35ثم استنتج حلول المعادلة ) . ( E
ب) ّبين ّأنه إذا كانت الثنائية ) ( x; yحال للمعادلة ) ّ ( E

  )2عدد طبيعي يكتب  1 01في نظام التعداد الذي أساسه  ، 4ويكتب  1 01في نظام التعداد الذي
أساسه  6حيث  و  عددان طبيعيان.

عين  و  ، ثم اكتب  في النظام العشري .
ّ
عين الثنائيات ) (a ; bمن األعداد الطبيعية التي تحقق:
 )3تحقق ّ
أن كال من  2017و  1009عدد ّأولي ،ثم ّ
2m  d  2017

حيث ) m  PPCM (a;b ) , d  PGCD (a;b

صفحة  0من 0
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التمرين الثالث 40( :نقاط)

 ،المعادلة ذات المجهول . ( z  2  2i)( z 2  2 2 z  8)  0 : z

 )1حل في مجموعة األعداد المركبة

 )2المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ) ، (O; u, vنعتبر النقط  B ، Aو C

التي الحقاتها  z B  z A ، z A  2  i 6و ). zC  2(1  i

أ) اكتب  zB ، z Aو  zCعلى الشكل األسي ثم استنتج أن النقط  B ، Aو  Cتنتمي إلى دائرة    يطلب
تعيين مركزها ونصف قطرها.
n

z 
عين قيم العدد الطبيعي  nالتي من أجلها يكون العدد المركب   A تخيليا صرفا .
ب) ّ
z
 C
 zA 
 ، z  zC  k مع  kيمسح 
نسمي   مجموعة النقط  Mمن المستوي ذات الالحقة  zحيث  :
جـ) ّ
z
 B
عين وأنشئ .  
تحّقق ّ
أن النقطة  Cتنتمي إلى  ،  ثم ّ
2π
 h ،التحاكي الذي مركزه النقطة  Oونسبته . 2
 r )3الدوران الذي مركزه النقطة  Oوزاويته
3
المميزة  ،ثم استنتج صورة الدائرة    بالتحويل . h r
عين طبيعة التحويل  h rوعناصره
ّ
ّ

التمرين الرابع 40( :نقاط)

ب ـ . f ( x)  ( x3  2 x2 ) e x1 :

المعرفة على
نعتبر الدالة العددية f
ّ
  C f المنحني الممثل للدالة  fفي المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ) . (O; i, j

-1أ) احسب  lim f  x و  ، lim f  x استنتج وجود مستقيم مقارب للمنحني   C f يطلب تعيين معادلة له.
x 

x 

أن  :من أجل كل عدد حقيقي ، x
ب) ّبين ّ
تغيراتها.
تغير الدالة f
ّ
وشكل جدول ّ
ثم استنتج اتجاه ّ
 )2اكتب معادلة   T مماس المنحني   C f في النقطة ذات الفاصلة . 2
 x1

 h )3الدالة المعرفة على المجال

0 ;   

f ( x)  x( x  5x  4) e
2

كما يلي. h( x)  x2e x2  4 :

حدد عندئذ وضعية المنحنى
ادرس اتجاه تغير الدالة  hثم استنتج إشارة )ّ h( x
على المجال .  0 ;   



  C fبالنسبة إلى

T 

 )0ارسم المماس   T والمنحني   C f على المجال .  0 ;   

 )0نعتبر  mوسيط حقيقي والمعادلة ذات المجهول الحقيقي  xالموجب(E ) ... f  x   m  x  2 :
ناقش بيانيا حسب قيم  mعدد حلول المعادلة ) . ( E
1
 g )6الدالة المعرفة على المجال  0 ;   ب ـ . g  x   f   :
x 
تغيرات الدالة . g
اعتمادا على السؤال رقم ( ،)1شكل جدول ّ

صفحة  7من 0

انتهى الموضوع األول
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التمرين األول 40( :نقاط)

الموضوع الثاني

األول u0  1
نعتبر المتتالية العددية )  ( unال ّ
معرفة على بـحدها ّ
ومن أجل كل عدد طبيعي . un1  7un  8 ، n

 )1برهن بالتراجع أن :من أجل كل عدد طبيعي . 3un  7n1  4 ، n

 )2نضع من أجل كل عدد طبيعي  Sn  1 7  72 ......  7n : nو . Sn  u0  u1  ...  un
أ) احسب بداللة  nالمجموع  Snثم جد عالقة بين  Snو . Sn

ب) استنتج أ ّن :من أجل كل عدد طبيعي .18  Sn  7n2  24n  31 ، n
 )3أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي  nبواقي قسمة العدد  7nعلى . 5
عين قيم  nالطبيعية حتى يكون  Snقابال للقسمة على . 5
ب) ّ

التمرين الثاني 40( :نقاط)
x   t  2   2

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس )  ( P) ، (O; i, j, kمستو تمثيله الوسيطي y  3 t  4   3 :
z  3 t  4   1
حيث  tو  عددان حقيقيان .

عين معادلة ديكارتية للمستوي ). ( P
ّ )1
  
 )2ليكن  عددا حقيقيا من المجال  ،   ; ولتكن )  ( Eمجموعة النقط )  M ( x; y; zمن الفضاء حيث
 2 2
3
. x 2  y 2  z 2  2 x cos  2 y sin   z   0
4
أن :من اجل كل  من المجال السابق  ( E ) ،هي سطح كرة يطلب تعيين إحداثيات مركزها 
أ) ّبين ّ
بداللة  ونصف قطرها . R

ب) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي  الوضع النسبي للمستوي   P و سطح الكرة ) . ( E

 )3في الحالة التي يكون فيها المستوي   P مماسا لسطح الكرة ) ( E

عين تمثيال وسيطيا للمستقيم   D الذي يشمل النقطة  والعمودي على المستوي  P 
ّ
واستنتج إحداثيات  Iنقطة تماس )  ( Eمع المستوي .  P 

التمرين الثالث 40( :نقاط)
2

21
5 
 ) Iاكتب العدد    i على الشكل الجبري ثم استنتج الجذرين التربيعيين للعدد المركب  5i :
4
2 
 ) IIالمستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس ) ، (O; u, vنعتبر النقط  C , B , Aو  Iذات


i
3
3
اللواحق zB  i ، z A   2e 4 :
2
2

 zC   z A ،و . zI  i

صفحة  0من 0
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 )1اكتب  z Aو  zCعلى الشكل الجبري .
z  zB
 Cعلى الشكل األسي مستنتجا طبيعة المثلث . ABC
 )2اكتب العدد المركب
z A  zB
 (3ليكن  Sالتشابه المباشر الذي مركزه  Bويحول  Aإلى . I
عين نسبته وزاويته.
أ) اكتب العبارة المركبة للتشابه المباشر  Sثم ّ
ب) نعرف من أجل كل عدد طبيعي  nحيث  n  2التحويل النقطي  Tnكما يليT n  S S .... S :
عين قيم  nحتى يكون  Tnتحاكيا  ،عين عندئذ عناصره المميزة.
ّ

 nمرة

التمرين الرابع 40( :نقاط)
1
معرفة على المجال  0;كما يلي. g ( x)   ln x :
 ) Iنعتبر الدالة العددية  gال ّ
x
تغير الدالة . g
 )1ادرس اتجاه ّ

ّ )2بين أن المعادلة  g ( x)  0تقبل حال وحيدا  من المجال  1, 76 ; 1, 77ثم استنتج إشارة ) g ( xعلى . 0;  
x 1

; x0
 f ( x) 
معرفة على المجال   0;كما يلي :
x  ln x

 ) IIنعتبر الدالة العددية  fال ّ
 f (0)  0
)  (C fتمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ) . (O; i, j
 )1أثبت أن الدالة  fمستمرة عند العدد  0على اليمين ،
)f ( x
وفسر النتيجة بيانيا.
ثم احسب
lim

ّ
x
x 0
)g ( x
ّ )2بين أن :من أجل كل عدد حقيقي  xمن المجال ، 0;
( x  ln x) 2

. f ( x ) 

وفسر ذلك بيانيا ثم شكل جدول تغيرات الدالة . f
 )3احسب )f ( x
ّ xlim

 )0لتكن الدالة  hالمعرفة على  0;بـ h( x)  x  ln x :

أ) ّبين أن :من أجل كل عدد حقيقي  xموجب تماما ، h( x)  0 ،
واستنتج وضعية )  (C fبالنسبة إلى المستقيم ) (ذي المعادلة . y 1
ب) ارسم ) . (C f

( نأخذ ) f ( )  2,31
x

المعرفة على المجال  0;كما يلي . F ( x)   f (t ) dt
 )0لتكن الدالة F
ّ
1

1
أن :من أجل كل عدد حقيقي  xحيث .  1  f ( x)  f ( ) ، x  1
 ّبين ّx
 -اعط تفسي ار هندسيا للعدد ) F (eثم استنتج حص ار له.

صفحة  0من 0

انتهى الموضوع الثاني
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مجزأة

المجموع
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التمرين األول 40( :نقاط)
أن المستقيمين متقاطعان
 )1بيان ّ

/ t 

0.25

 x  t   1
  :  y  2t  3
 z  t  4


0.50

t  2  t   1
t  1

  t  2  2t   3معناه

t   2
2t  4  t   4


       A(1;1; 2)

x     1
 )2التمثيل الوسيطي للمستوي هو  P :  y    2  1  ;   :
 z  2    2

استنتاج المعادلة الديكارتية
 P :5x  3 y  z  0
أن   S سطح كرة مركزها منتصف القطعة   ABونصف قطرها .2
 )3بيان ّ

طريقة (:)1

 AM 2  BM 2  20تكافئ  IM 2  10  AI 2حيث I

منتصف القطعة  AB

تكافئ IM  2
طريقة (:)2
)4

 AM  BM  20تكافئ
2

2

01

0.25
4214
52.1
42.1

45

45

x 2  ( y  1)2  ( z  3)2  4

الوضع النسبي للمستوي  P 
 d  I ;  P   0ومنه   P يقطع  S 

وسطح الكرة .  S 

في دائرة مركزها  Iونصف قطرها 2

4214
42.1

42.1

التمرين الثاني 40( :نقاط)

 )1أ) p gcd(20;104)  4
بما أن ) p gcd(20;104قاسم للعدد  272فان المعادلة )  ( Eتقبل حلول
فإن x  35
ب) بيان ّأنه إذا كانت الثنائية )  ( x; yحال للمعادلة ) ّ ( E
)  ( Eتكافئ 26 x  5 y  68
ومنه  26 x  685ومنه x  35
مجموعة حلول المعادلة )  ( Eهي S=(5k +3;26k  2) / k   :

42.1
42.1
42.1

4214

52.1

 )2تعيين  و 

104  20  272
 1 01  1 01تكافئ

0    3;0    3

الصفحة  1من 9
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العالمة
مجزأة

معناه

معناه

كتابة 

  5k +3

   26k  2
0    3;0    3


/k

المجموع

4214

42.1

  3

  2

  2017

في النظام العشري:

أن كال من  2017و  1009عدد ّأولي
 )3التحقق ّ
تعيين الثنائيات ) (a ; bمن األعداد الطبيعية التي تحقق2m  d  2017 :
ّ

.×42.1

   2017
a b  d  1

 2m  d  2017تكافئ a  ad ; b  bd
 p gcd(a, b)  1


ومنه (a ; b) (1;1009),(1009;1) :

42.1

52.1

.×42.1

التمرين الثالث 41( :نقاط)
 )1حل المعادلة :

  24  (2i 6)2



 )2أ)

0.25



S= 2  2i; 2  i 6; 2  i 6

3

i

، z A  2 2e


3

i

 z B  2 2eو


4

3×0.25
i

zC  2 2e

3×0.25

بما أن OA  OB  OC  2 2

فإن النقط  B ، Aو  Cتنتمي إلى الدائرة    التي مركزها  Oو نصف قطرها 2
n

7
i n
 zA 
12
 تخيلي صرف
ب)
 e
z
 C
7 n 
معناه n  12h  6 / h 
معناه   k
12
2
جـ) التحقق أن  Cنقطة من  

z 
z 
من اجل  z  zC  k  A  : z  zCتكافئ arg  z  zC     arg  A 
 zB 
 zB 
تكافئ

45

u;CM    3  2k

0.25
.2

0.25
42.1

4214
42.1
32.1
0.50
0.25

الصفحة  2من 9
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العالمة
مجزأة

و منه   مجموعة نقط نصف المستقيم الذي حده  Cو يصنع مع حامل محور الفواصل زاوية
انشاء .  


3

المجموع

.

0.25

)3

تعيين طبيعة التحويل r
ّ

صورة الدائرة   بالتحويل r

π
 hهو تشابه مباشر مركزه  Oو نسبته  2زاويته
3
 hهي الدائرة    التي مركزها  Oو نصف قطرها . 4 2

4214

42.1

42.1

التمرين الرابع 4.( :نقاط)

 )1أ) lim f ( x)  

42.1

x

42.1

lim f ( x)  0

x

 y=0معادلة المقارب للمنحني 

2.25

42.1

. C f

ب) بيان ّأن  :من أجل كل عدد حقيقي f ( x)  x( x2  5x  4) e x1 ، x
إشارة )f ( x

تغير الدالة f
اتجاه ّ
 fمتزايدة تماما على  0;1و  4;+
 fمتناقصة تماما على  1;4و ;0

4214
42.1

42.1

تغيرات
جدول ال ّ
4214

)2

معادلة المماس  T 

4214

1

)y   4 e ( x  2
الصفحة  3من 9

4214
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العالمة
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 )3دراسة اتجاه تغير الدالة h
h( x)  x(2-x)e x2
 hمتزايدة تماما على 0;2
 hمتناقصة تماما

42.1

 2;+

استنتاج إشارة )h( x

المجموع

0.25

:
1.50

من أجل كل  x 0; فإن h( x)  0
تحديد وضعية المنحنى   C f بالنسبة إلى  T 

0.25

إشارة ) f ( x)   4e1 ( x  2)   (2  x)  e1  h( xمن إشارة )(2  x)h( x
0.25

)4

  C f فوق   T على المجال 2;
  C f تحت   T على المجال 0;2
ارسم المماس  T 
والمنحني   C f على المجال .  0 ;   

0.25
0.25
0.25

01
0.75

عدد حلول المعادلة ) . ( E

 )5المناقشة بيانيا حسب قيم m
1
 m  4eاو  m>0فان المعادلة لها حال وحيد
اذا كان
1
إذا كان  4e <m  0فان للمعادلة ثالثة حلول
إذا كان

0.75

 m  0فان للمعادلة حلين

.

تغيرات الدالة g
 )6جدول ّ
الدالة  gهي مركب الدالة مقلوب و الدالة  fبهذا الترتيب
الصفحة  4من 9

42.1

0.75
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العالمة
مجزأة

4 x 2  5 x  1 1 1x
(يمكن استعمال مشتقة مركب دالتين e
) g ( x ) 
x3
lim
النهايات g(x)= lim f (x)=0 :

x

x 
0

المجموع

42.1

lim g(x)= lim
f (x)=0

x 
0

x

إشارة ) g ( x
42.1

جدول تغيرات g

42.1

الصفحة  5من 9
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المجموع

التمرين األول 40( :نقاط)
n1

 )5برهان بالتراجع أن :من أجل كل عدد طبيعي  4 ، n
7 n1  1
أ) حساب بداللة  nالمجموع :
Sn 
6
ايجاد عالقة بين  Snو 3Sn  7 Sn  4(n  1) : Sn

. 3un  7

ب) استنتاج ّأن :من أجل كل عدد طبيعي  24n  31 ، n

 ).أ) دراسة حسب قيم العدد الطبيعي  nبواقي قسمة العدد 7n
/ k

42.1
42.1



52.1

4214
n 2

.18  Sn  7

على . 5

4214
0×42.1

74 k  15 ; 74 k 1  25 ; 74 k 2  4 5 ; 7 4 k 3  35

ب) تعيين قيم n
 Sn  05معناه

42.1

n 20h  12 ;20h  13 ;20h  10 ;20h  19 / h 

0×42.1

45
45

التمرين الثاني 40( :نقاط)

 )5تعيين معادلة ديكارتية للمستوي )y  z  2  0 : ( P
3
2
2
2
 ).أ)  x  y  z  2 x cos  2 y sin   z   0تكافئ
4
1
( x  cos )2  ( y  sin  )2  ( z  )2  2
2
1
)  ( Eهي سطح كرة مركزها ) ;   (cos ; sin ونصف قطرها 2
2
ب) الوضع النسبي للمستوي   P و سطح الكرة ) . ( E
3  sin 
d (( p); )  2
2
  
اذا كان      ; فإن   P يقطع )  ( Eفي دائرة
 2 6
اذا كان



  فإن   P يمس ) ( E

6
  
اذا كان     ; فإن
6 2

 )3التمثيل الوسيطي للمستقيم

D



42.1

42.1

4214
4214
.2.1
4214
42.1
42.1

( E )  

 P


3
x 
2

1

/t
y  t 
2

1

z


t


2

الصفحة  6من 9

42.1

0.50

01

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

العالمة
مجزأة

3 1 3
استنتاج إحداثيات ) ; ; 
2
2 2

المجموع

0.50

(I

التمرين الثالث 41( :نقاط)

0.25

2

 5  21
  i    5i
4
2 

)I

.×0.25

5
5
21
هما  i ;   i
الجذرين التربيعيين للعدد المركب  5i :
2
2
4
5
z A   i )1
2
5
zC    i
2

i
zC  zB
 e 2 )2
z A  zB
المثلث  ABCقائم في  Bومتقايس الساقين
1
3 3
 )3أ) العبارة المركبة للتشابه المباشرz  (1  i) z   i :
2
4 4

2
وزاويته
نسبة التشابه  Sهي
2
4

4214
42.1
4214

42.1

42.1

45

4214
42.1
4214

  2 n n 
ب) 
Tn  S S S .... S  S  B; 
; 
  2  4 


.....
 Tnتحاك معناه n=4k /k 

0.25

.214

0.50

العناصره المميزة.

مركز التحاكي هو  Bونسبته معرفة كما يلي :
n

 2

اذا كان  kزوجيا فان نسبته هي 
2



n

،

 2

اذا كان  kفرديا فان نسبته هي 
2



.×42.1

التمرين الرابع 4.( :نقاط)
تغير الدالة . g
 )1 ) Iدراسة اتجاه ّ

x 1
x2

g

42.1

g (x)  

42.1

متناقصة تماما على 0;
).

بيان أن المعادلة  g ( x)  0تقبل حال وحيدا  من المجال 1, 76 ; 1, 77
الصفحة  7من 9

4214

4214

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

العالمة
مجزأة

استنتج إشارة )g ( x

المجموع

45

4214

 )5 )اثبات أن الدالة f
)f ( x
lim
 

x 0 x
التفسير البياني )  (C fيقبل نصف مماس يوازي حامل محور التراتيب
مستمرة عند العدد  0على اليمين

)g ( x
 ).اثبات أن :من أجل كل عدد حقيقي  xمن المجال ، 0;
( x  ln x) 2
lim f ( x)  1 )3

42.1
42.1

42.1

42.1
. f ( x ) 

x

التفسير البياني (C f ) :يقبل مستقيما مقاربا معادلته y  1
جدول تغيرات الدالة . f

4214

4214

42.1
42.1
45
4214

x 1
 )0أ)
x

42.1

h( x) 

من أجل كل عدد حقيقي  xموجب تماما  ،لدينا ) h( x)  h(1ومنه h( x)>0
1  ln x
الوضع النسبي:
f ( x)  1 
x  ln x
 1
;، x  0
)  (C fتحت ) (من اجل  e 
 1 
1

)  (C fفوق ) (من اجل (C f ) ()   A( ;1)  ، x   ;  
 e 
e


الصفحة  8من 9

42.1
42.1
4214

.2.1

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

العالمة
مجزأة

المجموع

ب) الرسم

45

1
 )1اثبات أن :من أجل كل عدد حقيقي  xحيث  1  f ( x)  f ( ) ، x  1
x
من جدول تغيرات الدالة  fنجد )، f ( x)  f ( )..........(1
1
( x  1)ln x
إشارة:
f ( x)  (  1) 
x
x  ln x
1
من اجل f ( x)  (  1)  0.........(2) ، x  1
x
1
من ( )1و ( )2نجد  1  f ( x)  f ( ) :
x

.

42.1

42.1

e



 بما ان  F (e)  f (t ) dtفان ) F (eهو مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني )  (C fوحامل 42.11

محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتيهما x  1 ; x  e
 -حصر ) F (eهو e  F (e)  f ( )(e  1) :

الصفحة  9من 9

42.1

45

وزارة التيبية الوطيية
امتحان يبكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :الرايضيات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسايبقات
دورة:
املـدة 0 :سا و 00د

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
التمرين األول 06( :نقاط)

الموضوع األول

دخول بعض المستضدات إلى العضوية يحرض عمى إنتاج بروتينات متخصصة مصدرىا خاليا الجياز المناعي.
لغرض معرفة دور بعض ىذه البروتينات إليك الوثيقة الممثمة لنوع من الرد المناعي.
 )1سم الجزيئتين (س) و(ع) ،ضع عنوانا مناسبا لموثيقة.

 )2قدم رسما تخطيطيا تفسيريا لما تمثمو الوثيقة يحمل كافة البيانات.
 )3حدد نمط الرد المناعي المقصود ،عمل.

 )4باستغاللك لموثيقة وتوظيفا لمعموماتك وضح أن التخصص النوعي
لمجزيئات (ع) مرتبطا بتنوع الجزيئات (س) ،مبر از دور الجزيئات (ع).
التمرين الثاني 14( :نقطة)

إن تركيب البروتين يتم بتدخل عناصر حيوية ىامة وفق آليات منظمة.

الوثيقة

 – Iتتضمن الوثيقة  1شكمين كما يمي:

-الشكل (أ) :يمثل إحدى سمسمتي قطعة  ADNمكونة من  121قاعدة آزوتية تدخل في تركيب الجزء المترجم من مورثة

البروتين(.)G

-الشكل (ب) :يمثل جدوال لألحماض األمينية المشكمة لقطعة بروتين (.)X

الوثيقة 1

 )1من الشكل (أ) في الوثيقة (:)1
أ) تعرف عمى سمسمة الـ  ADNالمقترحة .عمل إجابتك.
ب) حدد اتجاه سير الترجمة .برر ذلك.

صفحة  1من

اختبار يف مـادة :علوم الطبيعة واحلياة  /الشعبة :رايضيات  /يبكالوراي 7102
ﺠ) أوجد العالقة بين قطعة سمسمة الـ ADNالمقترحة وجزيئة الـ  ARNmالناتجة .استنتج دور الـ .ARNm

 )2إذا عممت أن :ـ ـ المورثة المشفرة لمبروتين ( )Gمكونة من قطعة الـ  ADNالمقترحة.

ـ ـ قطعة الـ  ADNالمقترحة تتوافق تماما مع األحماض األمينية المشكمة لمبروتين (.)X
أ) قدم استدالال عمميا لذلك .استنتج العالقة بين ) (Gو )(X

ب) عرف إذا المورثة.

 - IIيمثل الشكالن (أ) و (ب) من الوثيقة  2المرفقان بجدول من الشفرة الوراثية  ،رسمين تخطيطيين تفسيريين إلحدى
مراحل تصنيع البروتين.
ص
A

A

Met

س
ع
AUA
U C
G

قاموس الشفرة الوراثية

AAU AUC UUU GGU
C5 C6 C7 C8

(أ)(أ)
الشكل
االلشكل

GUU GCU
C3 C4

GCU

C1 C2

الشكل(ب)
الشكل
(ب)

األحماض األمينية

الرامزات الموافقة لها

 )1من الوثيقة (:)2
أ) تعرف عمى الجزيئات (س)( ،ع) و(ص) والبيانات المرقمة من  1إلى .6

الوثيقة 2

ب) لمجزيئة (س) تخصصا وظيفيا نوعيا مزدوجا مرتبطا ببنيتيا الفراغية ،وضح ذلك.

ﺠـ) سم آلية ارتباط العنصر(س) بالعنصر(ص) مبينا عناصرىا الضرورية.

-2أ) تعرف بدقة عمى المرحمة الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (.)2

ب) انطالقا من العنصر " "6استخرج-α :تسمسل األحماض األمينية الثمانية األولى المشكمة لمببتيد.
-βتسمسل نكميوتيدات المورثة المشفرة ليذه األحماض األمينية الثمانية.

 )3اكتب معادلة تشكل العنصر " "1بين الحمضين األمينيين ( )A3و( )A4إذا عممت أن جذرييما كما يمي:

و
 -IIIاعتمادا عمى معموماتك وما توصمت إليو من معالجتك لموثائق المقترحة بين في نص عممي أن تركيب البروتين يتم
وفق آليات منظمة وتدخل عناصر حيوية.

صفحة  2من

انتهى الموضوع األول

اختبار يف مـادة :علوم الطبيعة واحلياة  /الشعبة :رايضيات  /يبكالوراي 7102

الموضوع الثاني

التمرين األول 06( :نقاط)

لتنوع األحماض األمينية وسموكاتيا المختمفة عالقة

مباشرة بتحديد بنية ووظيفة البروتين.

تمثل الوثيقة نتائج اليجرة الكيربائية لثالثة أنواع من

األحماض األمينية وضعت ضمن جياز اليجرة
الكيربائية في وسط ذي = pH

 )1اكتب الصيغة المفصمة لكل حمض أميني عند
 ، 3.2 =pHمبر از سموكو في ىذا الوسط.

الوثيقة

 )2قدم تعريفا لـ  pHالحمض األميني (س) بالنسبة لـ  pHالوسط = .3.2

 )3اكتب معادلة ارتباط األحماض األمينية حسب الترتيب التالي.Lys-Glu-Gly :

 )4بين في نص عممي عالقة تنوع األحماض األمينية وسموكيا في تحديد بنية البروتين ووظيفتو.
التمرين الثاني 14(:نقطة)
يحرض دخول بعض المستضدات إلى العضوية عمى إنتاج عناصر دفاعية ذات طبيعة بروتينية تساىم في إقصائيا

وذلك بتدخل أنواع مختمفة من الخاليا المتخصصة ،لمعرفة شروط إنتاج ىذه العناصر نقترح الدراسة التالية:

 -Iيمثل الشكل (أ) من الوثيقة  1تطور أحد أنواع الخاليا المناعية عمى مستوى طحال فأر بعد فترة من حقنو

بمستخمصات الجدار الخموي لبكتيريا ،بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة البنية ثالثية األبعاد ألحد العناصر

الدفاعية السارية في مصمو.

الشكل (ب)

الشكل (أ)

A
B

الوثيقة 1

C

بالمقابل تسمح إضافة نفس المستخمصات من الجدار الخموي ليذه البكتيريا إلى مزرعة بيا خاليا مناعية مأخوذة من
طحال الفأر السابق بتسجيل المالحظات التالية :أ) غنى الوسط بالعناصر (.)C

ب) زيادة كتمة الـ  ADNعند بعض الخاليا المناعية.

ﺠـ) زيادة كتمة الـ  ARNعند بعض الخاليا المناعية.

د) تغيرات بنيوية لمخاليا المناعية كما في الشكل (أ) من الوثيقة (.)1
صفحة  3من

اختبار يف مـادة :علوم الطبيعة واحلياة  /الشعبة :رايضيات  /يبكالوراي 7102
 - 1أ) تعرف عمى العناصر ( )A,B,Cوالبيانات الموافقة لألرقام.

ب) رتب المالحظات المسجمة في وسط الزرع وفق تسمسميا الزمني.

 –2أ) بين برسم تخطيطي عميو البيانات بنية العنصر (.)C
ب) حدد الخمية المنتجة لمعنصر( ،)Cعمل.

 -IIتم استئصال الغدة السعترية (التيموسية) لفئران ثم عرضت لألشعة السينية ( )Xالمخربة لمنخاع العظمي ثم وزعت
في مجموعات .الشروط والنتائج التجريبية ممثمة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة .2

ومن أجل فيم أكثر لمنتائج الواردة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة  2أنجزت تجربة ثانية ،تتمثل في وضع خاليا لمفاوية

محسسة بمستضد منحل .التجربة ونتائجيا ممثمة في الشكل (ب) من الوثيقة .2

المعالﺠة

المﺠموعة 1

الغدة التيموسية ثم التعريض لإلشعاع
استئصال ّ
المﺠموعة 3
المﺠموعة

حقن خاليا لمفاوية

حقن خاليا لمفاوية

حقن خاليا لمفاوية

نعم

نعم

نعم

B

حقن الـ GRM

T

بعد أسبوع من الحقن
تراص GRM

BوT

المﺠموعة 4

حقن خاليا لمفاوية
 BوT
ال

المﺠموعة

لم تتلق أي

معالﺠة من قبل
نعم

قطرة من مصل الفأر  +الـ GRM
--+--

-----

+++++

-----

+++++

الشكل (أ)
غرفة علوية
غرفة سفلية
وسط الزرع
به
المستضد
المنحل
غشاء نفوذ للﺠزيئات وغير
نفوذ للخاليا

غرفة Marbrook

التﺠارب
1

طبيعة اللمفاويات الموضوعة في الغرفة
الغرفة العلوية
ال توﺠد

2

ال توﺠد

3

لمفاويات T

4

ال توﺠد

الغرفة السفلية
لمفاويات
BوT
لمفاوياتB
لمفاوياتB
لمفاويات T

تركيز األﺠسام
المضادة

+++++
--+-+++++
-----

الشكل (ب)
 -1أ) عمل استئصال الغدة التيموسية وتخريب النخاع العظمي لمفئران.

ب) فسر النتائج التجريبية المحصل عمييا في الشكل (أ) ،استنتج العالقة بين الخاليا الممفاوية.

الوثيقة 2

-2أ) تأكد من العالقة بين الخاليا الممفاوية بتفسيرك لمنتائج التجريبية الممثمة في الشكل (ب).
ب) استنتج معمومة إضافية تدعم تمك العالقة.

 -IIIانطالقا مما توصمت إليو و مكتسباتك وضح برسم تخطيطي وظيفي شروط إنتاج الجزيئات الدفاعية.
انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :رايضيات/بكالوراي7102 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

مجموع

الموضوع األول
التمرين األول  60( :نقاط)

 1ـ تسمية الجزيئتين (س) و(ع) ..
س  :مستضد

.×62.5

ـ ع  :جسم مضاد

ـ ـ العنوان المناسب لصورة الوثيقة  :معقد مناعي.

61

625

 2ـ الرسم التخطيطي التفسيري للبنية التركيبية المعقدة يحمل كافة البيانات.
الرسم :
625

6.

البيانات  60( :بيانات ).

0×62.5

 3ـ نمط الرد المناعي المقصود :رد مناعي خلطي.

625

التعليل  :ألنه تم بتدخل األجسام المضادة

625

61

 4ـ توضيح التخصص النوعي لألجسام المضادة مرتبط بتنوع المستضدات
ـ -دخول مستضدات يحرض على إنتاج أجسام مضادة نوعية حيث ينتقي المستضد اللمفاويات التي تملك
مستقبالت مناسبة له.

3×625

 تتكاثر و تتمايز اللمفاويات المنتقاة إلى بالسموسيت تنتج أجساما مضادة مطابقة لمستقبالتها. ترتبط األجسام المضادة بشكل نوعي  ،متخصص مع تلك المستضدات. -إبراز دور األجسام المضادة  :ترتبط ارتباطا نوعيا بالمستضد ويتشكل معقدا مناعيا ( جسم مضاد ـ مستضد)

إلبطال مفعول المستضد وتسهيل وتسريع بلعمته.

صفحة  1من 5

625

6.

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :رايضيات/بكالوراي7102 :
التمرين الثاني 11(:نقطة)
 Iـ ـ  1ـ الشكل (أ) من الوثيقة (: )1

أ ـ ـ تمثل سلسلة الـ  ADNالمقترحة  :سلسلة الـ  ADNغير المستنسخة.

ـ التعليل :
 -الن الثالثية األخيرة  TAAتوافق الرامزة  UAAالتي هي رامزة التوقف في الـ  ARNmحيث تم استبدال

62.5X2

القاعدة  Tبالقاعدة . U
ب ـ اتجاه سير الترجمة :
'5

625

'3

.25

.التبرير  :في النهاية  '3توجد رامزة التوقف ( TAAفي سلسلة الـ  ADNغير المستنسخة يقابلها  UAAو التي
تمثل رامزة التوقف في الـ .) ARNm

625

جـ ـ ـ العالقة بين سلسلة قطعة  ADNالمقترحة وجزيئة الـ  ARNmالناتجة .
 -سلسلة الـ ARNmالناتجة تشبه سلسلة قطعة  ADNالمقترحة وتختلفان عن بعضهما في استبدال النكليوتيدة

 Tفي  ADNبالنكليوتيدة  Uفي. ARNm

االستنتاج  :سلسلة الـ ARNmناقل لنسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى

62.5
62.5
625

 2ـ ـ أ ـ ـ تقديم االستدالل العلمي :انطالقا من نتائج الجدول .
 -مورثة البروتين ( )Gمكونة من  126نكليوتيدة تشفر لـ  33حمض أميني ومنه :

625

 -عدد االحماض اآلمينية ونوعها المشكلة للبروتين ( )Xهي  33حمض آميني و الموافقة لعدد و نوع األحماض

625

(" 3-126رامزة التوقف")  33=3 /حمض أميني.

األمينية المشكلة للبروتين  Gو التي تشفرها مورثة مكونة من  126نكليوتيدة أي (" 3+)3×33رامزة

6.

التوقف"= 126نكليوتيدة.
االستنتاج .:
نستنتج ان البروتين ( )Xهو البروتين ( )Gمن حيث عدد و نوع األحماض األمينية.

625

ب ـ ـ تعريف المورثة .
هي قطعة من الـ  ADNمكونة من تتالي عدد محدد من النكليوتيدات تشفر لبروتين محدد.

625

 IIـ  1ـ أ ـ ـ التعرف على الجزيئات (س) و (ع) و(ص).
الجزيئة (س)  ، ARNt :الجزيئة (ع)  ، ARNm :الجزيئة (ص) :حمض أميني

ـ البيانات المرقمة من  1إلى 0

 -1رابطة بيبتيدية  -2تحت وحدة كبرى للريبوزوم
 -5تحت وحدة صغرى للريبوزوم

 -3الموقع A

 -4الموقع P

 -0سلسلة الـ ARNm

3×62.5
0×62.5
125

ب ـ ـ لجزيئة ( )ARNtتخصصا وظيفيا نوعيا مزدوجا مرتبطا ببنيتها الفراغية

ـ التوضيح  :البنية الفراغية للـ ARNtتكسبه تخصصا وظيفيا مضاعفا يتجسد في:

• موقع الرامزة المضادة المتخصصة في التعرف على رامزة الـ ARNmالموافقة لها
• موقع ارتباط الحمض االميني المشفر حسب رامزة الـARNm

صفحة  .من 5

625
625

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :رايضيات/بكالوراي7102 :
جـ ـ تسمية آلية ارتباط العنصر( )ARNtبالعنصر(الحمض األميني):
• تنشيط الحمض االميني

62.5

• العناصر الضرورية للتنشيط

1×62.5

حمض أميني  ،إنزيم ربط  ، ARNt ،طاقة على شكل ATP
 2ـ أ ـ اآللية الموضحة بدقة في الشكل (ب) :مرحلة االستطالة من الترجمة

625

ب ـ ـ استخراج :

 αـ ـ تسلسل األحماض األمينية الثمانية األولى المشكلة للبيبتيد
Met-Ala-Val-Ala-Asn-Ile-Phé-Gly

625

 TAC-CGA-CAA-CGA-TTA-TAG-AAA-CCAسلسلة مستنسخة

625

 βـ تسلسل نكليوتيدات المورثة المشفرة لهذه األحماض األمينية الثمانية

 ATG-GCT-GTT-GCT-AAT-ATC-TTT-GGTسلسلة غير مستنسخة

125

 3ـ كتابة معادلة تشكل الرابطة البيبتيدية بين الحمضين األمينيين ( )A3و()A1
مالحظة :تقبل اإلجابة إذا ترك طرفي الببتيد مفتوحتين

61

 IIIـ النص العلمي :

61

.25

يتم تركيب البروتين وفق آليتين هما :

• النسخ  :تحدث على مستوى النواة حيث يتم خاللها التصنيع الحيوي لجزيئة الـ  ARNmانطالقا

غادرلـ ARNmنحو
من السلسلة الناسخة للـ  ADNبواسطة إنزيم  ARNبوليميراز  ،نكليوتيدات حرة  ،طاقة  ،ثم ي ا

12.5

الهيولى .

• الترجمة  :تحدث على مستوى الهيولى حيث يتم خاللها ترجمة سلسلة الـ  ARNmالى متتالية
أحماض أمينية (سلسلة بيبتدية) و تتطلب تدخل  ARNtمنشطة  ،طاقة  ،ريبوزومات.

12.5

الموضوع الثاني
التمرين األول  60( :نقاط)

 -1الصيغة المفصلة لألحماض األمينية و إبراز السلوك
562.53

غلوتاميك Glu

السلوك  :سلوك معت دل

غليسين Gly

سلوك قاعدي

ليسين Lys

سلوك قاعدي

 -2في الوسط  3.2 pHكان الغلوتاميك متعادل كهربائيا فهي نقطة تعادله الكهربائي أي pHi

صفحة  3من 5

125
562.53

625

625

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :رايضيات/بكالوراي7102 :
 -3معادلة ارتباط األحماض األمينية :
1×0.25

1

 -4عالقة تنوع األحماض األمينية و سلوكها بتحديد بنية البروتين و وظيفته  :يتضمن النص مايلي :
-تتنوع األحماض األمينية باختالف طبيعة جذورها

يحدد كل جذر سلوك الحمض األميني حسب درجة الـ pH-تتحدد بنية كل بروتين بعدد ،نوع و بترتيب األحماض األمينية المكونة له

1×62.5

3

فيكتسب البروتين وظيفة محددةالتمرين الثاني  11( :نقطة)

 -1أ) التعرف على العناصر :
 : Aلمفاوية  : B ، Bخلية بالسمية ( بالسموسيت)  : C ،جسم مضاد

البيانات الموافقة لألرقام-1 :ميتوكوندري -2جهاز غولجي  -3هيولى  -4غشاء هيولي
-5شبكة هيولية فعالة

-0نواة

ب) ترتيب المالحظات :ب  د  جـ  أ

3×625

.2.5

3×62.5
625

625

 -.أ) الرسم التخطيطي :

8×62.5

.

عنوان الرسم  :رسم تخطيطي لبنية الجسم المضاد ( لكل رسم و بيانه )6.25
ب) الخلية المنتجة للجسم المضاد هي البالسموسيت ( الخلية  Bمن الشكل (ا)  ،الوثيقة )1
التعليل  - :كبر حجم النواة
 نمو الشبكة الهيولية و جهاز غولجي و الحويصالت اإلف ارزية -تطور الميتوكوندري

 غشاء متموج -1-IIأ) يعلل تخريب النخاع العظمي و استئصال الغدة التيموسية  :منع إنتاج و نضج الخاليا اللمفاوية
عند الفئران.
ب) تفسير النتائج التجريبية للشكل (ب)

625
1×62.5

.×625

 -أفسر آثار التراص في المجموعة  1بعدم تنشيط اللمفاويات  Bالمحسسة

-أفسر غياب التراص في المجموعة  2بغياب  LBالتي تتطور إلى بالسموسيت منتجة لألضداد

صفحة  1من 5

5×62.5

125

1

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة /الشعبة :رايضيات/بكالوراي7102 :
-أفسر تراص  GRMفي المجموعة  3بتنشيط  LBمن طرف LT

12.5

-أفسر غياب التراص في المجموعة  4بغياب المستضد )(GRM

 أفسر حدوث التراص عند المجموعة  5الشاهدة بتوفر كل أنواع اللمفاويات و حدوث التعاون. -استنتاج العالقة  :توجد عالقة تعاون بين اللمفاويات  Bو T

625

 -3أ) التأكد من العالقة بتفسير النتائج التجريبية في الشكل (ب):

 أفسر ظهور األجسام المضادة بتركيز كبير في التجربة  1بتواجد اللمفاويات  Bو  Tمعا و حدوث تعاونبينهما.
 -و أفسر غياب األجسام المضادة في التجربة  2بغياب اللمفاويات  Tو عدم تنشيط اللمفاويات .B

 -أفسر ظهور أجسام مضادة بتركيز كبير في التجربة  3بوجود تعاون بين  Bو  Tرغم وجودهما في

5×62.5

12.5

غرفتين منفصلتين بغشاء نفوذ للجزيئات.

 -أفسر عدم إنتاج األجسام المضادة في التجربة  4بغياب اللمفاويات . B

وهذا يؤكد عالقة التعاون بين اللمفاويات فيما بينها.

ب) استنتاج المعلومة اإلضافية  :يتم التعاون ؛ تنشيط اللمفاويات  Bعن طريق  LT4بواسطة جزيئات

كيميائية  IL2تنتشر في الوسط.
 -IIIيتضمن الرسم التخطيطي عناصر اإلجابة التالية :
 -تحسيس الـ  LBو تعرف الـ  LT 4على محدد المستضد المقدم من قبل الخاليا العارضة.

62.5

62.5

 -تنشيط الـ  LT hللـ  LBالمحسسة بواسطة الـ . IL2

 -التكاثر السريع للـ  LBالمنشطة -تمايزها إلى بالسموسيت منتجة لألجسام المضادة.

1×3

كل عنصر من الرسم و ما يقابله من مؤشر على  1نقطة

صفحة  5من 5

3

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي

الشعبة :رايضيات ،تقين رايضي

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

اختبار يف مادة :العلوم الفيزايئية
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

يحتوي الموضوع األول على  15صفحات ( من الصفحة  0من  01إلى الصفحة  5من )01

الجزء األول 00( :نقطة)

التمرين األول 10( :نقاط)

نهمل تأثير الهواء في كامل التمرين  : g ،تسارع الجاذبية األرضية

نابض مرن مهمل الكتلة ،حلقاته غير متالصقة ،ثابت مرونته  . kيثبت من إحدى نهايتيه في نقطة ثابتة  Aويعلق

في نهايته الحرة جسما صلبا ) (S

نعتبره نقطيا ،كتلته

 -1أ) مثل القوى المؤثرة على الجسم ) (S

 100 g

في حالة التوازن.

( mالشكل.)1-

x
A

m g
ب) بين أن استطالة النابض  x 0في حالة التوازن تعطى بالعالقة
k
 )2انطالقا من وضع التوازن الذي نعتبره مبدأ لقياس الفواصل ،يسحب الجسم )  (Sشاقوليا نحو
.x0 

األسفل بمسافة  X mفي االتجاه الموجب ويترك دون سرعة ابتدائية في اللحظة . t  0

أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها فاصلة المتحرك ) . x (t

 k

 x (t )  X m  cos حال للمعادلة التفاضلية السابقة.
ب) تحقق أن  t   
 m

درسة تغيرات الطاقة الحركية  E cللجسم )  (Sبداللة فاصلته  xأثناء االهتزاز
 )3سمحت ا

بالحصول على البيان )  E c  f (xالموضح في الشكل.2-

أ) جد عبارة الطاقة الحركية العظمى EC max
بداللة 0 ، X m :و m
k
حيث
m

) E c (J

. 0 

ب) اعتمادا على البيان جد:

0, 002

 السعة (الفاصلة األعظمية) . X m -الطاقة الحركية العظمى . EC max

) x (m
صفحة  1من 11

0, 01

0

الشكل7 -

(S ) 
x
الشكل0 -

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102
 نبض الحركة  0ودورها الذاتي .T 0– ثابت المرونة  kللنابض.

 )0اكتب المعادلة الزمنية للحركة . x  f t 
التمرين الثاني 10( :نقاط)
التجهيز المستخدم:

)(L , r  0

مولد توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية  5V
االهتزاز ذو ذاكرة ،مكثفة فارغة سعتها  ،C  1µFوشيعة ذاتيتها L

R

 ، Eجهاز راسم

مقاومتها مهملة ،ناقل أومي مقاومته  ، Rمقاومة متغيرة ، R 



R

uC

C

E
K

بادلة  ، Kأسالك التوصيل.



102

الشكل3-

لدراسة تأثير المقاومة على نمط االهت اززات الكهربائية تم تحقيق

التركيب التجريبي (الشكل–.)3
 التجربة األولى:

قام فوج من التالميذ بشحن المكثفة  Cبوضع البادلة  Kفي الوضع (  )1وضبط الحساسية الشاقولية لراسم االهتزاز

على  1V /divوالمسح األفقي على  10ms /divفظهر على شاشته المنحنيين )(a
 )0بين على الشكل– 3كيف تم ربط جهاز راسم

و ) ( (bالشكل.)4-

االهتزاز لمتابعة تطور التوترين الكهربائيين ) u R (t
و )  uC (tبين طرفي كل من الناقل األومي والمكثفة.

 )7انسب مع التعليل كل من المنحنيين ) (aو ) (b
لتطور التوتر الكهربائي الموافق.

 -0أ) باستعمال المعادلة الزمنية للتوتر )  ، uC (tحدد
عبارتي اللحظتين  t 1و  t 2الموافقتين لشحن المكثفة بنسبة

 40%و  90%على الترتيب بداللة ثابت الزمن للدارة .

ب) تأكد من أن  t  t2  t1  1,79ثم حدد

الشكل0 -

بيانيا قيمة كل من  t 1و  t 2وباستغالل العالقة السابقة

احسب قيمة  واستنتج قيمة . R
 التجربة الثانية:

بعد شحن المكثفة تماما وفي لحظة نعتبرها كمبدأ لقياس األزمنة  t  0قام فوج آخر من التالميذ بنقل البادلة K

إلى الوضع (  ) 2وتسجيل في كل مرة تغيرات التوتر الكهربائي )  uC (tبين طرفي المكثفة من أجل عدة قيم للمقاومة
 R معطاة في الجدول التالي:

100 5000

0

)R (

صفحة  2من 11

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102
فتحصل الفوج على المنحنيات الموضحة في الشكل–.5

) uC (V

 )0ما هو نمط االهت اززات في كل حالة؟ علل.
 )7انسب كل بيان للمقاومة المناسبة.



 )0من أجل : R   0


2,5

أ) أوجد المعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي
)  uC (tبين طرفي المكثفة بداللة الزمن.

)t(ms

ب) حل المعادلة التفاضلية السابقة هو



.uC (t )  A  cos Bt

0

2,5

 2,5

الشكل5-

عبر عن الثابتين  Aو  Bبداللة مميزات الدارة.

ج) استنتج قيمة الدور الذاتي  T 0لالهت اززات واحسب قيمة الذاتية  Lللوشيعة.

التمرين الثالث 06) :نقاط(

 -Іلمنافسة النظام األمريكي في التموقع الدقيق  GPSوالتحرر منه ،وضع االتحاد األوروبي نظامه الخاص المسمى
مسار يمكن اعتباره دائريا حول األرض على ارتفاع
ا
 Galileoالمتكون من  33قم ار اصطناعيا يرسم كل واحد منها

h  23616 km

من سطحها.

تتم دراسة حركة أحد هذه األقمار االصطناعية ) (S

غاليليا (الشكل.)6-

القمر االصطناعي ) (S

في المرجع المركزي األرضي (الجيو مركزي) والذي يمكن اعتباره

h
n

MT
RT

الشكل6-

األرض ) (T

 )0اكتب العبارة الشعاعية لقوة الجذب  FT /Sالتي تؤثر بها األرض )  (Tعلى القمر األصطناعي ) (S

بداللة ثابت

التجاذب الكوني  ،Gكتلة األرض  ، M Tكتلة القمر االصطناعي  ، m Sنصف قطر األرض  RTواالرتفاع h
ومثلها

على الشكل.6-

 -7أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المرجع المحدد ،أوجد العبارة الحرفية للسرعة المدارية  vللقمر ) (S
بداللة ، RT ، M T ،G :و  hثم احسب قيمتها.

ب) اكتب العبارة الحرفية للدور  Tلحركة القمر االصطناعي ) (S

جيومستقر؟ برر إجابتك.
ا
ج) هل يمكن اعتبار هذا القمر

صفحة  3من 11

بداللة  v ، h ، RTثم احسب قيمته.

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102
11
يعطـى.G  6,67  10 SI ، RT  6371km ، M T  5,972 1024 kg :

 -IIتعتمد محركات التوجيه لألقمار االصطناعية والمعدات األخرى على بطاريات نووية تولد طاقة متحررة من جراء

انبعاث جسيمات  من أنوية البلوتونيوم المشع Pu

238
94

 )0اكتب معادلة التحول النووي المنمذجة لتفكك

 ،ثابت التفكك له . 

dN d
1010 noyaux  s 1 

dt

نواة البلوتونيوم  238للحصول على نواة اليورانيوم . ZAU

 )7بين أن المعادلة التفاضلية التي تخضع لها عدد األنوية
المتفككة  N dللبلوتونيوم  238هي من الشكل:
dN
 d    N d    N 0حيث  N 0هو عدد أنوية
dt
البلوتونيوم االبتدائية في العينة المشعة.

 )0ﺇذا كان حل هذه المعادلة التفاضلية من
الشكل. N d (t )  A  e  t  B :

أوجد عبارة الثوابت B ،  :و  . Aما المدلول الفيزيائي

لكل من 

1

و B؟

dN d
 )0نمثل )  f (N d
dt
أ -باستغالل البيان استنتج قيمتي الثابتين  و . N 0

فنحصل على البيان (الشكل. )7-

ب-عرف زمن نصف العمر ½  tللعينة المشعة واحسب قيمته.

N d 1020 noyaux 

 )5تحتوي بطارية أحد األقمار االصطناعية على كتلة m  1,2 kg

الشكل2 -

1

. 238
من 94 Pu

تقدم هذه البطارية خالل مدة اشتغالها استطاعة كهربائية متوسطة مقدارها  Pe  888 Wبمردود . r  60%

أ) احسب الطاقة الكلية الناتجة عن التفكك الكلي للكتلة m
ب) استنتج مدة اشتغال البطارية.

يعطـى:

.

m ( 24He )  4,00150 u ، m ( ZAU )  234,04095 u ، m ( 238
92 Pu )  238,04768 u
، 1u  931,5MeV /c 2

1

N A  6,02 1023 mo

1MeV  1,6  1013 J ،

الجزء الثاني 16( :نقاط)

التمرين التجريبي 16( :نقاط)

 -Iنحضر محلوال مائيا )  (Sلحمض االيثانويك  CH 3  COOHبإذابة كتلة m  0,60 g
النقي في حجم  V  1,0 Lمن الماء المقطر.
نقيس الناقلية النوعية  للمحلول )  (Sفي درجة الح اررة  25Cفنجدها .   1,64 102 S  m 1

من حمض االيثانويك

 -0أ) اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث بين حمض االيثانويك النقي والماء.

ب) هل التفاعل السابق تم بين :حمض وأساسه المرافق أو حمض لثنائية وأساس لثنائية أخرى؟
صفحة  4من 11

0

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102
ج) احسب التركيز المولي  cللمحلول ) . (S

 -7أ) قدم جدوال لتقدم التفاعل الحادث في المحلول ) . (S

ب) جد عبارة التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم  H 3O   fفي المحلول )  (Sبداللة 
الشارديتين



والناقليتين الموليتين

 CH COOو . H O


3

ج) استنتج قيمة الـ pH

3

للمحلول الحمضي ) . (S

 -0أ) اكتب عبارة كسر التفاعل النهائي  Q r ,fللتفاعل الحادث في المحلول ) (S
102 pH

c  10 pH

وبين أنها تكتب على الشكل:

) (gحمضm

Q r ,f

ب) احسب ثابت التوازن  Kللتفاعل السابق .ماذا تستنتج؟

m0

 -IIنحقق مزيجا متساوي الموالت يتكون من )  n 0 (moمن

حمض االيثانويك النقي  CH 3  COOHمع )  n 0 (moمن
كحول صيغته الجزيئية المجملة .C 3H 7OH

 )0سم التفاعل الحادث في المزيج وأذكر خصائصه.
 )7اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث.

 )0يمثل البيان (الشكل )8-تغيرات الكتلة m

للحمض المتبقى

2

أثناء التفاعل بداللة الزمن . t

أ) حدد التركيب المولي للمزيج عند التوازن الكيميائي.

0

الشكل–8

)t(h

ب) احسب مردود التفاعل وحدد من بين الصيغتين التاليتين:

 CH 3  CH 2  CH 2  OH؛  CH 3  CHOH  CH 3صيغة الكحول المستخدم ،مع التعليل.

ج) اكتب الصيغة نصف المنشورة للمركب العضوي الناتج واذكر اسمه.

 -0أ) عند حدوث التوازن الكيميائي حيث ثابت التوازن للتفاعل السابق  ، K  2,25نضيف  0,1moمن الماء إلى
المزيج التفاعلي .اعتمادا على كسر التفاعل  Qrحدد جهة تطور حالة الجملة.

ب) حدد التركيب المولي للمزيج عند التوازن الكيميائي الجديد.
المعطيات:
1

1

، CH COO   4,1 mS  m  mo
2

3

، M (C )  12 g  mo

1

1

H O   35,0 mS  m 2  mo

، M (O)  16 g  mo

3

1

M ( H )  1 g  mo

انتهى الموضوع األول
صفحة  5من 11
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الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على  15صفحات ( من الصفحة  6من  01إلى الصفحة  01من )01

الجزء األول 14( :نقطة)

التمرين األول 14( :نقاط)

لتقدير عمر بعض الصخور ،يلجأ العلماء إلى طرائق وتقنيات مختلفة تعتمد أساسا على قانون التناقص االشعاعي

من بين هذه التقنيات تقنية التأريخ بواسطة اليورانيوم.

تتفكك أنوية اليورانيوم المشع U

238
92

-1أ) ما المقصود بـ 

تلقائيا وفق سلسلة من التفككات 


و  والتي تنمذج بالمعادلة التالية:

U  x  y    206
82 Pb

238
92


و  ؟

ب) بتطبيق قانوني االنحفاظ ،أوجد قيمتي العددين  xو . y

 )2بفرض أن عينة صخرية تحتوي على اليورانيوم U

238
92

التأريخ وأن الرصاص Pb

206
82

فقط لحظة تشكلها (  ) t  0التي نعتبرها لحظة بداية

الموجود في العينة ناتج عن تفكك اليورانيوم U

238
92

فقط.

عند لحظة القياس  tmتكون النسبة المئوية الكتلية للرصاص  206تساوي  31 %من الكتلة االبتدائية لليورانيوم U

238
92

 بتطبيق قانون التناقص االشعاعي ،أثبت أن كتلة الرصاص في العينة عند لحظة tتعطى بالعالقة:

m Pb t   0,866  mU  0  1  e t 
حيث  ثابت التفكك لليورانيوم . 232
 )3يمثل البيان الموضح في الشكل1-

تغيرات كتلة الرصاص المتشكل بداللة

الزمن . mPb  f  t 
اعتمادا على البيان جد:

أ) عدد أنوية اليورانيوم  232االبتدائية
) NU (0في العينة المدروسة

) t (10 ans
9

ب) زمن نصف العمر  t1/2لليورانيوم .232

الشكل–0

جـ) عين بيانيا عمر العينة ،ثم تحقق حسابيا من النتيجة.

 )4فسر تواجد اليورانيوم U

238
92

في القشرة األرضية إلى يومنا هذا.

يعطـى :عمر األرض  ، t  4,5 109 ansعدد أفوڤادرو N A  6,02 1023 mol 1

صفحة  6من 11

) m Pb ( g

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102
التمرين الثاني 14( :نقاط)

نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل 2-والمتكون من:
 مولد مثالي للتوتر الكهربائي ،قوته المحركة الكهربائية . E مكثفة فارغة سعتها . C ناقل أومي مقاومته  Rمتغيرة. وشيعة ذاتيتها  ، Lمقاومتها مهملة. -بادلة . k

 )1نضع البادلة k

في الوضع (  )1في اللحظة  0 s

الشكل–7
.t

أ) ماهي الظاهرة التي تحدث في الدارة؟

ب) وضح بأسهم االتجاه االصطالحي للتيار الكهربائي المار في الدارة واتجاه التوترين . u R ، uc

 -2أ) بتطبيق قانون جمع التوترات ،اكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة uC  t 
ب) تقبل المعادلة التفاضلية السابقة حال من الشكل uC  t   A  Be   t :

حيث ،  B  0  B ، A :

مقادير ثابتة يطلب تحديد عباراتها بداللة المقادير المميزة للدارة.

ج ) باستعمال التحليل البعدي ،أوجد وحدة قياس المقدار 

في جملة الوحدات الدولية.

 duc
 dt


 )3مكنت برمجية خاصة من رسم بياني العالقتين :

الشكلين   3 و  E c ( .  4 تمثل الطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة )t

 u R  f و  EC  g  t الممثلين على الترتيب في

الشكل–0

الشكل–0

باستغالل البيانين أوجد:

أ) ثابت الزمن للدارة .

ب) القوة المحركة الكهربائية للمولد . E
صفحة  7من 11

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102
ج) سعة المكثفة . C

د) مقاومة الناقل األومي . R

 )4بعد إتمام شحن المكثفة ،نجعل مقاومة الناقل األومي (  ) R  0ونضع البادلة في الوضع ( )2عند
اللحظة . t  0 s

أ) اكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر الكهربائي  uC  t بين طرفي المكثفة.
1
ب) بين أنt ) :
LC

( uC t   A cosحال للمعادلة

التفاضلية السابقة ثم حدد عبارة كل من الدور الذاتي

لالهت اززات )  (T0والعدد  Aبداللة المقادير المميزة للدارة
جـ) يمثل البيان الموضح في الشكل 5-تغيرات الطاقة

المخزنة في المكثفة )  Ec (tبداللة الزمن.
باستعمال البيان استنتج قيمة:

الشكل–5

 الدور الذاتي )  (T0لالهت اززات. ذاتية الوشيعة ). ( Lالتمرين الثالث 16( :نقاط)

اليوريــا أو البولــة  CO  NH 2 2هــي مــن الملوثــات ،تتواجــد فــي فضــالت الكائنــات الحيــة وتتفكــك ذاتيــا وفــق تفاعــل

بطيء وتام ينتج عنه شوارد األمونيوم  NH 4وشوارد السيانات CNO

وفق معادلة التفاعل التالية:

)CO(NH 2 )2 (aq)  NH4 (aq)  CNO- (aq

 -Iلمتابعة تطور هذا التحول نحضر حجما  V  100mLمن محلول اليوريا تركيزه c  2,0.102 mol .L 1
ونضعه في حمام مائي درجة ح اررته  50Cثم نقيس الناقلية النوعية للمحلول عند أزمنة مختلفة (نهمل تأثير

الشوارد  H 3O و OH 

في ناقلية المحلول).

 )1أنشئ جدوال لتقدم التفاعل الحاصل ثم حدد قيمة التقدم األعظمي  xmaxللتفاعل.

 )2اكتب عبارة تركيز شوارد األمونيوم  NH 4بداللة الناقلية النوعية 
 )3اكتب العالقة بين تركيز شوارد  NH 4 في المحلول وتقدم التفاعل  xوحجم المحلول . V
 )4استنتج العالقة بين الناقلية النوعية  وتقدم التفاعل x
واحسب قيمة الناقلية العظمى   maxعند نهاية التفاعل.

للمحلول والناقليات المولية الشاردية.

 )5أثبـت أن تقـدم التفاعل فـي اللحظـة  tيعطـى بالعـالقـة:
)  (t
 max

x(t )  xmax

صفحة  8من 11

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102
 )6يمثل الشكل 6-منحنى تطور تقدم التفاعل بداللة الزمن.
أ) اكتب عبارة السرعة الحجمية للتفاعل ثم
بين اعتمادا على المنحنى كيفية تطورها مع الزمن.
ب) عرف زمن نصف التفاعل  ، t1/ 2ثم حدد قيمته بيانيا.
 )7احسب تركيز شوارد  NH 4المتشكلة عند نهاية التفاعل.
-IIللتحقــق مــن تركيــز شـوارد االمونيــوم  NH 4المتشــكلة عنــد
نهايـ ــة التفاعـ ــل السـ ــابق ،نعـ ــاير حجمـ ــا  V  10mLمـ ــن
المحلـ ــول السـ ــابق بواسـ ــطة محلـ ــول هيدروكسـ ــيد الصـ ــوديوم
تركي ـ ـزه الم ـ ــولي  Cb  1.102 mol.L1فيح ـ ــدث التك ـ ــافؤ

الشكل–6

عند إضافة حجم قدره .VbE  20mL
 )1أذكر البرتوكول التجريبي المناسب لهذا التفاعل مدعما إجابتك برسم تخطيطي.
 )2اكتب معادلة تفاعل المنمذجة لتحول المعايرة.
 )3احسب تركيز شوارد االمونيوم في المحلول.
 )4قارن قيمتها مع المحسوبة سابقا في السؤال (.)7-I

يعطـى :عند الدرجة C

0

: 50

1

 NH   11,01mS.m .molو
2

4

CNO  9,69 mS .m2 .mol 1


الجزء الثاني ( 16نقاط):

التمرين التجريبي ( 16نقاط):
نهمل في كامل التمرين تأثير الهواء

𝐴

ونأخذ g  9,81m / s 2

𝑦

)𝑠(

قصد دراسة تأثير قوة االحتكاك على طبيعة حركة جسم

صلب ) (S

كتلته  ، mنتركه من نقطة  Aأعلى

مستوي مائل ،زاوية ميله 

𝛼

𝐵

وطوله  AB  1mدون

سرعة ابتدائية ليتحرك وفق خط الميل األعظم باتجاه

النقطة ( . Bالشكل )7-

ℎ
𝑥

صفحة  9من 11

𝑂
𝐷

الشكل–2

اختبار يف مـادة :العلوم الفيزايئية  /الشعبة :رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102
الدراسة التجريبية:

.I

نغير في كل مرة من شدة قوة االحتكاك

f

فتحصلنا على النتائج التالية:

)1

بتغيير الورق الكاشط الذي ينزلق عليه الجسم،

2,0

1,5

1,0

0,5

) f (N

0,9

1,9

2,9

3,9

) a(m / s 2

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ،أوجد عبارة a

 )2أرسم البيان الممثل لتغيرات a

تسارع مركز عطالة الجسم ) . ( S

تسارع مركز عطالة الجسم

)  (Sبداللة شدة قوة االحتكاك f

باختيار السلم ،1cm  0,25N :

 )3أوجد قيمة زاوية الميل 

.

1cm  0,5m / s 2

وكتلة الجسم . m

 )4مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم )  ) ( Sبين الموضعين  Aو . B
 )5بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم ) :) ( S

أ) أوجد عبارة شدة قوة االحتكاك  fوأحسب قيمتها من أجل vB  2,19m / s

ب) تأكد بيانيا من قيمة  fالسابقة.
.II

يغادر الجسم ) (S

النقطة  Bليسقط على األرض عند

النقطة  ، Dأنظر الشكل.7-

يمثل الشكل 2-بياني تغيرات مركبتي شعاع السرعة  v xو v y




في المعلم )  (ox , oyبداللة الزمن.
اعتمادا على البيانين:

 )1حدد طبيعة حركة الجسم ) (S





vx

في المعلم ) . (ox , oy

 )2أوجد قيمة كل من االرتفاع  hوالمدى . x D

 )3أوجد قيمة سرعة الجسم )  ( Sعند النقطة . D

vy

الشكل–8
انتهى الموضوع الثاني
صفحة  11من 11

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

الجزء األول( 11نقطة)

التمرين األول 04( :نقاط)

x

 )1أ -تمثيل القوى:

0, 25

ب -عبارة : x 0

الجملة المدروسة هي الجسم   S والقوى المطبقة هي:

0

 قوة ثقل الجسم  ، Pقوة توتر النابض . T0 0  P  T0  0

m g
k

0,75
0, 25

T0

F

ext

))S

p

P  T0  0  mg  kx0  0  x0 

x

0, 25

 )2أ -المعادلة التفاضلية :بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة جسم ( )Sفي المرجع السطحي

األرضي المعتبر غاليليا

F  m  a
P  T  m  a  p T  m  a
mg  k  x  x 0   m  a  mg  x 0  kx  m  a

0, 25

d 2x k
mg  x 0  0  k  x  m  a  2  x  0
dt
m

0, 25

)(1

x  0

k

2



m

ب -إثبات أن العبارة







 k
t
 m

cos 

m

d x
2

0, 25

dt

 x t   Xهي حل للمعادلة التفاضلية:


k 2  k
) cos 
)t    .....(4
m
 m


2

(  x m

d x
2



dt

dv

ax 

dt

0, 25

وبالتعويض في عبارة المعادلة التفاضلية( )1نجد:
k 2
k
k
k
( ) cos
(  t   )   X m cos
 t  )  0
m
m
m
m

صفحة  1من 11

1,25

( Xm 

0, 25

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

 )3أ -برهنة عبارة الطاقة الحركية األعظمية:
1
m  v2 ,
2

v   X m  0  sin 0t   
1
m  02  X m2
2

ب -تحديد قيم الثوابت:

Ec 

vm   X m  0   Ec max 

0,25

من البيان نجد:

 -المطال األعظمي:

0,25

X m  4cm

 -الطاقة الحركية العظمى E c max  0, 008J :

0,25

8 103  2

 نبض الحركة  10rd /s : 00,116 104

 -قيمة الدور الذاتي : T0

2
 0, 628 s
10



2

0

2   E c max
m  X m2

 E c max  0, 008J  0 

T0 

لدينا:

0  10rd / s

،

k
m

0 

0,25

X m  4cm

من الشروط االبتدائية  t  0, x  X m  cos   1    0ومنه:
التمرين الثاني 04( :نقاط)

0,25
0,25

x t   0, 04 cos 10t 

)(L , r  0

التجربة األولى:

0,25
0,25

 -قيمة ثابت المرونة  : kمن العبارة  k  m  02  0,1100  10N /m

 )4المعادلة الزمنية للحركة:

uR

M

 )1كيفية ربط جهاز راسم االهتزاز :الحظ الشكل

R

R

uC
Y2

0,5

Y1


مالحظة :تقلب إشارة المدخل .Y 2

1,5

C

E
K

0,25

0,25



102

 )2المنحنى )  (aيوافق تطور التوتر ) . uC (t

التعليل :في اللحظة  ، t  0حيث u R (0)  E

و حسب قانون جمع التوترات E  u R  uC :يكونuC (0)  0 :

0,25
0,50

المنحنى )  (bيوافق تطور التوتر ) . u R (t
التعليل :في اللحظة  i (0)  I 0 : t  0و حسب العالقة )  u R (t )  R  i (tفإن . u R (0)  (u R )max  E
(تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى).

صفحة  2من 11
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عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)

العالمـة
مجزأة مجموع

 )3أ -عبارتي  t 1و : t 2
من معادلة البيان ) ) : (a
t1

t





uC (t )  E  (1  e



t1 
 uC (t1 )  E  (1  e  )  0, 40 E
)  0,90E

t2





t 2 
uC (t 1 )  E  (1  e

و منهt1    ln 0,6 :
و منهt 2    ln 0,1 :

ب -التحقق من أن  t  t2  t1  1,79وحساب قيمة  واستنتاج قيمة : R
من عبارتي  t 1و  t 2السابقتين نجدt   (ln 0, 6  ln 0,1)  1, 79 :

من البيان )  (aنقرأ t1  5ms :و t 2  23ms
و منه(   10ms :تقبل اإلجابة بتوظيف العبارة  tفقط).

 R و منهR  10 103   10k  :
قيمة  : Rبالتعريف
C

0,25
0,25

1

0,25
0,25

التجربة الثانية:

 )1نمط االهت اززات في كل حالة:
 المنحنى )  : (اهت اززات حرة غير متخامدة (نظام دوري).

0,25

التعليل :سعة االهتزاز ثابتة (ال يوجد ضياع في طاقة الجملة).

0,75 0,25

التعليل :سعة االهتزاز تتناقص خالل الزمن (يوجد ضياع في طاقة الجملة في مقاومة الدارة بمفعول جول).

0,25

 المنحنى )  : ( اهت اززات حرة متخامدة (نظام شبه دوري).

 المنحنى )  : (نظام ال دوري حرج .التعليل :ال توجد اهت اززات .

 )2البيان الموافق لكل مقاومة :اعتمادا على ما سبق يوافق:
 المنحنى )  : (المقاومة . R   0

0,25 0,25

 المنحنى )  : ( المقاومة . R   100

 المنحنى )  : (المقاومة . R   5000

 )3أ -المعادلة التفاضلية لتطور التوتر )  uC (tمن أجل : R   0

بتطبيق قانون تجميع التوترات في الدارة المهتزة ) uC (t )  u L (t )  0 : (LC
) d 2uC (t
) di (t
) d 2q (t
u L (t )  L 
L
 LC 
لكن:
dt
dt 2
dt 2
) d 2uC (t
) d 2uC (t
1


u
(
t
)

0
u
(
t
)

LC

و منه 0 :
أو
C
C
dt 2
LC
dt 2

صفحة  1من 11
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

ب -عبارتي الثابتين  Aو  Bبداللة مميزات الدارة ) : (LC

) d 2uC (t
حل م .ت .السابقة  ، uC (t )  A  cos Btو منه A  B 2  cos Bt :
2
dt
 1

A 
بالتعويض نجد B 2  cos Bt  0 :
 LC

1
1
المعادلة محققة من أجل B 2  0 :
B 
و منه:
LC
LC
في اللحظة  ، t  0المكثفة مشحونة تماما ،بالتالي uC (0)  A  cos( B  0)  E :و منهA  E :

0,25
0,25

ج -قيمتي الدور الذاتي  T 0لالهت اززات و الذاتية  Lللوشيعة:

من البيان )  ، (نقرأ 2T 0  2,5ms :و منهT 0  1, 25 103 s :

0,25

بالتعريف T 0  2  LC :و منه:

T 02
 0, 04H  40mH
4 2 C

0,25

L

التمرين الثالث 06( :نقاط)

0,25

mS  M T
 )1العبارة الشعاعية لقوة الجذب n :
(RT  h )²

F T /S  G 

0,25

) (S

n

التمثيل:

FT /S

0

0,5

 )2أ -العبارة الحرفية للسرعة المدارية:

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة ( قمر اصطناعي ) في المرجع المختار:
 Fext  m  an  FT /S

mS  M T
n
(RT  h )²

m S  an  G 

وباإلسقاط على المحور الموجه نجد(1) :

من جهة أخرى نعلم أن )(2

v²
r

G MT
من ( )1و ( )2نجد:
 RT  h 

قيمة سرعة القمر االصطناعي:

G MT
(RT  h )²

an 

0,25

 an حيث نصف القطر r  RT  h

v S2 

 3644, 65m /s

G MT
ومنه:
 RT  h 

vS 

6, 67  10 11  5, 972  10 24
(23616  6371)  103

0,25
vS 

)2  ( RT  h
ب -عبارة الدور  Tو حساب قيمته:
v
2  29987000
T 
ت .ع 51670 s  14,35 h :
3644, 65

0,25
0,25

T

0,25

ج T  14,35 h  24h -القمر االصطناعي المستعمل في التموقع ليس جيومستقرا.
4
Pu 
 234
 )1-IIالمعادلة المنمذجة لتحول البلوتونيوم92U  2 He :

238
94

صفحة  4من 11
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العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

 )2المعادلة التفاضلية بعدد األنوية المتفككة : N d
) dN (t
من قانون التناقص   N (t ) :
dt

 A (t )  مع

N  t   N 0  N d t 

0,25

وبالتعويض في العبارة السابقة نجد:

dN d t 
)) d (N 0  N d (t
   (N 0  N d (t ))  0 
   N d t     N 0
dt
dt

0,5

0,25

 )3ايجاد عبارة الثوابت  A ٬ و : B
وبالتعويض في المعادلة التفاضلية نجد:

) dN d (t
 N d t   A  e t  Bو    A  e t
dt
 B     N 0  A  e t         B  N 0   0



  A  e t   A  e t

ومنه(    :ثابت النشاط اإلشعاعي) ؛ ( B  A  N 0عدد األنوية االبتدائية)
 )4أ -المعادلة البيانية(1) :

 a N d b

dN d t 

0,25
0,75
0,25
0,25
0,25

dt

dN d t 

   N d   N 0
من عبارة المعادلة التفاضلية لدينا(2) :
dt
6 1010
a    tan  
 2,5 1010 s 1    2,5 1010 s 1
2, 4 1020
من ) (1و ) (2نجد:
b
6 1010
10
20
b    N 0  6 10  N 0  
 2, 4 10 noyaux
 2,5 1010

0,25
0,25
0,25

1,5

ب -زمن نصف العمر ½ : t

التعريف :المدة الزمنية الالزمة لتفكك نصف عدد األنوية االبتدائية المشعة.
0.69
حساب ½  2, 76 109 s  87,52ans : t
10
2,5 10



Ln 2



0,25
0,25

t½ 

 )5أ -حساب الطاقة الكلية الناتجة عن التفكك الكلي للكتلة : m

الطاقة المحررة من تفكك نواة واحدة:

E0  ( m( Pu )  m(U )  m( He ))C 2
E0  4,87 MeV  7 ,8 1013 J

m N A
1, 2 103  6, 023 1023
E0 
لدينا 7,8 1013  2,37 1012 J :
M
238

ب -تحديد مدة اشتغال البطارية:
من عبارة االستطاعة
من عبارة المردود

ET  N 0  E 0 

0,25
0,25
01

Pe
P 888
 0, 6  PT  e 
 1480W
PT
r
0, 6

ET
E
 t  T
t
PT

r

0,25

PT 

2,37 1012
t 
 1, 6 109 s  50, 7 ans
1480

صفحة  5من 11
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العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

التمرين التجريبي 06( :نقاط)
 )1 (Iأ -معادلة التفاعل:


2



)CH 3CO2 H ( )  H 2O( )  CH 3CO (aq)  H 3O (aq

ب -التفاعل السابق تم بين :حمض ثنائية وأساس ثنائية أخرى.

0,75 0,25

ج -التركيز المولي  cللمحلول ) : (S
n
m
c 0 
بالتعريف 102 mo  L 1 :
V
M V
 )2أ -جدول تقدم التفاعل:

0,25

) CH 3CO 2 H (aq )  H 2O ( )  CH 3CO 2 (aq )  H 3O  (aq

كميات المادة ) n (mo

بوفرة

م .التفاعل
التقدم ) x ( mo

الحالة

0

0

n0

0

االبتدائية

x
xf

x
xf

n0  x

x
xf

n0  x f

ب -عبارة   H 3O   fبداللة  و  H O و : CH CO 
3
2
3

بالتعريف   X   X i   H O   H 3O   f  CH CO  CH 3CO 2  f :
x

 H 3O   
من الجدول f   H 3O   f  CH 3CO 2  f :و منه:
f
V
H O  CH CO

2



3

0,25

i

3


2

0,25

االنتقالية
النهائية
1,25 0,25

0,25



3

3

ج -استنتاج قيمة الـ  pHللمحلول الحمضي ) : (S

0,25




بالتعريف :
pH  Log  H 3O    Log 
 H O   CH CO  
3
2 
 3
2


1, 64 10
pH   Log 
و منه 3, 4 :
3
3 
 (35, 0  4,1) 10 10 

0,25

 )3أ -عبارة كسر التفاعل النهائي  Q r ,fللتفاعل الحادث في المحلول ) : (S
 H 3O    CH 3CO 2 
f
f

بالتعريف:
CH 3CO 2 H f

0,25

Q r ,f

102 pH
 إثبات أن:C  10 pH
من جدول التقدم لدينا  H 3O    CH 3CO 2  :و  C   H 3O  
f
f
f
Q r ,f 

CH 3CO 2 H f

0,25

2

 H 3O  
102 pH
f
و منه:


C  10 pH
C  H 3O  

0,25

Q r ,f

f

2 pH

10
ب -ثابت التوازن  Kللتفاعل :بالتعريف:
C  10 pH
1023,4
K  2
و منه 1, 65 105 :
االستنتاج :التفاعل غير تام ) . (K  104
3,4
10  10
K  Q r ,f 

صفحة  6من 11
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العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

0,25
0,5 0,25

(II

 )1التحول الحادث في المزيج :تحول أسترة.

خصائصه :غير تام (محدود أو عكوس)  ،ال حراري  ،بطيء.

 )2معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحادث:

) ( CH 3CO 2 H ( )  C 3H 7OH ( )  CH 3CO 2C 3H 7 ( )  H 2O

0,25 0,25

 )3أ -التركيب المولي للمزيج في حالة التوازن الكيميائي:

H 2O

CH 3CO 2C 3H 7

C 3H 7OH

CH 3CO 2 H

0,12

0,12

0, 08

0, 08

) n f (CH 3CO 2C 3H 7
ب -المردود100  60% :
) n 0 (CH 3CO 2 H

النوع الكيميائي

كمية المادة (ح .التوازن) ) n (mo

0,25
0,25

r

و منه صيغة الكحول  C 3H 7 OHهي . CH 3  CHOH  CH 3
ج -الصيغة نصف المنشورة للمركب الناتج واسمه ..... CH 3CO 2CH CH 3 2 :إيثانوات  -1ميثيل اإليثيل.

01

0,25
0,25

 )4أ -جهة تطور الجملة:

CH 3CO 2CH CH 3 2    H 2O i
i
Q r ,i  
بعد إضافة  0,1moمن الماء يصبح:
CH 3CO 2 H i  CH 3 2 CHOH 
i

0,12  0, 22
 4,125
0, 08  0, 08

0, 25

Q r ,i 

 Q r ,i  Kو منه :حالة الجملة تتطور باتجاه التفاعل غير المباشر.

0, 25

(تقبل اإلجابة :تتطور بجهة تشكل الحمض والكحول).
) (0,12  x f )  (0, 22  x f
K  2, 25 
ب -التركيب المولي عند التوازن الجديد:
(0, 08  x f ) 2

0, 25

و منه1, 25x f2  0, 7x f  0, 012  0  x f  0, 0168mo  0, 017mo :

01

إذن:

H 2O

CH 3CO 2C 3H 7

C 3H 7OH

CH 3CO 2 H

0, 203

0,103

0, 097

0, 097

النوع الكيميائي

كمية المادة (ح .التوازن الجديد) ) n (mo

صفحة  7من 11
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العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

الجزء األول ( 41نقطة):
التمرين األول( 41نقاط):
–
-1أ: α -نواة الهيليوم و  :βالكترون.
ب -ايجاد العددين  aو: b

0,25
0,25
0,25

 Ai   Af
 238  4a  206
a  8

حسب قانوني صودي:



 Z i   Z f
92  2a  b  82 b  6


 -2أثبات العالقة .:

 NU  0  1  e  t 

 t

N Pb  t   NU  t   NU  0   NU  0   e

1  e 
 t

mU  0   N A



MU

0,25

mPb  t   N A

0,25

M Pb

M Pb
mU  0  1  e  t   0,866  mU  0  1  e  t 
MU

0,75

0,75

0,25

mPb  t  

 -3ايجاد :أ NU (0) -في العينة  :من البيان نجد m f  Pb   9, 7 g

9, 7  6, 02 1023
ومنه  2,83 1022 Noy
206



m f  Pb   N A
M Pb

N 0 U   N f  Pb  

ب -زمن نصف العمر :لدينا

  N  0
  N  Pb 
  m  Pb 
NU  t 1   U
 N Pb  t 1   f
 mPb  t 1   f
 4,85 g
2
2
2
 2
 2
 2
باالسقاط نجدt 1 U   4,5 109 ans :
2

ج -عمر العينة الصخرية :

NU  0   MU 0,31 2,83 1022  238
mPb  t   0,103 mU  0   0,103

 3,5 g
NA
6, 02 1023

باالسقاط نجدt  3 109 ans :

m t  
t
تحقق حسابيا من النتيجة :
1  e t  t  1/2  Ln 1  Pb
 m   
Ln2
f
Pb


9
4,5 10
 3,5 
t 
 Ln 1 
 3 109 ans

Ln2
 9, 7 



 -4تفسير تواجد اليورانيوم U

238
92

 Pb  

mPb  t   m f

0,25
0,25
0,25
0,25

2,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

في القشرة األرضية الى يومنا هدا:

3 109
 0, 66  t  0, 66  t1/2  7, 2t1/2
4,5 109



t
t1/2

وبالتالي انوية اليورانيوم  232لم تتفكك كليا بعد

فهو ال يزال موجود في القشرة األرضية .

صفحة  8من 11
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العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)

التمرين الثاني(  41نقاط):
-1أ/الظاهرة التي تحدث في المكثفة هي ظاهرة الشحن .
ب /اتجاه التيار المار في الدارة  ،واتجاه التوترين  u Cو : u R

مجزأة مجموع

1k  2
C

R0

i
uC

R

0,25
E

0,25

0,5

uR

-2أ /إيجاد المعادلة التفاضلية التي يحققها uC t 
التوتر بين لبوسي المكثفة :
uC  u R  E
du
uC  RC C  E
dt
duC
1
E

uC 
dt
RC
RC

0,25

ب  /تعيين عبارات  B ، Aو  αبداللة المقادير المميزة للدارة :
du
uC  t   A  Be  t  C   B  e  t
dt
بالتعويض في المعادلة التفاضلية نجد :

1
E
A  Be  t  

RC
RC

 B e  t 

1   A
E 

Be  t    


0
RC   RC RC 

 
1 
1
    RC   0    RC



 A  E 0 A E
 RC RC

من الشروط االبتدائية :عند  t=0يكون uC  0   0
 uC  0  A  B  0ومنه B  A

1

t 

RC
ومنه :
uC t   E 1 e



ﺠ  -إيجاد وحدة قياس المقدار  في ج و د :
1
لدينا :

RC
بتطبيق قواعد التحليل البعدي نجد I  . U    I    I   T 1 :

 

U  Q  Q   I T 

صفحة  9من 11
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العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

 -3أ  /إيجاد ثابت الزمن : 
عند :

1

EC (  )  CE 2 ( 1  e  )2  Ec max  ( 0, 63 )2  7 ,9  104 J
2

0,25

من البيان ( )4نجد  0,5 s :

0,25

ب -إيجاد القوة المحركة الكهربائية للمولد:
عند اللحظة  t  0يكون uR  0   uR max  E  9V

0,25

1
2E
ﺠ  -إيجاد سعة المكثفة :
EC max  CE 2  C  C2max  49,4 F
2
E

0,5
R 
د -إيجاد مقاومة الناقل األومي  10,1  103  : R
49,4  106

C

1.25

0,25
0,25

 -4أ) المعادلة التفاضلية لتطور التوتر ) uC (t

بتطبيق قانون تجميع التوترات في الدارة المهتزة ) uC (t )  u L (t )  0 : (LC
) d 2uC (t
) di (t
) d 2q (t
L

LC

لكن:
dt
dt 2
dt 2
) d 2uC (t
) d 2uC (t
1


u
(
t
)

0
u
(
t
)

LC

و منه 0 :
أو
C
C
dt 2
LC
dt 2
ب) تبيان حل المعادلة التفاضلية:
u L (t )  L 

0,25

1
) d 2uC (t
1 2
1
حل م .ت .السابقة t
(   A
)  cos
 ، uC (t )  A  cosو منهt :
2
dt
LC
LC
LC
) d 2uC (t
1

ومنه نجد uC (t ) :
وهو المطلوب.
2
dt
LC
1
2
 02 ومنه T0  2 LC
 T0 حيث
عبارة الدور الذاتي:
LC
0
عبارة  : Aعند t=0S

uC (0)  A  E

01

0,25

0,25

جـ) قيمة الدور الذاتيT0  4  0,5  2s :
3 2

T
) ( 2 10

قيمة ذاتية الوشيعة 2 103 H  2mH :
2
6
4 C 4    50 10
2
0
2

L

0,25

التمرين الثالث( 40نقاط):
 -1جدول تقدم التفاعل :
-I
المعادلة

)CO(NH 2 ) 2 (aq)  NH 4 (aq)  CNO - (aq

التقدم

كميات المادة ()mol

0,5

0

0

n0  CV

0

ح ابتدائية

x

x

n0  x

x

ح انتقالية

xmax

xmax

n0  xmax

xmax

ح نهائية

تحديد التقدم األعظمي  : xmaxلدينا xmax  n0  CV  2 103 mol / Lصفحة  11من 11

0,25

0,75

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

-2عبارة تركيز NH4+بداللة : 







  NH   NH 4   CNO  CNO     NH 4  NH  CNO

  NH 4  
NH  CNO

4



0,25


4



0,25


4

0,25

x
 NH 4  
 -3العالقة بين   NH 4 و xو :vلدينا
V

 -4العالقة  و  :x







x




4



2 103   9 ,69  11,02  103
xmax
NH   CNO 
حساب قيمة  0, 41S.m 1 : max4
V
0.1103



0,25

0,25

   NH 4  NH  CNO    NH  CNO
V

4

0,5



 max 

0,75 0,25

0,25

 -5إثباـت العـالقـة:
x t 
NH   CNO
 t  x t 
 t 
4
V


 x  t   xmax
 max xmax
 max
xmax
NH   CNO
4
V








  t  

 
 max

0,25
0,25

-6أ -تعريف السرعة الحجمية للتفاعل  :هي مشتق تقدم التفاعل في وحدة الحجوم.
1 dx
.
أو:
V dt

0,5

0,25

Vvol (t) 

-السرعة تتناقص مع مرور الزمن الن ميل المماس للمنحنى يتناقص مع مرور الزمن .

1,25 0,25

-6ب-تعريف : t1/2هو الزمن الالزم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه االعظمي.
xmax
تحديده بيانيا 103 mol  t 1  70 min :
2
2

0,25
0,25
0,25
0,25

x(t 1 ) 
2

x
-7حساب  NH 4   max  2  10 2 mol / L :  NH 4 
f
f
V

0,25

-1 -IIالبرتوكول التجريبي:
-نأخذ من المزيج بواسطة ماصة عيارية حجما . V  10mL

محلول
الصودا

0,75

 نضيف للبيشر قطرات من كاشف ملون مناسب. نقوم بإضافة الصودا من السحاحة الى غاية تغير اللون. نسجل حجم التكافؤ.الرسم:
صفحة  11من 11

محلول
الحمض

0,75

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي7102 :
العالمـة

عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

 -2معادلة التفاعل NH 4 ( aq )  OH  ( aq )  NH 3 ( aq )  H 2O( l ) :

0,25 0,25

 -3حساب   NH 4 في المحلول :نضع  C    NH 4 عند التكافؤ يكون :
CbVbe 20 102

 2 102 mol.L1
V
10

0,25
0,25

C V  CbVbe  C  

 -4المقارنة  :القيمة نفسها.

0,25 0,25

الجزء الثاني( 06نقاط):
التمرين التجريبي( 06نقاط):
.I
 )1عبارة التسارع 𝒂 :

𝑥′
⃗𝑅











f
) g sin  .......(1
m

0,25
1,25

𝛼

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم )𝑠( وباختيار
المرجع السطحي األرضي والذي نعتبره غاليليا .
 m. a  P  R  f  m. a

f
⃗𝑃

𝑥

باإلسقاط على محور الحركة:

0,5

F

ext

0,5
0,5

a

-2رسم البيان): a(f
2

) a(m / s
)a (m/s*2

4

0,5

3

) f (N

2

0,5

1

2

1.5

1

0.5

0

)f (N

 )3تحديد 𝜶 و𝒎 :
البيان عبارة عن خط مستقيم مائل اليمر من المبدأ معادلته من الشكل :
)a  k . f  b.....(2

1
بمطابقة ( )1و( )2نجد :
 2  m  0,5Kg
m
b  g sin   4,9    30
 )1الحصيلة الطاقوية :

0,25
0,25
0,25
0,25

k 

01

EcB





) w( f

)w( P
EcA

صفحة  12من 11

0,5

0,5

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :العلوم الفيزايئية /الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي7102 :
عناصـر اإلجابــة (الموضوع الثاني)

العالمـة
مجزأة مجموع

 -5تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة ( جسم )( (s
أ -عبارة قوة االحتكاك:


1
ECA  w( P )  W ( f )  ECB  m.g . AB.sin   f . AB  mvB2
2

vB2
)  1, 25 N
2 AB

f  m( g sin  

0,25
0,25
0,25

1,25

ب-التأكد من القيمة بيانيا :
لدينا :

2
B

v
 2, 4m / s 2
2. AB

vB2  vA2  2aAB  a 

f  1, 25 N

من البيان وباإلسقاط نجد :
-IIاعتمادا على البيانين :
 -1طبيعة الحركة :
على المحور )  : (oxالبيان )  v x (tعبارة عن خط مستقيم أفقي ،الحركة مستقيمة منتظمة
على المحور )  : (oyالبيان )  v y (tعبارة عن خط مستقيم مائل ال يمر من المبدأ  ،الحركة مستقيمة
متغيرة بانتظام .

0,25
0,25

0,25
0,25

0,5

-2قيمة االرتفاع  hوالمدى : xD

1
من البيان h  .(1,1  6).0,5  1,78m : -2-
2
من البيان x  1,9.0,5  0,95m : - 3 -
-قيمة السرعة : v D

2
2
vD  vDx
 vDy
 1,92  62  6,29m / s

صفحة  11من 11

0,25
0,25

0,5

0,25
0,25

0,5

6
الشعبـة

تقني رياضي

بكالوريا التعليم الثانوي

7102

الديــــــــوان الوطـــــــــــــــني لالمتــــــحانـــــــات والمســـــابـــــــقات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :تقين رايضي

املـدة 10 :سا و 01د

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

التمرين األول 44( :نقاط)





الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  . O; i, j , kنعتبر النقط ) B(0; 2;2) ، A(2;2;0و ). C (1;1;3
 )0اكتب معادلة ديكارتية للمستوي ) ( Pالذي يشمل النقطة  Aويعامد المستقيم . BC 

 )7نعتبر ) ( Pالمستوي المحوري للقطعة  ،  ABتحقق أن معادلة ) ( Pهي . x  2 y  z  0 :
 )0بين أن المستويين ) ( Pو ) ( Pيتقاطعان وفق مستقيم ) ، (يطلب إيجاد تمثيل وسيطي له .

 )0بين أن النقطة  Gمرجح الجملة المثقلة  ( A;1),( B;1),(C; 12)هي نقطة تقاطع   و ) ، ( ABC
ثم عين )  ( Eمجموعة النقط  Mمن الفضاء التي تحقق. MA  MB  12MC  10 OA :
التمرين الثاني 44( :نقاط)
نعتبر الدالة العددية  fالمعرفة على المجال



 ;1



1
بـ :
2 x

  C  . f  x  تمثيلها البياني في المستوي

المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس  ، O; i, jوليكن    المستقيم ذا المعادلة . y  x

)  (unالمتتالية العددية المعرفة بحدها األول  u0حيث u0  1
ومن أجل كل عدد طبيعي . un1  f (un ) ، n

 )1أعد رسم الشكل المقابل ثم مثل على حامل محور الفواصل

) (C f

الحدود  u2 ، u1 ، u0و ُ u3مبر اًز خطوط التمثيل ،

ثم ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية )  (unوتقاربها.

 )2برهن بالتراجع أن :من أجل كل عدد طبيعي . un  1 ، n
 )3ادرس اتجاه تغير المتتالية )  (unثم استنتج انها متقاربة.

 )4نعتبر المتتالية   vn المعرفة كما يلي :من أجل كل عدد طبيعي . vn  2 ، n
1un
أ) برهن أن المتتالية   vn حسابية أساسها  2ثم عين عبارة حدها العام  vnبداللة . n
ب) استنتج عبارة الحد العام  unبداللة  nواحسب . lim un
n

صفحة  1من 4

)(

اختبار يف مادة :الرايضيات  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102
التمرين الثالث  40(:نقاط)





المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس . O; u , v
نعتبر النقط  B ، Aو  Cالتي لواحقها  zB  2 i ، z A  1 :و . zC  i
z z
 )1اكتب العدد المركب  A Cعلى الشكل األسي ثم استنتج طبيعة المثلث . ABC
zB  zC
 )2عين العبارة المركبة للتشابه المباشر  Sالذي مركزه  Cويحول  Bالى . A

 )3نعتبر النقطة  Dنظيرة  Bبالنسبة الى  Cوالنقطة  Eصورة  Dبالتشابه . S

أ) عين  z Dالحقة  Dثم تحقق أنzE  1  2i :

حيث  zEالحقة . E

ب) حدد طبيعة الرباعي . ADEB

 () )4مجموعة النقط  Mمن المستوي ذات الالحقة  M ) . zتختلف عن  Aو ) B

. arg( z  z A )  arg( z  zB )   2k ; k 
حيث
2
تحقق أن النقطة  Cتنتمي الى ) ، (ثم حدد طبيعة المجموعة ) (وأنشئها.

التمرين الرابع  40(:نقاط)

 x 1 
f ( x)  2 x  3  2ln 
لتكن الدالة العددية  fالمعرفة على  D fحيث  D f  ;1 2; كما يلي :
x

2


وليكن   C f تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس . O ; i, j





 )1أ) احسب النهايتين  ، lim f ( x) ، lim f ( x) :ثم فسر النتيجتين بيانيا.

x 
1


x 
2

ب) احسب ) lim f ( xو ). lim f ( x
x

x

2
 )2بين أنه من أجل كل  xمن ، Df
)( x  1)( x  2

 ، f ( x)  2 ثم شكل جدول تغيرات الدالة . f

 )3أ) تحقق أن :من أجل كل عدد حقيقي  xمن  (3  x)  D f ، D fو . f (3  x)  f ( x)  0

ب) استنتج أن   C f يقبل مركز تناظر ُيطلب تعيين إحداثييه.
 )4أثبت أن المعادلة  f ( x)  0تقبل حال وحيدا  على المجال  0,45;0,46ثم استنتج أنها تقبل حال أخر
 يطلب تعيين حصر له.

 )0بين أن المستقيم )  ( ذا المعادلة y  2 x  3 :مقارب مائل لـ  ،  C f ثم ادرس وضعية   C f بالنسبة لـ ) . ( 
 )6ارسم )  ( و .  C f 

 x 1 
ln 
 )0بين أن الدالة h : x ( x  1) ln ( x  1)  ( x  2) ln  x  2 :أصلية للدالة 
 x2
المحدد بالمنحنى   C f والمستقيمات التي معادالتها:
ثم احسب بداللة  مساحة الحيز المستوي ُ

 xعلى . 2;

 x   ، y  2 x  3و . x  3

انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4

اختبار يف مادة :الرايضيات  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102
التمرين األول 44( :نقاط)

الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  O; i, j, k 
نعتبر النقط ). D(4;7;0) ، C (0;5;2) ، B(1;2; 3) ، A(1;1;0
 )1بين أن النقط  B ، Aو  Cتعين مستو.

 )2أ) أثبت أن المستقيم   CD عمودي على كل من المستقيمين   AB و .  AC 

ب) جد معادلة ديكارتية للمستوي  ،  ABC ثم احسب المسافة بين النقطة  Dوالمستوي .  ABC 

 )3أ) حدد طبيعة المثلث . ABC

ب) احسب حجم رباعي الوجوه . ABCD

التمرين الثاني 44( :نقاط)

 )1بين أن :من أجل كل عدد طبيعي . 45k  111 ، k

 )2استنتج تبعا لقيم العدد الطبيعي  nبواقي القسمة اإلقليدية للعدد  4nعلى .11

 )3بين أن :من أجل كل عدد طبيعي  ، nالعدد   2  20175n3  3  143810n  1يقبل القسمة على. 11
 )4عين قيم العدد الطبيعي  nالتي يكون من أجلها العدد   2  20175n2  n  3قابال للقسمة على. 11
التمرين الثالث 40( :نقاط )





المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس . O; u , v
1
نعتبر النقط  C ، B ، Aو  Dالتي لواحقها zC  (1  i ) ، z B  z A ، z A  1  i :
2
 )1أ) اكتب  z Aو  zCعلى الشكل األسي ثم استنتج الشكل األسي للعددين  zBو . z D

و . zD  zC

ب) عين قيم العدد الطبيعي  nالتي تحقق. ( z A )n  ( zB )n :

 )2أ) اوجد نسبة ومركز التحاكي  hالذي يحول  Dإلى  Aويحول  Cإلى . B
z z
ب) احسب طويلة العدد المركب  C Bثم استنتج طبيعة الرباعي . ADCB
zD  z A

 )3جد  zGالحقة النقطة  Gمرجح الجملة .  A ;2  ,  B ;2  , C ; 1 ,  D ; 1

 )4لتكن    مجموعة النقط  Mمن المستوي بحيث. 2MA  2 MB  MC  MD  5 :
بين أن  Aنقطة من  ،   ثم حدد طبيعة المجموعة    وعناصرها المميزة وأنشئها.

صفحة  3من 4

اختبار يف مادة :الرايضيات  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102
التمرين الرابع 40( :نقاط)
 )Iنعتبر الدالة العددية  gالمعرفة على

كما يلي. g  x   x3  6 x  12 :

 )1ادرس اتجاه تغير الدالة . g

 )2بين أن المعادلة  g ( x)  0تقبل حال وحيدا  حيث     1,48 ; 1, 47 ثم استنتج حسب قيم العدد
الحقيقي  xإشارة ). g ( x
 )IIنعتبر الدالة العددية  fالمعرفة على

x3  6
كما يلي:
x2  2

f  x 





وليكن   C f تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس . O ; i , j
 )1أ) احسب ) lim f ( xو ). lim f ( x
x

x

ب) بين أن من أجل كل عدد حقيقي ، x

)x g ( x

2

 2

2

x

، f  x  

ثم ادرس اتجاه تغير الدالة  fوشكل جدول تغي ارتها.
 )2أ) بين أن المستقيم    ذا المعادلة  y  xمقارب مائل للمنحنى .  C f 
ب) ادرس وضعية المنحنى   C f بالنسبة إلى المستقيم .   

 )3بين أن  f ( )  3 ثم استنتج حص ار للعدد . f  
2

 )4ارسم المستقيم    والمنحنى .  C f 

 )0نرمز ب ـ ـ  Sالى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني   C f والمستقيمات التي معادالتها
x

 x  0 ،و. y  0

3
أثبت أن :من أجل كل  3  f ( x)  f () ، x  ;0ثم بين أن . 2  S  3 :
2

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :تقين رايضي/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

المجموع

الموضوع األول
األول 40( :نقاط)
التمرين ّ
 )1معادلة المستوي )x  3 y  z  8  0 : ( P
)2
)3

التحقق أن معادلة ) ( Pهي x  2 y  z  0 :
) ( Pو ) ( Pيتقاطعان وفق مستقيم ) (ألن الشعاعين الناظمين لكل من ) ( Pو )( P
5

غير

05.0

05.0

00

00

05..

مرتبطين خطيا
التمثيل الوسيطي للمستقيم ): (

/t

 x  5t  16

 y  2t  8
z  t


 6 17 
 )0إحداثيات G 1; ;  : G
 5 5
) G  (ABCألنها مرجح للنقط الثالث )0(55555555555555555555555 C; B; A
) G  (ألن إحداثيات  Gتحقق جملة التمثيل الوسيطي لـ )).(5555555555 (
من( )0و ( ).نجد )G  (ABC) (
مجموعة النقط:

 MA  MB  12MC  10 OAتكافئ MG  OA
)  ( Eسطح كرة مركزها  Gونصف قطرها OA

05.0

05..

05.0
05..
05..
05..
05.0
05..

التمرين الثاني 40( :نقاط)
 )1رسم الشكل المقابل وتمثيل الحدود  u2 ، u1 ، u0و ُ u3مبر اًز خطوط التمثيل

05.0

05..

05..

التخمين  :المتتالية )  (unمتزايدة تماما ومتقاربة

الصفحة  1من 8

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :تقين رايضي/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

أن :من أجل كل عدد طبيعي 5 un  1 ، n
 )2البرهان بالتراجع ّ

05..

(1  un ) 2
 un1  un و منه المتتالية )  (unمتزايدة تماما 5
 )3اتجاه التغير  :نجد
2  un
تقارب ) : (unالمتتالية )  (unمتزايدة تماما ومحدودة فهي متقاربة 5
)0
أ) المتتالية )  (vnحسابية أساسها vn1  vn  2 : 2

05.0

عبارة الحد العام vn  2n  1 :

2
ب) عبارة  unبداللة : n
2n+1
النهاية

المجموع
05..

05..

05..
05.0

05..

05.0
05.0

un  1 

lim un  1

05..

n

التمرين الثالث  40(:نقاط)

z A  zC 1 i 2
 )1الشكل االسي e :
zB  zC 2

05.0

CB;CA  2

طبيعة المثلث  :5 ABCالمثلث  ABCقائم في  Cالن

 )2العبارة المركبة للتشابه المباشر 1 i z  1  i : S
2
2
 )3أ) الحقة zD  2  3i : D
التحقق أنzE  1  2i :
ب) الرباعي  ADEBمعين 5
 z  zA  
arg  C
 )0التحقق ّأن النقطة  Cتنتمي الى )  : (
=5 z

2

طبيعة المجموعة ): (

 z  zA  

z

z
2

B 

 arg معناه

 2 k / k 

2

00

00

05.0

05.0

05..
05..

( MB; MA) 

) (هي نصف الدائرة المفتوحة التي حداها النقطتين  Aو B
إنشاء )5 (

05.0

05..

 zC  zB 



00

وتشمل النقطة 5 C

05..
05.0

05.0
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العالمة
مجزأة

المجموع

التمرين الرابع  40(:نقاط)
، lim
f ( x)   ،


 )1أ) lim f ( x)  - 


x 
1

.×05..

x 
2

05..

وجود مستقيمين مقاربين معادلتيهما x  1 ; x  2 :
ب)

 lim f ( x)  و 5 lim f ( x)  
x

جدول تغيرات الدالة

f

2×0.25

x

2
ّ )2بين ّأنه من أجل كل  xمن ، D f
)( x  1)( x  2

05..

، f ( x )  2 

05.0

5
00
05.0

 )3أ) من أجل كل عدد حقيقي  xمن (3  x)  D f ، D f
من أجل كل عدد حقيقي  xمن

05..

f (3  x)  f ( x)  0 ، Df

05..

ب)   C f يقبل مركز تناظر إحداثياتهA( 3 ;0) :
2
)0

أثبت ّأن المعادلة  f ( x)  0تقبل حال وحيدا  على المجال 0,45;0,46

استنتج ّأنها تقبل حال أخر 

:لدينا

  3 
حصر 2,54    2,55 : 

05.0

 f (3   )  f ( )  0و f ( )  0

05.0
00
05..
05..

 

 (  ) )0مقارب مائل لـ ، C f

05.0

lim  f ( x)  (2 x  3)   0 ; lim  f ( x)  (2 x  3)   0

وضعية  

x

x

 C fبالنسبة لـ ) 5 ( 

لما x  1
لما  x>2يقع فوق ) ( 
ارسم )  ( و 5  C f 

يقع تحت ) 5 ( 

)6

00

00
05.0

05..
05..
05.0
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العالمة
مجزأة

أن الدالة( x  1) ln ( x  1)  ( x  2) ln  x  2 :
 )0اثبات ّ

 x 1 
ln 

 x2

 h : xأصلية للدالة

05.0
00

 xعلى 5 2;

x 1
حساب بداللة  المساحة )dx  2h(3)  2h(  ) :
x2
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(S   2ln


المجموع
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة  :الرايضيات /الشعبة  :تقين رايضي/البكالوراي دورة2017 :
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

المجموع

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الثاني
األول 44( :نقاط)
التمرين ّ
 )1اثبات أن النقط  B ، Aو  Cتعين مستو

05..



CD. AB  0
 CD    AB 
 يكفي اثبات
 )2أ)

CD

AC
  



CD. AC  0
ب) معادلة المستوي 2 x  y  z  3  0 :  ABC 

05..

05.0
05..
05..

حساب المسافة
d  D;  ABC    2 6
 )3أ) المثلث  ABCقائم في النقطة  Aألن AB .AC  0
ب) حجم رباعي الوجوه 5 VABCD  14 u.v : ABCD

05.0
0.50

1.50

01

التمرين الثاني 40( :نقاط)

 )1اثبات ان :من أجل كل عدد طبيعي  111 ، k
 )2االستنتاج

 311

 9 11 ; 4

5 k 4

54

5k

 511 4

5 k 3

 411 ; 4

5k 2

 )3اثبات ّأن :من أجل كل عدد طبيعي  3  143810 n  1  011 ، n





 2  20175n2  n  3  011 )0معناه
التمرين الثالث 40( :نقاط )

i

 )1أ) اكتب 2e 4

zA 

استنتاج الشكل األسي


2 i 4

e
و
2


 2e 4
i

 2  2017

01

01

01

01

.×0.25

05.0



و

2 i4
e
2

 zC 

n  4k / k 

5 zD

.×0.25

05.0
05.0

 )2أ) مركز التحاكي  hهو  Oونسبته 2

zC  z B
ب)  1
zD  z A

05..

 AB =2 DC
الرباعي  ADCBشبه منحرف متساوي الساقين ألن

BC

AD


3
)3
2

5 n 3

zC

zB  z A

01

01

5k

n  11k  6 / k 

ب) تعيين قيم العدد الطبيعي  nالتي تحقق5 ( z A )n  ( zB )n :
 ( z A )n  ( zB )nمعناه

4  111 ; 4

5 k 1

01

01

05..
05.0

zG 
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العالمة
مجزأة

 A    )0ألن 2( zB  z A )  ( zC  z A )  ( zD  z A )  1  2i

5
المجموعة    هي مجموعة نقط دائرة مركزها  Gونصف قطرها
2
انشاء   

المجموع

05.0
05.0

05.0

05.0

التمرين الرابع 40( :نقاط)
 )1 )دراسة اتجاه التغير:

 gمتزايدة تماما على

أن المعادلة
 )2اثبات ّ
إشارة )g ( x

ولدينا g( x)  3x2  6

 gتقبل االشتقاق على

ألن 3x 2  6>0

g ( x)  0

05..

05.0

05..

تقبل حال وحيدا  حيث    1,48 ; 1, 47 

05.0
00
05.0

05.0

 )1)أ)  lim f ( x)  و 5 lim f ( x)  
x

x

ب) تبيان أن :من أجل كل عدد حقيقي ، x

)x g ( x

2

 2

2

x

f  x  

05.0
05..

اتجاه تغير الدالة:
05..

الدالة f

متناقصة تماما على   ;0 ومتزايدة تماما على المجالين

الصفحة  6من 8
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العالمة
مجزأة

المجموع

05.0

)2( x  3
 )2أ)  0
x2  2

05.0

lim  f ( x)  x   lim
x 

x 

 

ب) الوضع النسبي للمنحني  C fبالنسبة الى


05.0

 
  C تحت

00

 C fفوق    لما x  ; 3
f

   لما x  3; 

C      I(-3;-3)
f

05.0

3

 )3بيان ّأن f ( )  
2

00

استنتاج حص ار للعدد 5 f  

   2, 21
 )0رسم المستقيم   

05.0

2, 22  f

 

0.25

والمنحنى 5 C f

0.75
0.50

3 2
 )0اثبات ّأن :من أجل كل  3  f ( x)  f () ، x  ;0ثم بيان ّأن   S  3 :
2
من جدول تغيرات الدالة f
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العالمة
مجزأة

المجموع

إذا كان    x  0فان )f (0)  f ( x)  f (
0

0

0







0.75

  f ()dx    f ( x)dx    (3)dx

3 2
معناه   S  3
2
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01

وزارة التيبية الوطنية
امتحان يبكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :تقين رايضي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسايبقات
دورة2012 :
املـدة 40 :ساو 04د

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)
عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول
نظام آلي لتثقيب القطع
يحتوي الموضوع عمى ممفين (:)02
 -Iممف تقني  -صفحات.}21/5 - 21/4 - 21/3 - 21/2 - 21/1{ :

 -IIممف األجوبة  -صفحات.}21/11 - 21/10 - 21/9 - 21/8 - 21/7 - 21/6{ :

مالحظة:
 ال يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن االختبار.
 يسمم ممف األجوبة بكامل صفحاته (.)21/11 - 21/10 - 21/9 - 21/8 - 21/7 - 21/6

.I
 -1وصف سير النظام:

الممف التقني

يمثل ( الشكل  ) 1صفحة ( )21/2نظاـ آلي لتثقيب القطع.
تتـ العممية كما يمي:

ػ ػ عند الضغط عمى زر التشغيل "  " mيشتغل المحرؾ (
التثبيت التي يكشف عنيا الممتقط (.)s

ػ ػ عند التأثير عمى ) (sيتوقف المحرؾ (

 )Mtويتحرؾ البساط لنقل القطع حتى وضعية

 ) Mtوتثبت القطعة بواسطة الدافعة ( )Aفي منصب العمل.

ػ ػ عند الضغط عمى (  )aينتقل منصب العمل بواسطة الدافعة ( )Bإلى وضعية التثقيب.
ػ ػ عند الضغط عمى (  )bيشتغل المحرؾ (

 )Mtوينزؿ رأس المثقبة بواسطة الدافعة( )Cلبدأ التثقيب.

ػ ػ عند الضغط عمى (  )cتنتيي عممية التثقيب ويصعد رأس المثقبة.

ػ ػ عند الضغط عمى (  )cيتوقف المحرؾ ( =  )Mtويرجع منصب العمل لموضعية األولى بواسطة
الدافعة(.)B

ػ ػ عند الضغط عمى (  )bتفؾ القطعة بواسطة الدافعة ( )Aوتنتيي الدورة عند الضغط عمى ( .)a
صفحة
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 2ـ تحديد موقع المنتج داخل النظام:

حمرك Mt

دافعة C

خمفض (حمل الدراسة)

زر يبداية التشغيل ""m

يبساط

حمرك Mt

co
c

دافعة A

S

دافعة B

ao a
b

bo

 3ـ وصف سير المنتج محل الدراسة:

الشكل ػ  1ػ

نقترح دراسة مخفض السرعات الممثل في الصفحة ( )21/3الذي يتحكـ في تحريؾ البساط.

تنقل الحركة الدورانية مف العمود المحرؾ ( )23إلى عمود الخروج ( )11عف طريق مجموعة مسننات أسطوانية

ذات أسناف قائمة {( )17(/)18و(.})6(/)2
 4ـ معطيات تقنية:

 -استطاعة المحرؾ Pm = 2800 w

 -سرعة دوراف المحرؾ Nm = 1800 tr /min

 المسننات {(  ، m=2 :}) 1(/) 1عدد األسناف: -نسبة النقل لممسنف {( ):})6(/

,

-6

1

=64mm ، Z

1- 1

a

r

 5ـ العمل المطموب:

 1-5دراسة تصميم المشروع 14(:نقطة).

أ :التحميل الوظيفي والتكنولوجي :أجب مباشرة عمى الصفحتيف( )21/6و(.)21/7

ب :التحميل البنيوي:

 -1دراسة تصميمية جزئية :أتمـ الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة عمى الصفحة (.)21/8
 -2دراسة تعريفية جزئية :أتمـ الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة عمى الصفحة ( .)21/8

 2-5دراسة التحضير 6 ( :نقاط ).

 -1تكنولوجيا وسائل الصنع :أجب مباشرة عمى الصفحة (.)21/9

 -2تكنولوجيا طرق الصنع :أجب مباشرة عمى الصفحة (.)21/10

 -3تكنولوجيا األنظمة اآللية :أجب مباشرة عمى الصفحة (.)21/11
صفحة

مف
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مخفض السرعات

انهغة
Ar
44

صفحة

مف
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جهبت
حهقت مروت نهعمىد12x1 ،
جهبت
حهقت مروت نهعمىد12x1 ،
خابىر متىازي شكم A
خابىر متىازي شكم A
حهقت مروت نهعمىد14x1 ،
عمىد محرك ( دخىل )
برغً رو رأش أسطىاوً وتجىٌف سذاسً
وسادة بكتف
وسادة بكتف
مرزة مروت ISO 8752-4x20
ترش
عجهت مسىىت
فاصم مسطح
وسادة بكتف
حهقت قروفر W3
فاصم كتامت
برغً تسٌٍت
عمىد انخروج
كارتر
وسادة بكتف
وسادة بكتف
صحه حامم انعجهت
عجهت مسىىت
عمىد وسٍطً
وسادة بكتف
حهقت مروت نهعمىد14x1 ،
ترش
كارتر

1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

انرقم

انعذد

1
1

انتعيينات

S235
S235

30 Cr Mo 12
Cu Sn 10 P
Cu Sn 10 P

تجارة
Cu Sn 10 P
تجارة
تجارة
تجارة
30 Cr Mo 12
EN- GJL 250
Cu Sn 10 P
Cu Sn 10 P
C35
C40
30 Cr Mo 12
Cu Sn 10 P

صفحة

مف

تجارة
تجارة

تجارة
تجارة

C40
EN- GJL 250

مخفض السرعات
44

تجارة
تجارة
تجارة
تجارة

C40
C40

انمادة

انهغة
Ar

تجارة
تجارة
تجارة
تجارة
تجارة
تجارة
تجارة

انمالحظات

انمقياس 0 :5
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ممف الموارد
مذحرجات رات صف
من انكريات بتماس
نصف قطري
 طراز BCسهسهة انقياسات 47
فاصم كتامة
D
E

r

B

سهسهة انقياسات 40
r

D

B

D

4.0

d
0
0

00

d

7

74

4.0

07

2

75

0

00

55

04

الخابور المتوازي:
d
 71إلى 22
 22إلى 03
 03إلى 08

a
6
8
73

j

b
6
1
8

ddd-

K
d + 2.8
d +3.3
d +3.3

جذول االنحرافات
54-04

04-01

01-04

04-0

األقطار
جوف

H7
H8

عمود

-

-

-

-

g5

انحهقات انمرنة نألعمذة
g

g6

أدوات القطع

صفحة

مف

c

e

d
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.II
 1.5دراسة التصميم

ممف األجوبة
 -4أتمـ الرسـ التخطيطي الحركي:

أ -التحميل الوظيفي والتكنولوجي:

 – 1مستعينا بوصف وسير النظاـ

أكمل مخطط الوظيفة اإلجمالية :A-

النظام اآليل
 -5التحديد الوظيفي لألبعاد:

 – 2أكمل المخطط التجميعي لوظائف المخفض

 /1-5أنجز سمسمة األبعاد الخاصة بالشرط .JA

بوضع مختمف وظائف الخدمة ثـ صياغتيا داخل

الجدوؿ.

بساط

محرك

مخفض
عوامل خارجية

الوظائف

االمن

الصيػاغة

 /2-5التوافق بيف القطع ( )7و ( )11ىو H7g6

Ø

مستعينا بممف الموارد ( جدوؿ االنحرافات صفحة ،)21/5
احسب الخموص األقصى واألدنى ثـ استنتج نوع التوافق.

Jmax= .................................................................
................................................................

 – 3أكمل جدوؿ الوصالت الحركية:
العناصر

الوصمة

الرمز

Jmin = ................................................................

الوسيمة

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

10/23
23/18

نوع التوافق:

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

 -6اشرح تعييف مادة الوسادة (Cu Sn 10 P :)8

5/2

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

7/6

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

صفحة
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 – 7حساب مميزات عناصر النقل:

 /1-7أكمل جدوؿ المميزات
d
Z
m
() 01
( )02

 /1-8حساب الجيود القاطعة:
...................................................... .......................

da

a

75
00

7

الحسابات:

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

 /2-8حساب عزوـ االنحناء:

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

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

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

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

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

/2-7احسب نسبة النقل اإلجمالية:

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

 /3-8المنحنيات البيانية:

rg = .....................................................
....................................................................

y

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

 /3-7احسب سرعة الخروج : N
......................................... ..........................

x

RB

F

B

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

F

A

C

D

mm

RA

30mm

30mm

 /4-7احسب استطاعة الخروج  Psعمما أف مردود
الجياز

=



T

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

 -8حساب المقاومة:

x

نفرض أف العمود ( ) عبارة عف عارضة أفقية

مرتكزة عمى سنديف  Aو  Bتعمل تحت تأثير

االنحناء المستوي البسيط وخاضعة لمجيود التالية:
║ F ║= 100 N ; ║F ║=150 N

║0 N ; ║RB
0N
سمـ الجيود القاطعة:

Mf
x

║║ RA
1 mm 5 N

سمـ عزوـ االنحناء1 mm 200 N. mm :
-احسب الجيود القاطعة وعزوـ االنحناء ثـ

ارسـ المنحنيات البيانية ليا.

صفحة

مف

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402

ب -التحميل البنيوي:

 -1دراسة تصميمية جزئية:
لتحسيف مردود الجياز ومستعينا بالرسـ التجميعي (صفحة  )21/3وممف الموارد (صفحة  )21/5نقترح

التعديالت التالية:

 تحقيق الوصمة المتمحورة بيف ( )23و( )10بمدحرجات ذات صف واحد مف الكريات بتماس نصفقطري .BC

 لتفادي القص المحتمل لممرزة ( )19حقق الوصمة االندماجية بيف الترس ( )18والعمود ( )23باستعماؿخابور متوازي  Aوحمقة مرنة.

 -تسجيل التوافقات عمى مستوى جمبات المدحرجات.

 -ضماف حماية المدحرجات بفاصل كتامة ذو شفتيف.

 -2دراسة تعريفية جزئية:

السمـ5:4 :

مستعينا بالرسـ التجميعي (صفحة  )21/3أتمـ الرسـ التعريفي لمعمود ( )5بتمثيل:
االقطار الوظيفية والمواصفات اليندسية والخشونة.

مقطع A - A

A

A

السمـ4:5 :
صفحة

مف

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402
 2.5دراسة التحضير

 1-2تكنولوجيا وسائل الصنع:
نريد دراسة وسائل الصنع مف حيث اآلالت وأدوات القطع والمراقبة لمصحف حامل العجمة ( )7المصنوع
مف المادة  ،C35في ورشة الصناعة الميكانيكية بسمسمة متوسطة.

مستعينا بالرسـ التعريفي لممنتج ( )1وممف الموارد (صفحة /

):

 أعط اسـ وحدات التصنيع واآلالت المستعممة والحرؼ الممثل لألداة إلنجاز السطوح التالية:السطوح

{( )}) (،) (،

{(}) ( ،)4

{(})6

اآللة

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

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

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

الوحدة

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

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

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

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

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

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

الحرؼ الممثل
لألداة

صفحة

مف

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402
 2-2تكنولوجيا طرق الصنع:
نقترح التجميعات التالية  }) ( ،)4({ ،}) (،) (،) ({ :و{(.})6
 /1-2-2أكمل السير المنطقي لمصنع.
المرحمة

السطوح المشغمة

منصب العمل

100

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

ورشة المراقبة

200

{( )}) (،) (،

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

300

{(}) ( ،)4

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

400

{(})6

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

500

المراقبة النيائية

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

 /2-2-2نريد إنجاز السطحيف {( ) }) (،مف المرحمة .200
عمى رسـ المرحمة التالي بيف:
 الوضعية اإليزوستاتية. -أبعاد الصنع.

 -أداة القطع المناسبة.

2

3

 / - -احسب سرعة الدوراف  Nوسرعة التغذية  Vfلتشغيل السطح ( ) عمما أف  Vc= 80m/minوالتقدـ

في الدورة f= 0.2 mm/ tr

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

صفحة

مف

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402
 -3-2تكنولوجيا األنظمة اآللية:

 /1-3-2أنجز المخطط الوظيفي لمتحكـ في المراحل واالنتقاالت ،المستوى  ، 2لمنظاـ اآللي حسب وصف
سيره عمى الوثيقة (.)21/1

4

 /2-3-2أنجز مخطط التركيب باستعماؿ المعقب اليوائي.

B

7

6

5

3

4

A

2

1

0

B
R
P
A

انتهى الموضوع األول
صفحة

مف

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402
الموضوع الثاني
نظام آلي لملء العمب بمادة غذائية
يحتوي ممف الدراسة عمى جزئين:
.I
.II

الممف التقني :الصفحات {

\

ممف األجوبة :الصفحات {\ 1

\

،

\ 4،

\ 1،

،

\ 1،

\
،

\ 6،
\

،

}.
\

}.

مالحظة * :ال يسمح باستعماؿ أية وثيقة خارجية عف االختبار.
* يسمـ ممف االجوبة بكامل صفحاتو {.{21\21 ، 21\20 ، 21\19 ، 21\18 ، 21\17
.I
 -1وصف و تشغيل:

الممف التقني

يمثل الشكل ( )1الموجود عمى الصفحة ( )21\13نظاـ آلي يقوـ بملء العمب بمادة غذائية واخالئيا.

تصل العمب الفارغة بالتوالي إلى منصب الملء عف طريق مستوى مائل ويكشف عف وصوليا الممتقط . s

الضغط عمى زر) ، (Dcyيؤدي الى خروج ساؽ الدافعة  Aلفتح فوىة الخزاف لتفريغ المادة الغذائية داخل العمبة.الكشف عف الوزف المطموب بواسطة الممتقط  pيؤدي إلى رجوع ساؽ الدافعة  Aلغمق فوىة الخزاف.-الضغط عمى الممتقط  aيؤدي إلى خروج ساؽ الدافعة  Bلنقل العمبة إلى أماـ الدافعة . C

الضغط عمى الممتقط  bيؤدي الى خروج ساؽ الدافعة  Cلتحويل العمبة نحو بساط االخالء.-الضغط عمى الممتقط  cيؤدي الى رجوع ساؽ الدافعة  Bالى الوضعية االصمية.

الضغط عمى الممتقط  bيؤدي الى رجوع ساؽ الدافعة  Cوتنتيي الدورة عند الضغط عمى الممتقط . c -2المنتج محل الدراسة:

نقترح دراسة المحرؾ-المخفض (الصفحة  )21\14المستعمل لخمط المادة الغذائية داخل الخزاف.
 -3سير الجهاز:

تنقل الحركة الدورانية مف العمود المحرؾ ( )1الى عمود الخروج ( )26بواسطة المسننيف األسطوانييف بأسناف

قائمة ( )2(\)1و( )10(\)11والمسنف المخروطي ذو االسناف القائمة (.)19(\)18
 -4معطيات تقنية:

 -استطاعة المحرؾ

 - Pm = 0,5 Kwسرعة دوراف المحرؾ Nm = 3000Tr/mn

 المسنف {(d = 120mm , m = 2 :})19(\)18 -5العمل المطموب:

 /دراسة اإلنشاء 13( :نقطة).

أ -تحميل وظيفي وتكنولوجي :أجب مباشرة عمى الصفحتيف ( )21\17و(.)21\18
صفحة

مف

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402
ب -تحميل بنيوي:

* دراسة تصميمية جزئية :أتمـ الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة عمى الصفحة (.)21\19
* دراسة تعريفية جزئية :أتمـ الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة عمى الصفحة (.)21\19

 /2.5دراسة التحضير 7( :نقاط).

أ -تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع :أجب مباشرة عمى الصفحة (.)21\20

ب -آليات :أجب مباشرة عمى الصفحة (.)21\21

صفحة

مف

17 18
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23

26

27

28

24

صفحة

مف

29

25

انهــــغة
Ar

انمخـفـــض

30

21 22

20

19

0

انسهم 0:0 :

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402

31

2

اصبع التموضع

29

1

حمقة W12

2

وسادة بكتف

30
28
27
26
25
24
23
2

21

1
1
1

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

رقم

31 Cr Mo 12

عمود الخروج

E295

سند

مرزة مرنةISO 8752-12X63
سدادة

تجارة

1

عمود وسيطي

31 Cr Mo 12

عجمة مسننة

31 Cr Mo 12

1
1

16

13

Cu Sn 8 P

1

1

14

مخالط

تجارة

تجارة

وسادة بكتف

18

15

برغي ذو رأس أسطواني وتجويف سداسي

تجارة

Cu Sn 8 P

1

17

تجارة

1
1
7
2
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1

عدد

ىيكل

AlSi13

عجمة مسننة

31 Cr Mo 12

مرزة مرنة ISO 8752-12X63
وسادة بكتف

Cu Sn 8 P

سندات

برغي ذو رأس أسطواني وتجويف سداسي

وسادة بكتف

Cu Sn 8 P

عمود مسنف

تجارة
تجارة

31 Cr Mo 12

عجمة مسننة

31 Cr Mo 12

خابور متوازي شكل A
حمقة مرنة لألعمدة

عمبة

Al Si

برغي ذو رأس أسطواني وتجويف سداسي

غطاء

EN-GJL 250

خابور متوازي شكل A

وسادة

Cu Sn 8 P

عجمة مسننة

السمم 1:3 :

تجارة

تجارة

اصبع التموضع

عمود محرؾ

تجارة

تجارة
تجارة
تجارة
تجارة

31 Cr Mo 12
31 Cr Mo 12

مــــــادة

تعيينـــــــــات

مخفض
صفحة

مف

مالحظــــــــات

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402

ممـــــــــــف الموارد

مدحرجات ذات دحاريج مخروطية

خابور متوازي شكل A
d
 03إلى 08
إلى
إلى

حمقة مرنة لألعمدة

m
3
3.75
3.75

S2
1.5
1.75
1.75

S1
1.6
1.85
1.85

d1
33
37.5
42.5

d
05
04
05

أدوات القطع
وات

صفحة

مف

a

b

j

73

8

d-

d +3.3

d-

d +3.3

–d

K

d +3.

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402
 .IIممف األجوبة
 -4أتمـ الرسـ التخطيطي الحركي:

 -1.5دراسة اإلنشاء:

أ -تحميل وظيفي وتكنولوجي:

 -1أكمل مخطط الوظيفة اإلجمالية :A-

نظام آلي لملء العمب بمادة غذائية

 -2أتمـ المخطط الوظيفي لألنظمة التقنية FAST
لموظيفة التقنية  FTلممخالط:

 -5التحديد الوظيفي لألبعاد:

 /1.5أنجز سمسمة األبعاد الخاصة بالشرط ":"JA

خمط المادة الغذائية FT
تحىٌم انطاقت انكهربائٍت
إنى طاقت مٍكاوٍكٍت
...............................................
...............................................
.

تىجٍه انعمىد ( )11فً

..........................................
انذوران
.....

...............................................
……………………………
..........................................
انمسىه ()2( / )1
.....
............................................ ...
...............................................

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

..........................................
انمسىه ()10( / )11
.....وانمسىه ()19( / )18

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

الوسادتاف ()27

.............................
.............
انمخالط ()28
ربط
.....زز
بانعمىد ()26

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

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

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

القطع
(

)\( ) -

(

)\(

)

(

)\(

)

(

احسب البعد
-

;B

 Bلمعمود (:)11

±0,1

B
JB = 2±

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

 -3أتمـ جدوؿ الوصالت الحركية:
اسـ الوصمة

 / 2.5باستعماؿ سمسمة األبعاد الخاصة بالشرط JB

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

الحل التكنولوجي

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

)\()7-21

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

صفحة

مف

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402
 -9دراسة مقاومة المواد:

 -6ما ىي وظيفة السندات (:)15
..........................................................................

 -7ما ىو شرط التسنف بيف العجمتيف ( ) و( ):
..........................................................................
....................................................... ...................
..........................................................................

 -8حساب مميزات المسننات المخروطية ذات أسناف
قائمة ( ) و ( ):

 rنسب النقل :
= r-
 /1-8احسب نسبة النقل االجمالي : rg
=

;

لمزدوجة  .128 N.mعمما اف العمود مصنوع مف مادة
ذو مقاومة تطبيقية لالنزالؽ  Rpg=200 N/mmوالعزـ

التربيعي القطبي
 احسب القطر األدنى الذي يقاوـ بكل أماف؟.............................................................................

المعطيات  :سرعة الدخوؿ N =3000tr/mn
-

 /1-9العمود ( )26ذو مقطع دائري ثابت خاضع

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

r

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

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

 /2-8احسب سرعة دوراف المخالط:

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

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

 /2-9دراسة مقاومة المرزة (:)24

 /1-2-9ما ىو نوع التأثير عمى المرزة:

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

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

 /2-2-9عيف المقاطع المعرضة ليذا التأثير عمى
الشكل الموالي:

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

 /3-8أكمل جدوؿ مميزات المسننات المخروطية ذات
أسناف قائمة ( ) و( ):
m
)(18

2

Z

d

δ

120

 /3-2-9عمما أف الجيد المماسي المطبق عمى المرزة

)(19

العالقات:

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

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

يقدر بػ  1715 Nوالمقاومة التطبيقية لالنزالؽ لمادة

المرزة Rpg=100 N/mm

احسب القطر األدنى لممرزة إذا افترضنا أنيا ممموءة؟
........................................................................... ..
.............................................................................
.............................................................................
.................................................. ...........................
.............................................................................
.............................................................................

صفحة

مف

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402
ب -تحميل بنيوي:

 دراسة تصميمية جزئية :لتحسيف مردود المخفض وجعمو أحسف وظيفيا ،نقوـ بإدخاؿ تعديالت عميو.
مستعينا بممف الموارد صفحة ( )21\16أنجز ما يمي:

 تحقيق الوصمة المتمحورة بيف العمود ( )20والمجموعة ( ، )7(/)21بتغيير الوسػ ػػادتيف ( )16و ()22بمدحرجتيف ذات دحاريج مخروطية.

 تغيير الوصمة االندماجية بيف العجمة المسننة ( )18والعمود( )20باستعماؿ خابور متوازي  Aوحمقة مرنة. -تغيير السدادة ( )23بغطاء.

 -تسجيل التوافقات عمى مستوى المدحرجات والعجمة المسننة (.)18

السمم 3:7 :

 دراسة تعريفية جزئية :مستعينا بالرسـ التجميعي (الصفحة  ،)21\14أتمـ الرسـ التعريفي لمعمود (،)11
مع تحديد األقطار الوظيفية ،السماحات اليندسية وحاالت السطوح.

السمم 1:2 :
صفحة

مف

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402
 -7.5دراسة التحضير:
أ -تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

±0,
±0,5

 نريد دراسة وسائل و طرؽ صنع الوسادة ()3المصنوعة مف المادة ( Cu Sn Pأنظر الرسـ التعريفي المقابل).
Ø48

الخشونة العامةRa=3.2 :

Ø30H7

 -وتيرة التصنيع:

Ra0.4

Ø54m6

قطعة شيريا لمدة سنة.

4.40

Ø
4.40
±0,

يتـ تصنيع ىذه القطعة وفق مراحل حسب التجميعات التالية:
{( )5( - )4({ ، })3( - )2( - )1ـ ( )6ـ (})7
 -1اعط اسـ كل عممية واالداة المناسبة:

السطوح

اسم العملية

( )) (،
( )
()4

...........

االداة
...........
المناسبة

...........

...........

...........

...........

 -2أتمـ جدوؿ السير المنطقي لمصنع:
المرحمة

العمميات

منصب العمل

100

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

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

200

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

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

300

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

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

400

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

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

 -3أنجز رسـ الصنع الخاص بتشغيل السطحيف {( })5( - )4انمىتمٍٍه نهمرحهت {( )5( - )4ـ ( )6ـ (})7
مبينا ما يمي:

 الوضعية السكونية -أبعاد الصنع.

 -األدوات المناسبة لمتشغيل.

 -حركة القطع وحركة التغذية.

صفحة

مف

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)  /الشعبة :تقين رايضي  /يبكالوراي 7402
ب -آليات:

تقتصر الدراسة عمى جزء اخالء العمب المتكوف مف الدافعتيف  Bو Cفقط ،دوف األخذ بعيف االعتبار p

.

الدافعتاف مغذيتاف بموزعات  5/2أحادية االستقرار.

العمل المطموب:

 -1انطالقا مف جدوؿ الحقيقة ،امأل جدوؿ كارنوغ الخاص بالدافعة  Bثـ استنتج المعادلة المبسطة.
C
0
0
1
1
1
1
0
0

c1
0
0
0
0
1
1
1
0

B
1
1
1
1
0
0
0
0

c0
1
1
1
0
0
0
0
0

b1
0
0
1
1
1
0
0
0

b0
1
0
0
0
0
0
1
1

B

11

10

b0.b1
00

01

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

c0.c1
00
01

Ø

Ø

11
10

Ø

انمعادنت انمبسطتB = ……………………………………………:
 -2استخرج المعادلة المبسطة لمدافعة  Cانطالقا مف جدوؿ كارنوغ حسب الشبكات الممثمة.

C

10

المعادلة المبسطة:

…………

11

01

Ø

……………………………… = C

00

Ø

Ø
Ø
 -3أنجز الموجيغراـ اليوائي الخاص بالدافعة C

Ø
:

b0.b1

c0.c1
00

01

Ø

Ø

11
10

Ø

b
C

b

≥

c
c
انتهى الموضوع الثاني
صفحة

مف

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :
سلم تنقيط املوضوع األول :نظام آيل لتثقيب القطع

عناصر اإلجابة

جمزأة

 -1دراسة التصميم
أ  -التحليل الوظيفي

عناصر اإلجابة

جمموع

جمزأة

21
()9

 - 1دراسة تعريفية جزئية

( ) 2,1

 -1المخطط التنازلي )(A-0

0,2 × 6

 – 1إتمام المسقط و المقطع

-1المخطط التجميعي للوظائف

0,2 × 6

 – 2األقطار الوظيفية

0,2 × 1

 – 1جدول الوصالت

0,2 × 12

 -3السماحات الهندسية

0,2 × 5

 -1الرسم التخطيطي الحركي

0,2 ×1

 2-5سلسلة االبعاد

0,6

 1– 5حساب التوافق

0,1 × 1

 – 6تعيين المواد

0,6

 – 4الخشونة

0,15+0,15

0,1

 -1دراسة التحضير

6

 -2-1تكنولوجيا وسائل الصنع

( ) 2.2

 – 1اسم الوحدات و اآلالت و األداة

0,2 × 11

 -2 – 7جدول المميزات

0,2 × 10

 -2-1تكنولوجيا طرق الصنع

( ) 1,9

 - 1 – 7نسبة النقل

0,25 × 2

 -1السير المنطقي للصنع

0,2 × 5

 1-7حساب سرعة الخروج

0,25 × 2

 -2إنجاز السطوح  2و  3من المرحلة 222

 1- 7حساب االستطاعة

0,25 × 2

-1حساب المقاومة
 /2-1حساب الجهود القاطعة

0,2 × 6

 /1-1حساب عزوم اإلنحناء

0,2 × 9

 /1-1تمثيل المنحنيات البيانية

0,2 × 6

ب -التحليل البنيوي
 -2دراسة تصميمية جزئية

 -الوضعية اإليزوستاتية

0,6

 -أبعاد الصنع

0,1 × 1

 -أدوات القطع

0,1

 – 3حساب  Nو Vf
 -1-1تكنولوجيا األنظمة اآللية

0,1 × 1

()1

 -1غرافسات

0,05 × 10

 -2المعقب الهوائي

0,05 × 10

()5
( ) 1,1

 -تمثيل مدحرجات  +الحواجز

2,1

 -تحقيق الوصلة االندماجية

0,1 × 1

 -التوافقات

0,15 × 1

 -الكتامة

جمموع

مالحظة :تقبل كل اإلجابات الصحيحة غير الواردة في

التصحيح النموذجي.

0,5

صفحة  2من 21

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :

ملف أجوبة الموضوع األول :نظام آلي لتثقيب القطع
 /1دراسة اإلنشاء

أ -التحليل الوظيفي والتكنولوجي:

 -4أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

 – 1مستعينا بوصف وسير النظام

أكمل مخطط الوظيفة اإلجمالية :A-0
طاقة كهر  +هوائية
مستعمل
ضبط
قطع غير
مثقوبة

قطع مثقوبة

تثقيب القطع

النظام اآليل
 -5التحديد الوظيفي لألبعاد:

 – 2أكمل المخطط التجميعي لوظائف المخفض

 /1-5أنجز سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط .JA

بوضع مختلف وظائف الخدمة ثم صياغتها داخل

الجدول.

محرك

Fc1

بساط

Fp

مخفض

عوامل خارجية

Fc2

A22

االمن

A16 A10 A14

 /2-5التوافق بين القطع ( )7و ( )11هو Ø22H7g6

الوظائف

الصيـاغة

Fp
Fc1
Fc2

نقل حركة دورانية مخفضة للبساط
مقاومة المؤثرات الخارجية
المحافظة على أمن وسالمة العامل

 – 3أكمل جدول الوصالت الحركية:
الرمز

A1

مستعينا بملف الموارد ( جدول االنحرافات صفحة ،)21/5
احسب الخلوص األقصى واألدنى ثم استنتج نوع التوافق.

Jmax=ES – ei = 21 – ( -20 ) = +41µm
Jmin = EI – es = 0 – ( -7 ) = +7µm
نوع التوافق:

الوسيلة

العناصر

الوصلة

11/23

متمحورة

وسادات  10و12

23/11

اندماجية

5/2

اندماجية

7/6

اندماجية

مرزة مرنة 29
كتف+خابور+25
حلقة مرنة1
براغي تجميع

..خلوصي....

 -6اشرح تعيين مادة الوسادة (Cu Sn 10 P :)8

صفحة  1من 21

 : Cu Sn 10 Pبرونز أو مزيج النحاس
 : Cuنحاس

 : Snقصدير

 10% : 10من القصدير

 : Pفوسفور

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :
 – 7حساب مميزات عناصر النقل:

 /1-8حساب الجهود القاطعة:

 /1-7أكمل جدول المميزات
m
()21
()27

2

Z

d

da

a

25

50
71

51
11

66

19

المنطقة : AC

T1 =+ RA = +130N

المنطقة : CD

T2=+RA-F1=30N

المنطقة : DB

الحسابات:
d18 = m x z18
da18 = d18 + 2m
d17 = 2a – d18
z17 = d17/m
da17 = d17 + 2m
/2-7احسب نسبة النقل اإلجمالية:
rg = r18-17 x r2-6 = (50/78) x 0,23 = 0,147
 /3-7احسب سرعة الخروج : N11
rg = N11/Nm → N11 = Nm x rg
N11 = 1800 x 0,147 = 265,38 tr/mn
في حالة أخد عددين وراء الفاصلة تصبح النتيجة
N11= 1800 x 0,14 = 252tr/mn
 /6-7احسب استطاعة الخروج  Psعلما أن مردود

T3=+RA-F1-F2=-120N

 /2-8حساب عزوم االنحناء:
المنطقة 0≤x≤30: AC

; Mf1=-RA.x ; x=0→ Mf1=0

x=30→Mf1=-3900Nmm
المنطقة 30≤x≤60 : CD

)Mf2=-RA.x + F1.(x-30

X=60mm→MF2=-4800Nmm
المنطقة 60≤x≤100 :DB

)Mf3=-RA.x+F1.(x-30)+F2.(x-60
X=100→Mf3=0

 /3-8المنحنيات البيانية:
x

RB

y
F2

B

F1

A

C

D

40 mm

RA

31mm

31mm



الجهاز = 0.9
 = Ps/Pm → Ps = Pm x 
Ps = 2800 x 0,9 = 2520W

+130N

 -1حساب المقاومة:
نفرض أن العمود ( )5عبارة عن عارضة أفقية

+

+30N
x

T

+

مرتكزة على سندين  Aو  Bتعمل تحت تأثير

االنحناء المستوي البسيط وخاضعة للجهود التالية:
║ F1║= 100 N ; ║F2║=150 N

║ RA║= 130 N ; ║RB║=120 N
1 mm 5 N
سلم الجهود القاطعة:

Mf
x

-120N

-

سلم عزوم االنحناء1 mm 200 N. mm :
-احسب الجهود القاطعة وعزوم االنحناء ثم

-

-3900Nmm

ارسم المنحنيات البيانية لها.

-4800Nmm

صفحة  1من 21

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :

ب -التحليل البنيوي:

 -1دراسة تصميمية جزئية:
لتحسين مردود الجهاز ومستعينا بالرسم التجميعي (صفحة  )21/3وملف الموارد (صفحة  )21/5نقترح التعديالت
التالية:

 تحقيق الوصلة المتمحورة بين ( )23و( )11بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري .BC لتفادي القص المحتمل للمرزة ( )11حقق الوصلة االندماجية بين الترس ( )18والعمود ( )23باستعمال خابورمتوازي  Aوحلقة مرنة.

 تسجيل التوافقات على مستوى جلبات المدحرجات. -ضمان حماية المدحرجات بفاصل كتامة ذو شفتين.

Ø-H7

Ø-k6

 -2دراسة تعريفية جزئية:
مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة  )21/3أتمم الرسم التعريفي للعمود ( )5بتمثيل:

السلم5:4 :

االقطار الوظيفية والمواصفات الهندسية والخشونة.

2
السلم2:1 :

صفحة  1من 21

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :

 -2دراسة التحضير

 1-2تكنولوجيا وسائل الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث اآلالت وأدوات القطع والمراقبة للصحن حامل العجلة ( )7المصنوع
من المادة  ،C35في ورشة الصناعة الميكانيكية بسلسلة متوسطة.

مستعينا بالرسم التعريفي للمنتج ( )7وملف الموارد (صفحة :)21/5

 -أعط اسم وحدات التصنيع واآلالت المستعملة والحرف الممثل لألداة إلنجاز السطوح التالية:

السطوح

{(})3(،)2(،)1

{(})5( ،)4

{(})6

اآللة

مخرطة  TPأو TSA

مخرطة  TPأو TSA

 PCأو PMB

الوحدة

خراطة

خراطة

تثقيب

A+B

B+F

D

الحرف الممثل
لألداة

صفحة  5من 21

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :
 2-2تكنولوجيا طرق الصنع:
نقترح التجميعات التالية  })5( ،)4({ ،})3(،)2(،)1({ :و{(.})6
 /1-2-2أكمل السير المنطقي للصنع.
المرحلة

السطوح المشغلة

منصب العمل

111

مراقبة الخام

ورشة المراقبة

211

{(})3(،)2(،)1

خراطة

311

{(})5( ،)4

خراطة

411

{(})6

تثقيب

511

المراقبة النهائية

منصب المراقبة

 /2-2-2نريد إنجاز السطحين {( })3(،)2من المرحلة .211
على رسم المرحلة التالي بين:
 الوضعية اإليزوستاتية. -أبعاد الصنع.

Cf1= 5±0,1

 -أداة القطع المناسبة.

1
Cf2= Ø32g6

2

1

5

5
2
3

3

4

2
4

3

 /3-2-2احسب سرعة الدوران  Nوسرعة التغذية  Vfلتشغيل السطح ( )2علما أن  Vc= 80m/minوالتقدم في
الدورة f= 0.2 mm/ tr
N = 1000.Vc /( π.D) = 1000 . 80 /( π . 32) = 795,77tr/mn
Vf = N . f = 795,77 . 0,2 = 159,15mm/mn

صفحة  6من 21

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :
 -3-2تكنولوجيا األنظمة اآللية:

 /1-3-2أنجز المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل واالنتقاالت ،المستوى  ، 2للنظام اآللي حسب وصف
سيره على الوثيقة (.)21/1

0

m
1

Mt1=1

s
A+

2

Mt1=0

a1
3

B+

b1
4

Mt2=1

C+

c1
5

C-

c0
B-

6

Mt2=0

b0
7

A-

a0
 /2-3-2أنجز مخطط التركيب باستعمال المعقب الهوائي.
Mt2=0 B-

AB

7

6

Mt2=1 C+

C5

6

Mt1=1 Mt1=0 A+

B+
3

2

1

1

A

a0

b0

c0

c1

b1

صفحة  7من 21

a1

s

m

B
R
P
A

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :

سلم تنقيط املوضوع الثاين :نظام آيل مللء العلب مبادة غذائية
جمزأة

عناصر اإلجابة
 -1دراسة التصميم

عناصر اإلجابة

جمموع

جمزأة

13

أ  -التحليل الوظيفي

( ) 7,1

 -1المخطط التنازلي )(A-0

0,2 × 7

 – 1المقطع

-1المخطط التجميعي للوظائف

0,2 × 6

 – 2األقطار الوظيفية

0,2 × 1

0,05 x 8

 -3السماحات الهندسية

0,2 × 1

 – 4الخشونة

0,2 × 1

 – 1جدول الوصالت
 -1الرسم التخطيطي الحركي
 2-5سلسلة االبعاد
 1– 5حساب البعد المجهول
 – 6وظيفة السندات

0,2 ×7

 - 1دراسة تعريفية جزئية

0,1

0,1

 -1دراسة التحضير

0,5
0,2+0,1+0,1

( ) 2,1

 -2-1تكنولوجيا وسائل الصنع
 -1العمليات

7
( ) 0,6
0,2 × 6

0,2 + 0,2

 -2-1تكنولوجيا طرق الصنع

( ) 1,1

حساب نسبة النقل

0,25 × 1

 -1السير المنطقي للصنع

0,2 × 1

 1-1حساب سرعة الخروج

0,25 × 2

 -2إنجاز السطحين  4و5

 – 7شرط التسنن
1-8

 1-1جدول المميزات

()0,2×5(+)0,2×5

 -9حساب المقاومة
 2-9حساب القطر األدنى

0,1+0,1

 1-9دراسة المرزة
 -نوع التأثير

0,1

 الوضعية اإليزوستاتية أبعاد الصنع -أدوات القطع

0,1 × 1

– حركات القطع والتغذية

0,1 × 1

 -1-1تكنولوجيا األنظمة اآللية

( ) 1,6

 -1ملء جدول كارنو والمعادلة

0,6 + 0,1

 -تمثيل المقاطع

0,1× 1

 -حساب القطر

0,1 + 0,1

 -3اللوجيغرام

ب -التحليل البنيوي

( ) 5,6

 -2دراسة تصميمية جزئية

( ) 1,1

 -تمثيل مدحرجات

0,1 × 1

 -تركيب المدحرجات  +الخلوص

0,1 × 5

 -الوصلة اإلندماجية

0,1 × 1

 -التوافقات

0,1
0,1 × 1

 -2استخراج معادلة C

 -الغطاء

جمموع

0,6
0,2 × 6

مالحظة :تقبل كل اإلجابات الصحيحة غير الواردة في

التصحيح النموذجي.

0,1
0,1 × 1

صفحة  1من 21

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :

ملف أجوبة الموضوع الثاني :نظام آلي لملء العلب بمادة غذائية
 /1دراسة اإلنشاء

 -6أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

أ -تحليل وظيفي وتكنولوجي:

 -1أكمل مخطط الوظيفة اإلجمالية :A-0
برنامج
مستعمل
طاقة كهر  +هوا
ضبط
علب فارغة

علب مملوءة
بمادة غذائية

ملء العلب
بمادة غذائية

نظام آلي لملء العلب بمادة غذائية

 -5التحديد الوظيفي لألبعاد:

 -2أتمم المخطط الوظيفي لألنظمة التقنية FAST

 /1.5أنجز سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط ":"JA

للوظيفة التقنية  FTللمخالط:
خلط المادة الغذائية FT

تحويل الطاقة الكهربائية
إلى طاقة ميكانيكية

محرك كهربائي

A27

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

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

توصيل الحركة الدورانية
إلى العمود 16

المسنن ()11( / )11
والمسنن ()19( / )11

توجيه العمود  16في
الدوران

الوسادتان ()27

ربط المخالط ()21
بالعمود ()26

البرغي +10حلقة قروفر
 + 16كتف

 -3أتمم جدول الوصالت الحركية:
القطع

اسم الوصلة

الحل التكنولوجي

()5-7(\)11

متمحورة

وسادات 21+ 1

()19(\)26

اندماجية

مرزة مرنة 11

()10(\)20

اندماجية

()7-21(\)20

متمحورة

 / 2.5باستعمال سلسلة األبعاد الخاصة بالشرط JB

احسب البعد  B11للعمود (:)11
+0,1

B12 = 10±0,2 ; B7 = 30 -0,2
JB = 2±0,4

→JB = B7 + B12 – B11
B11 = B7 + B12 – JB = 38mm
B11min = B12max + B7max – JBmax
B11min = 10,1 + 30,1 – 2,4
= 37,8mm

كتف  +خابور+ 9حلقة
مرنة 1
وسادات 26 + 11

A27

توجيه العمود ( )11في
الدوران

وسادات 21 + 1

A21

توصيل الحركة الدورانية
إلى العمود 22

المسنن ()2( / )1

B11max = B12min + B7min – JBmin
B11max = 9,9 + 29,8 – 1,6
= 38,1mm
+0,1

B11 = 38 -0,2

صفحة  9من 21

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :
 -6ما هي وظيفة السندات (:)15

 -9دراسة مقاومة المواد:

ضبط الخلوص الوظيفي للمسنن المخروطي

 /1-9العمود ( )26ذو مقطع دائري ثابت خاضع

 -7ما هو شرط التسنن بين العجلتين ( )18و(:)19

نفس المديول  +تالقي محاور المخارط األصلية في

نفس النقطة  +نفس المولدة.

 -1حساب مميزات المسننات المخروطية ذات أسنان
قائمة ( )18و (:)19

; r11-10 = 2
9

نسب النقل r18-19 = 1 :
r1-2 = 1
5
 /1-1احسب نسبة النقل االجمالي : rg
rg = r1-2 x r11-10 x r18-19
rg = 1/5 x 2/9 x 1 = 0,044
 /2-1احسب سرعة دوران المخالط:
N28 = rg x Nm
N28 = 0,044 x 3000 = 133,33tr/mn
 /3-1أكمل جدول مميزات المسننات المخروطية ذات
أسنان قائمة ( )18و(:)19

)(19

ذو مقاومة تطبيقية لالنزالق  Rpg=200 N/mm2والعزم

التربيعي القطبي

𝜋∙𝑑4
32

= 𝐼0

 احسب القطر األدنى الذي يقاوم بكل أمان؟𝟎𝑰 𝒅
;
𝟑𝒅𝟐 = 𝟎,
𝒗 𝟐

المعطيات  :سرعة الدخول N1=3000tr/mn

)(18

لمزدوجة  .121 N.mعلما ان العمود مصنوع من مادة

= 𝒗 ; 𝒈𝒑𝑹

= 14.82 mm

𝒕𝑴
𝑰𝟎⁄
𝒗

= 𝒙𝒂𝒎𝝉

≥d

D ≥ 14,82mm
في حالة أخد  I0/v = 0,2d3تصبح النتيجة
=14,73mm

𝒙𝒂𝒎𝒕𝑴

𝟑

𝒈𝒑𝑹 𝟐𝟎,

≥ 𝒅 ⇒ 𝒈𝒑𝑹

𝒙𝒂𝒎𝒕𝑴
𝟑𝒅𝟐𝟎,

 /2-9دراسة مقاومة المرزة (:)26
 /1-2-9ما هو نوع التأثير على المرزة :القص

 /2-2-9عين المقاطع المعرضة لهذا التأثير على الشكل

الموالي:

m

Z

d

δ

2

60

120

45°

60

120

45°

العالقات:
Z18 = d18/m
d19 = d18 / r18-19
Z19 = d19/m
tgδ18 = z18/z19
tgδ19 = z19/z18

 /3-2-9علما أن الجهد المماسي المطبق على المرزة يقدر
بـ  1715 Nوالمقاومة التطبيقية لالنزالق لمادة المرزة
Rpg=100 N/mm2
احسب القطر األدنى للمرزة اذا افترضنا أنها مملوءة؟

S=πd2/4

𝒈𝒑𝑹

𝑻
𝒔𝟐

=𝝉

𝑻𝟐
√≥𝒅
𝒎𝒎𝟑 𝟑 =
𝒈𝒑𝑹 𝝅
صفحة  20من 21

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :
ب -تحليل بنيوي:

 دراسة تصميمية جزئية :لتحسين مردود المخفض وجعله أحسن وظيفيا ،نقوم بإدخال تعديالت عليه.
مستعينا بملف الموارد صفحة ( )21\16أنجز ما يلي:

 تحقيق الوصلة المتمحورة بين العمود ( )21والمجموعة ( ، )7(/)21بتغيير الوسـ ــادتين ( )16و ( )22بمدحرجتينذات دحاريج مخروطية.

 تغيير الوصلة االندماجية بين العجلة المسننة ( )11والعمود( )21باستعمال خابور متوازي  Aوحلقة مرنة. -تغيير السدادة ( )23بغطاء.

 -تسجيل التوافقات على مستوى المدحرجات والعجلة المسننة (.)11

السلم1:7 :
 دراسة تعريفية جزئية :مستعينا بالرسم التجميعي (الصفحة  ،)21\16أتمم الرسم التعريفي للعمود (،)11
مع تحديد األقطار الوظيفية ،السماحات الهندسية وحاالت السطوح.

Ød

Ø –g6

Ø –f6

Ø –f6

السلم 1:2 :
صفحة  22من 21

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :

 -1دراسة التحضير:
أ -تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

24±1,5
10±1,5

 نريد دراسة وسائل و طرق صنع الوسادة ()3المصنوعة من المادة ( Cu Sn 8 Pأنظر الرسم التعريفي المقابل).
Ø61

Ø31H7

الخشونة العامةRa=3.2 :

0.1

Ø56m6

 -وتيرة التصنيع 100 :قطعة شهريا لمدة سنة.

0.01

Ra0.4

Ø 0.1
0.01

20±1,1

يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجميعات التالية:
{( )5( - )6({ ، })3( - )2( - )1ـ ( )6ـ (})7

 -2أتمم جدول السير المنطقي للصنع:

 -1اعط اسم كل عملية واالداة المناسبة:

االداة
اسم العملية
السطوح
المناسبة
سكين
( )2( ، )1خرط طولي  +تسوية أداة
()5
()4

تجويف
تسوية

أداة تجويف

أداة منحنية

المرحلة

العمليات

منصب العمل

111

مراقبة الخام

منصب المراقبة

211

()3،2،1

خراطة

311

()7،6،5،4

خراطة

411

مراقبة نهائية

منصب المراقبة

 -3أنجز رسم الصنع الخاص بتشغيل السطحين {( })5( - )4المنتميين للمرحلة {( )5( - )4ـ ( )6ـ (})7
مبينا ما يلي:

 -الوضعية السكونية

±0,5

Cf1=24

2
1

 -أبعاد الصنع.

 -األدوات المناسبة للتشغيل.

Mf

Cf2 = Ø30H7

 -حركة القطع وحركة التغذية.

Mf
صفحة  21من 21

5

1 -1

Mc

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)/الشعبة :تقين رايضي/بكالوراي1027 :
ب -آليات:

تقتصر الدراسة على جزء اخالء العلب المتكون من الدافعتين  Bو Cفقط ،دون األخذ بعين االعتبار p

الدافعتان مغذيتان بموزعات  5/2أحادية االستقرار.

العمل المطلوب:

 -1انطالقا من جدول الحقيقة ،امأل جدول كارنوغ الخاص بالدافعة  Bثم استنتج المعادلة المبسطة.

0

1

0

0

0

1

1

1

أو

المعادلة المبسطة:
 -2استخرج المعادلة المبسطة للدافعة  Cانطالقا من جدول كارنوغ حسب الشبكات الممثلة.
B = c0 + b0.c1

المعادلة المبسطة:

B = c0 + b2.c1

C = b1 + b0.c0

:

 -3أنجز اللوجيغرام الهوائي الخاص بالدافعة C

&
C

1

b0
b1

≥1
1

c0
c1

صفحة  21من 21

.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :تقين رايضي

املدة 10 :سا و 01د

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع الول

نظام آلي لتوضيب ُح َزم ورق مقاس A4
:
:

:

)
15/5

15/1

8
15/1
15/6
15/8 15/7

( 15/8

دفـتر الشروط:

 )0هدف التألية  :يسمح النظام بتعبئة حزم ورق  A4داخل علب.

 )7وصف التشغيل:

يحتوي النظام على:

 أشغولة التعبئة :بعد حضور علبة فارغة تقوم الرافعة  Aبتعبئتها بخمس( )1حزم ورق  A4التي
تنزل الواحدة تلوى األخرى عبر قناة اإلتيان (.نظام احضار العلب غير مدروس).

 أشغولة التحويل إلى البساط :يتم تحويل العلبة المعبأة إلى البساط بخروج ذراع الرافعة  Bحتى
الضغط على  b1ثم تعود حتى الضغط على  b0وتنتهي األشغولة.
 أشغولة التقديم :يتم تقديم العلبة الى مركز الطي و المسك بواسطة المحرك .M
 أشغولة الطي والمسك :عند الكشف عن علبة بواسطة  s2يتم طي جوانبها بالرافعتين  Cو Dثم
مسكها بالرافعة .E

 )0االستغالل :يتطلب النظام حضور عامل مختص لعمليات القيادة والصيانة الدورية و عامل دون
اختصاص لتصريف العلب الجاهزة وتزويد حامل المساكات وملء قناة االتيان بالحزم الورقية.
 )0المن :حسب القوانين المعمول بــها دوليا.
صفحة  0من 01

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

 )1التحليل الوظيفي :الوظيفة الشاملة (مخطط النشاط )A-0
R

C

E

W

A4
A4
:W
:E
:C
N:R

A4

A-0

)(Les agrafes

 )6المناولة الهيكلية( :الشكل)0

صفحة  7من 01

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

 )2المناولة الزمنية:

مالحظة :النظام مراقب بمتمن المن  GSو يقوده متمن القيادة والتهيئة GCI
)
)

(2

(3

1

GS

2
)0
10

PN
G
F/

(I
F/
G
C

4-3

0
;3

0
;2

0
(1

2-3
=1

)

0
;4

GCI
GPN
)-3

3

I/G
PN
)(1
(4

4

)

)

(5

10

30
X1.X104.s1

X 3 . X 104
KM

dA+
31
3
32

11
a1

s2
KM

(4

X 33

dA-

12
X14

a0
13

s2

N
33

14
X1

X3

صفحة  0من 01
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اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

 )8االختيارات التكنولوجية:
الشغوالت

التعبئة

التحويل
إلى
البساط
التقديم

الطي
والمسك

المنفذات

المنفذات المتصدرة

 :Aرافعة ثنائية المفعول
لوضع حزم الورق في
العلبة.

الملتقطات

 :a1 ,a0ملتقطي نهاية
 :dA+,dAموزع  5/7الشوط لساق الرافعة .Aثنائي االستقرار ،تحكم  :s1ملتقط الكشف عن
وجود حزمة الورق .
كهروهوائي ~.24v
:Cpخلية الكشف عن مرور
حزمة (عدد الحزم .) N
 :b1 ,b0ملتقطي نهاية
الشوط لساق الرافعة .B

 :Bرافعة ثنائية المفعول  :dB+,dB-موزع 1/7
ثنائي االستقرار ،تحكم
للتحكم في أداة التحويل
كهروهوائي ~.24V
إلى البساط.
 :s2ملتقط الكشف عن
 :Mمحرك ال تزامني ~ :KM 3مالمس
220/380v
كهرومغناطيسي ~ 24Vحضور العلبة في مركز
مزود بمخفض سرعة .
الطي والمسك.
 :Cرافعة ثنائية المفعول  :dC+,dC-موزع  :c1 ,c0 1/7ملتقطي نهاية
ثنائي االستقرار ،تحكم الشوط لساق الرافعة .C
للتحكم في أداة الطي.
كهروهوائي ~.24v
 :Dرافعة ثنائية المفعول  :dD+,dD-موزع  :d1 ,d0 1/7ملتقطي نهاية
للتحكم في أداة الطي.
ثنائي االستقرار ،تحكم الشوط لساق الرافعة .D
كهروهوائي~.24v
 :Eرافعة ثنائية المفعول  :dE+,dE-موزع  :e1 ,e0 1/7ملتقطي نهاية
للتحكم في أداة المسك.
ثنائي االستق ارر ،تحكم الشوط لساق الرافعة .E
كهروهوائي~.24v
):

Tr2
220/12v

(6

220/380v ; 50Hz

1

Tr1
220/24v

2
3

M
~3

صفحة  0من 01

عناصر القيادة
والحماية
 :RTمرحل حراري
لحماية المحرك.M
 :AUزر التوقف
االستعجالي.

 :Auto/Manuمبدلة
اختيار نمط
التشغيل(آلي/يدوي).
 :MAزر التشغيل.
 :Arزر التوقيف.

 :Initزر التهيئة.
 :RAZارجاع يدوي
للعداد.
 :Réaزر إعادة
التسليح.

L1
L2
L3
N

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

 )9االنجازات التكنولوجية:

):



(7

N

Vcc= 12v

S Q
Qa Qb Qc

H

D
R Q

CLR

RD

R

+

+

AOP

R

-

RAZ

VS

RG

+5V

):

Rc

R1

T

X10

5v

V

V

D

R2

cp

+Vcc

(8

R
D1: 1N4007
D2: 1N4007

T1
D1

C2

C1

D2
vs

S3

T2
R

ve
-Vcc

 )01الوثائق التقنية:

 وثيقة الصانع للمقاحل في حالة التشغيل :
المقاحل

BC327

BC560

BC337

BC550

-45 V

-45 V

45 V

45 V

توتر جامع -باعث أعظمي

-0,7 V

-0,6 V

0,7 V

0,6 V

توتر العتبة للوصلة قاعدة-باعث

800 mA

100 mA

800 mA

100 mA

PNP

PNP

NPN

NPN

المقادير المميزة

تيار الجامع العظمي
النوع

V0
0,7 V

IDmax
1A

صفحة  1من 01

VBE0
IC max
type

 وثيقة الصانع للثنائيات:
VINVmax
1000 V

VCE max

Diode
1N4007

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

العمل المطلوب:

الجزء الول 1661( :نقاط)
س : 0أكمل النشاط البياني التنازلي  A0على وثيقة اإلجابة( 0صفحة.)51/7
س : 2ارسم متمن األشغولة " 7التحويل الى البساط" من وجهة نظر جزء التحكم.
س : 3أكمل معادالت التنشيط والتخميل للمراحل  X11و X12و X13من األشغولة " 0التعبئة"
على وثيقة االجابة ( 0صفحة.)51/7
س : 4أكمل ربط المعقب الكهربائي لألشغولة " 0التقديم" مع ربط المنفذ المتصدر
على وثيقة اإلجابة( 0صفحة.)51/7
الجزء الثاني 12( :نقاط)
 دارة الكشف والعد(:الشكل( )2صفحة.)51/1
س : 5ما دور المقاومة  RDو الدارة  AOP؟ وما نوع المقحل  T؟
س : 6احسب قيمة التوتر  V-علما أن  ، R1= R2كيف يسمى هذا التوتر؟
س : 7أكمل جدول التشغيل لدارة الكشف والعد على وثيقة اإلجابة( 7صفحة.)51/8
س : 8أكمل المخطط المنطقي للعداد على وثيقة اإلجابة( 7صفحة.)51/8
 دارة المنبه الصوتي( :الشكل( )8صفحة)51/1
المساكات .
تستعمل هذه الدارة لتنبيه العامل بإشارة صوتية في حالة ُقرب نفاذ َّ
س : 9ما اسم هذه الدارة ؟
س : 10باستعمال وثائق الصانع(صفحة )51/5استخرج توتر العتبة للثنائيتين D2،D1ثم
اختر المقاحل المناسبة للدارة مع تبرير اإلجابة.
الجزء الثالث 1661( :نقاط)
 خط التغذية (:الشكل( )6صفحة)51/4
دارة االستطاعة للمحرك M
س : 11اذكر أسماء العناصر الثالثة (0؟)7(،؟)0(،؟) المهيكلة لخط تغذية المحرك.
س : 12حدد نوع اإلقالع ؟ و ما وظيفة العنصر التقني؟
المحول  )220/12v( Tr2المستعمل لتغذية الدارات االلكترونية أجريت عليه
U20=12,6V ; P10=1,8W
التجارب التالية  - :في الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراغ :
 في الدارة القصيرة I2cc=I2n=3,5A ; P1cc=2,1W :س : 13ماذا تمثل  P10و  P1cc؟ واحسب نسبة التحويل في الفراغ.
يغذي هذا المحول حمولة مقاومية بالتيار االسمي.
س : 14احسب المقاومة المرجعة إلى الثانوي  Rsثم أوجد الهبوط في التوتر 6 ∆U2
س : 15احسب االستطاعة في الثانوي  P2و مردود المحول.
صفحة  6من 01

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

وثيقة اإلجابة  ( 0تعاد مع أوراق اإلجابة)
ج )1النشاط البياني التنازلي :A0

……….

….

E

W

C

……….
E

:1

C

……………...

W

……….

1
1

……….
C

E

……….

……………...

W

2
1
C

E

……….

……………...

W

3
1

……….

……….

……………...

……….

4
1
……….

ج )0جدول معادالت التنشيط و التخميل
المرحلة

التخميل

التنشيط

X11
X12

X13+X200

X13

ج )0المعقب الكهربائي لألشغولة " 0التقديم":
X200

E4

E1

E1

E4

E1

E4

Z+

F2

33

32

31

+

A

CF3

E1

E4

X200

Z+

F2

30

+

A+
-

-

F1

F3

P
X200
~24v
N

صفحة  2من 01
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F1

+
24v
-

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

وثيقة اإلجابة ( 7تعاد مع أوراق اإلجابة)
ج )7جدول التشغيل لدارة الكشف والعد:
قيمة التوتر
V+

توتر الخروج
VS

حالة المقحلT

𝐑

𝐒

Q

غياب حزمة الورق
حضور حزمة الورق

ج )8المخطط المنطقي للعداد:

5v

N

R

Qc

Jc

Qb

Kc

Qb

Jb

Qa

Kb

Qa

Ja
H

Qc

CLR

CLR

CLR

Ka

انتهى الموضوع الول
صفحة  8من 01

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

الموضوع الثاني
نظام آلي للثقب و الطي
:
:

:

)
7
15/13 15/9
15/14
15/15

15/9

( 15/15

دفتر الشروط :

 )1الهدف من التألية :يهدف النظام إلى ثقب وطي صفائح نحاسية بصفة آلية.
 )2وصف التشغــــيل :

بعد الضغط على زر التشغيل  Dcyوتحقق الشروط االبتدائية ينطلق العمل التحضيري.

 العمل التحضيري  :الكشف عن صفيحة يؤدي إلى تقديمها ثم ثقبها لتحضير النظام للعمل اآللي.
 العمل اآللي :ينطلق بتقديم الصفائح النحاسية ثم ثقبها و ِّ
طيها في آن واحد .

أشغولة الطي:

تبدأ األشغولة بدخول ذراع الرافعة  Bحتى  b0ليتم طي الصفيحة بنزول ذراع الرافعة  Cحتى c1
ثم يعود ،عندئذ يصعد ذراع الرافعة  Bالستخراج الصفيحة المطوية وتنتهي األشغولة.
مالحظة :عند االنتهاء من عد  84صفيحة جاهزة يتوقف النظام لمدة  01sلتصريف العلبة المملوءة
واحضار علبة فارغة ( نظام التصريف و اإلحضار خارج عن الدراسة ).
 )3المن :حسب القوانين المعمول بها دوليا.

 )8االستغالل :يستوجب حضور عاملين واحد دون اختصاص لتعبئة الخزان بالصفائح النحاسية
والثاني مختص في القيادة والصيانة الدورية.
 )5الوظيفة الشاملة :مخطط النشاط )A-0( :

:W
:E
:C
N:R
t

R

A-0

.

صفحة  9من 01
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اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

:

-6

Init

AT

Dcy

AU

Réa

2

Manu

1

Auto

cp
C

dC

-

+
dC

+

-

dB

dP

dB

-

P

dP

+

B

M

s
A

dA

صفحة  01من 01

7102  بكالوراي/  تقين رايضي: الشعبة/ ) التكنولوجيا (هندسة كهرابئية:اختبار يف مادة

: ) المناولة الزمنية7

(GCI)

s.p0.b1.c0

100

Manu

a

101

dP+ KM

5

CI
105

dA +

4

Auto . Dcy

p1

102

dP

6

KM

p0

I/GPN: (1 )

103

-

X1
104

Manu

:(GS)

Auto
200

F/GCI:(100)
F/GPN :(10,20,30 )
AU . RT . Réa

201

:(GPN)

AU + RT

1
10

3

X1.X104 . S

2
2-1

3-1

11
1

a.N
X13

dA
a.N

12

T
t/12/10s

13

=1

X1

01  من00 صفحة

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

 )4جدول االختيارات التكنولوجية:

شبكة التغذية 220 / 380 V ; 50 Hz :

المنفذات

المنفذات المتصدرة
 :dAموزع كهروهوائي  3/2أحادي

 :Aرافعة بسيطة المفعول
التقديم

الثقب

الملتقطات

االستقرار~ . 70v

لتقديم الصفيحة .

 :Tمؤجلة.

 : p1،p0ملتقطي نهاية الشوط

 :Pرافعة مزدوجة المفعول :dP+،dP- .موزع كهروهوائي5/2
:Mمحرك أحادي الطور.

 :aملتقط نهاية الشوط لذراع
الرافعة . A
 : sملتقط الكشف عن وجود
الصفائح في مركز التقديم .
 : Nعدد الصفائح الجاهزة.
: t=10sزمن التأجيل .
لذراع الرافعة . P

ثنائي االستقرار~ . 70v

 :KMمالمس كهرومغناطيسي~24v
 :b1،b0ملتقطي نهاية الشوط

 :Bرافعة مزدوجة المفعول:dB+ ،dB- .موزع كهروهوائي 5/2

الطي

 :Cرافعة مزدوجة المفعول

ثنائي االستقرار~. 24 v

 :dC+ ،dCموزع كهروهوائي 5/2ثنائي االستقرار~. 24v

لذراع الرافعة .B

 :c1،c0ملتقطي نهاية الشوط

لذراع الرافعة . C

 )9إنجازات تكنولوجية:


دارة كشف و عد  84صفيحة( :الشكل )1
5V

N=48

Vcc=12V

I

470W

KA

SN74LS90
R

Q

S

Q

R

5V
D
R

Rp

BSS50
RB

470W

X12

Cp
RAZ
5V

صفحة  07من 01

7102  بكالوراي/  تقين رايضي: الشعبة/ ) التكنولوجيا (هندسة كهرابئية:اختبار يف مادة
X12

Vcc =12v

(2

24v



R=33KW

P

t=10s

D

C= 220µF

X13
R

Vz = 6.2 v

DZ
2N2222

VZ

VC
C

0KW ≤ P ≤ 100 KW

Vbe

(3

) :PIC 16F84A

5V
16

12v

220v

D
4MHz

4
N

1

RB

PIC 16F84A

15

22pF

17

T

10s
12v

24v
t=10s

D

a
R



14

22pF

5V

):T

18

RB
5

R

2

T

X13

) وثائق الصانع11
المقاحل

2N2222

VCEmax= 40v

ICmax=800mA

VCESat= 0.3V

Vbe=0.7V

β=011

BSS50

VCEmax = 30v

ICmax = 1A

VCESat = 0.3V

Vbe = 1.4V

β <2000

PIC16F84A الميكرومراقب

) V23042A2 (المرحالت الكهرومغناطيسية





24V

12V

5V

توتر التغذية

2A

2A

2A

التيار األقصى

1800 Ω

500 Ω

100 Ω

RL مقاومة الوشيعة

01  من00 صفحة

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102
العمل المطلوب:

الجزء الول 19( :نقاط)
س : 1أكمل مخطط التحليل الوظيفي التنازلي  A0على وثيقة اإلجابة(صفحة )15/15
س : 2حدد الشروط األولية  CIفي هذا النظام (صفحة .)11/11
س : 3ما هو دور المراحل  X2-1و X3-1في متمن االنتاج العادي ( GPNصفحة .)11/11
س : 8أنشئ متمن األشغولة  ( 3الطي ) من وجهة نظر جزء التحكم.
س : 5اكتب على شكل جدول معادالت التنشيط والتخميل لمتمن األشغولة  ( 1التقديم ).
س : 6أكمل دارة المعقب الهوائي لألشغولة  (1التقديم) على وثيقة اإلجابة(صفحة .)11/11
الجزء الثاني 18( :نقاط)
 دارة كشف وعد  48صفيحة (الشكل()1صفحة :)11/11
س : 7ما اسم المقحل  BSS50؟
باستعمال وثائق الصانع للمرحالت الكهرومغناطيسية و المقاحل (صفحة )11/11
س : 4أوجد مقاومة المرحل  KAثم احسب شدة التيار  Iالمار فيه.
س : 9أكمل المخطط المنطقي للعداد على وثيقة اإلجابة (صفحة .)11/11
 دارة المؤجلة ( Tالشكل ( )2صفحة :)11/11
س : 11ما نوع المؤجلة المستعملة ؟
س : 11احسب قيمة المقاومة المتغيرة  Pللحصول على زمن التأجيل t = 10s
 دارة الميكرومراقب  ( PIC16F84Aالشكل ( )3صفحة :)11/11
نقترح استبدال دارة المؤجلة  Tالسابقة بدارة قابلة للبرمجة .
مستعينا بوثائق الصانع (صفحة )11/11
س : 12حدد المنافذ المستعملة كمداخل و المنافذ المستعملة كمخارج.
س : 13فسر التعليمات  movlw OX06و  movwf TRISAو bsf PORTA,0
الجزء الثالث 10( :نقاط)
 شبكة التغذية :
تم قياس االستطاعة التي توفرها الشبكة بطريقة الواطمترين فكانت النتائج:
PB=P2=340w ، PA=P1=1200w
س : 18احسب االستطاعات ( الفعالة  ، Pاالرتكاسية (الردية)  ، Qالظاهرية ) S
س : 15أوجد معامل االستطاعة . COS
س : 16ماذا تقترح لرفع معامل االستطاعة؟

صفحة  00من 01

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهرابئية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7102

وثيقة اإلجابة ( تعاد مع أوراق اإلجابة )
ج  / 1مخطط التحليل الوظيفي التنازلي :A0
:

C
C
E

C

E

W E

W

W

M

P

ج  / 6المعقب الهوائي لألشغولة ( 1التقديم):
1

B

B

B

13

B

B

12
A

A

A

11
A

1

&

B

B
R

10

P
A

A

A

a

R
P
A

&

1

&

N

&

B

N

ج  / 9المخطط المنطقي للعداد:
N=48
QD

QC

QA

QB

QD

QC

QB

CLKB

SN74LS90

SN74LS90

CLKA

CLKA

)R9(1) R9(2

QA
CLKB

)R0(1) R0(2

)R9(1) R9(2

H

)R0(1) R0(2

انتهى الموضوع الثاني
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (اهلندسة الكهرابئية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي7102 :
العالمة

عناصر اإلجابة
الموضوع االول
ج ) 1النشاط البياني التنازلي  :A0على ورقة االجابة
ج . 2متمن أالشغولة " 2التحويل الى البساط":

+

انتقال
0,22x4

X2 . X104
21
b1
dB-

-

-

مرحلة

20
dB+

مجزأة

مجموع

2
22

X23

b0
23
X2

 1.1ن
األشغولة
+
نداء
+
جواب
0,2

ج . 3جدول التنشيط و التخميل :على ورقة االجابة

--

--

ج . 4المعقب الكهربائي لألشغولة "3التقديم" مع ربط المنفذ المتصدر :على ورقة االجابة

--

-

ج ) 1دور المقاومة  :RDتحديد التيار المار في الثنائية الكهروضوئية
( تقبل االجابة :حماية الثنائية الكهروضوئية)

0.25

دور الدارة  :Aopمضخم عملي مقارن

0.25

نوع المقحل  MOSFET : Tبقناة  Nأو( مقحل ذو تأثير المجال بقناة )N

0.25

ج) 6
حساب التوتر : V-

𝑐𝑐𝑉
2

=

𝑅2

𝑅 𝑉 − = 𝑉𝑐𝑐.

0.5

1 +𝑅2

-

𝒗𝟔 = V
 -يسمى هذا التوتر بالتوتر المرجعي ( Vrefال تقبل إجابة أخرى )

 5..1ن

0.25

1ن

0.25

ج ) .جدول التشغيل لدارة الكشف والعد :على ورقة االجابة

--

--

ج ) 8دارة العداد :على ورقة االجابة

--

--

صفحة  1من 9

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (اهلندسة الكهرابئية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي7102 :

ج ) 9اسم الدارة :مضخم استطاعة ( :صنف  )Bأو( دفع-جذب) أو ( )Push-Pull

0,5

ج ) 15توتر عتبة الثنائيتين ) V0 = 0 ,7v ( D1 ; D2

0,2

المقاحل المناسبة للدارة :

) BC337(NPNو)BC327(PNP

0, 5

 5.1ن

 1.1ن

التعليل :تم اختيار المقحلين
 ألنهما متكاملين -و لهما توتر عتبة  VBEمساو لتوتر العتبة للثنائيات

0,25
0,25

ج ) 11تسمية عناصر خط التغذية للمحرك M
التسمية

العنصر
1؟

قاطع عازل أو فاصل عزل أو مقطاع ()Q

2؟

مالمس كهرومغناطيسي ( ( ، )KMتقبل االجابة مالمس تحكم )

3؟

0,25x3

 5..1ن

مرحل حراري ( ( )RTتقبل االجابة مرحل حماية )

ج) 12
0.5

 -نوع االقالع  :إقالع مباشر

1ن

 وظيفة العنصر التقني :كبح المحرك( تقبل االجابات :مكبح  ،مكبح كهربائي أو كهرومكبح  ،مكبح بغياب التيار )
ج) 13

 : P10تمثل الضياع في الحديد ( الضياع المغناطيسي )
 : P1CCتمثل ضياع جول في الظروف االسمية( الضياع في النحاس )

0.5

0,5
0,5

 -نسبة التحويل في الفراغ .

 1..1ن
12,6
220

=

𝑈20
𝑈1

= 𝑚0

𝟕𝟓𝟎 𝒎𝟎 = 𝟎,

صفحة  2من 9

0.5
0.25

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (اهلندسة الكهرابئية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي7102 :
ج - ) 14المقاومة المرجعة إلى الثانوي Rs
P1cc
2,1
= 𝑅s = 2
I 2cc 12,25
𝑹𝒔 = 𝟎, 𝟏𝟕𝟏Ω
-الهبوط في التوتر ∆U2

0.5
0.25

0.5

∆U2 = U20 – U2
∆U2 = 12 ,6 – 12 = 0,6 v

 1.1ن

0.25

أو بما أن الحمولة مقاومية واسمية إذن
∆U2 = Rs . I2n
∆U2 = 0,171 . 3.5 = 0,6 v
ج ) 11االستطاعة في الثانوي P2
P2= U2 . I2 .COS2 = U2n .I2n . 1

0.5

P2= 12 . 3,5 = 42 w

0.25

حساب مردود المحول

P2
P2
=
P1 P2 + P10 + P1CC

0.5

=η

42
= 0,915 = 𝟗𝟏, 𝟓%
42 + 1,8 + 2,1

=

صفحة  3من 9

0.25

 1.1ن

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (اهلندسة الكهرابئية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي7102 :
ج)1النشاط البياني التنازلي A0

ورقة االجابة 1

W E C N
:1
E

C

W
A4

1
1
E

C

15x0.1

W

 1.1ن

2
1
C

E

W
3
1

4
1

ج )3جدول معادالت التنشيط و التخميل
تخميل
𝟎𝟎𝟐 𝐗 𝐗 𝟏𝟐 +

تنشيط

المراحل
X11
X12

X11.a1

X13+X200

X13

𝟎𝒂 𝐗 𝟏𝟐 .

𝟎𝟎𝟐 𝐗 𝐗 𝟏𝟏 + 𝐗 𝟏𝟒 +

𝟏𝑺 ̅
𝐗 𝟏𝟎 . 𝐗 𝟏 . 𝐗 𝟏𝟎𝟒 . 𝑺𝟏 + 𝐗 𝟏𝟑 . 𝐍.

5x0.25

ج )4المعقب الكهربائي الشغولة التقديم

التنشيط

X200
s2

S2
E4

E1

X3.X104
E1

E4

E1

E4

Z+

F2

33

32

31

+
-

X200

A

F2

30

+

C

E1

التخميل

Z+

0222

+

A

-

-

F1

F3

5x0.22

X3
E4

F3

C

F1

+
24v
-

المخارج
2x0.22

P
X200
X32

X31

~24v
KM

N
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 1.21ن

2ن

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (اهلندسة الكهرابئية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي7102 :
ورقة االجابة 2
ج )7جدول التشغيل لدارة الكشف و العد
قيمة التوتر
V+
في غياب حزمة

توتر الخروج حالة المقحل
T
VS

Vcesat
أو()5

الورق

في حضور حزمة

Vcc
أو ()12 v
أو ()1

الورق

مسدود

0

أو ()5

Vcc
أو ()12 v
أو ()1

S

R

Q

5

1

5

0.122

مشبع

1

أو ()1

5

1

ج )8المخطط المنطقي للعداد
+5V
N

R

Qc

Jc

Qb

Kc

Qb

Jb

Qa

Ja

Kb

Qa

Ka

H
Qc

CLR

X10

CLR

RAZ

صفحة  1من 9

12
x

 1.1ن

CLR

البوابة
022
المداخل
022
الدقاقة
022
االرجاع
الى

الصفر
022

2ن

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (اهلندسة الكهرابئية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي7102 :
العالمة

عناصر اإلجابة
الموضوع الثاني
ج /1مخطط التحليل الوظيفي التنازلي للنشاط البياني  A0على وثيقة اإلجابة
ج /2الشروط األولية : CI

CI= s.p0.b1.c0

ج /3دور المراحل  X2-1و : X3-1

مراحل انتظار

32

b0

2ن

3

c1

33

X35

c0
dB+

0.25x2

0.5ن

0,25x6

31

dc-

0.125x4

0.5ن

30
X3.X104

dC+

--

--

مرحلة
+
انتقال
+
فعل

ج /4متمن األشغولة ّ ( 3
الطي ) من وجهة نظر جزء التحكم

dB-

مجزأة

مجموع

34
b1

جواب
+
نداء
0.5

35
X3

ج /1جدول معادالت التنشيط والتخميل لمتمن األشغولة ( 1التقديم )
المراحل

تنشيط

2ن
تخميل

X10

𝟎𝟎𝟐 𝐗 ̅ 𝟏 +
𝐗 𝐗 𝟏𝟑 .

𝟏𝟏 𝐗

X11

𝐒 𝐗 𝟏𝟎 . 𝐗 𝟏 . 𝐗 𝟏𝟎𝟒 .

𝟎𝟎𝟐 𝐗 𝐗 𝟏𝟐 + 𝐗 𝟏𝟑 +

X12

X11.a.N

X13+X200

X13

𝐭 ̅ + 𝐗 𝟏𝟐 .
𝐍 𝐗 𝟏𝟏 . 𝐚.

X10+X200

ج /6ربط المعقب الهوائي لألشغولة ( 1التقديم) على وثيقة اإلجابة2

صفحة  6من 9

0.25 x8

--

--

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (اهلندسة الكهرابئية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي7102 :
ج /.اسم المقحل : BSS50

مقحل دارلينقتون DARLINGTON

ج /8مقاومة المرحل  : KAحسب توتر التغذية 12v

0.5
022

RL = 500Ω

التيار المار في المرحل الكهرومغناطيسي

V C C  V C E sat 12  0, 3

 32, 5 m A
RL
360
500

 0.5ن

 1.1ن

V C C  R L . I C  V C E sat  I C 

02.2

I C  32, 5 m A

I= 23.4 mA

0222

ج /9المخطط المنطقي للعداد على ورقة االجابة

--

--

ج /15نوع المؤجلة المستعملة  :مؤجلة بخلية RC

022

 5.1ن

ج / 11قيمة المقاومة المتغيرة  Pللحصول على زمن تأجيل قدره 10s

1.25
10

33.103

 1.1ن

P

12
12

0,7

0.25

P = 20KW

ج /12المنافذ المستعملة كمداخل و المنافذ المستعملة كمخارج
المداخل RA1 , RA2 :
المخارج :

تقبل اإلجابة ( قطب  1و قطب )11

RA0 , RA3

0.25X4

تقبل اإلجابة ( قطب  2و قطب )1.

1ن

و تقبل اإلجابة على شكل جدول
RA0
0

RA1
1

RA2
1

RA3
0

RA4
X

ج /13تفسير التعليمات :
التفسير
اشحن القيمة  (06)16في سجل العمل w

التعليمة
movlw ox06

أنقل محتوي سجل العمل  wإلى السجل TRISA

movwf TRISA

اجعل  RA0=1أو (أش ِعل مصباح توقف النظام )

bsf

PORTA,0

صفحة  .من 9

0.5x3

1.5ن

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (اهلندسة الكهرابئية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي7102 :

ج /14االستطاعات
 -الفعالة :

P=P1+P2

0.5

P=1540 w
0.25
)Q= 3 . (P1-P2

 -االرتكاسية ( الردية ) :

Q=1490 VAR

 2.21ن
0.5
0.25

S=(P2+Q2)1/2

 -الظاهرية

S=2142 VA

0.5
0.25

ج /11معامل االستطاعة

COS= P/S

COS= 0 ,72
ج /16لرفع معامل االستطاعة نقترح  :إضافة مكثفات

صفحة  8من 9

0.25

 5.1ن

0.25
0.25

 5.21ن

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (اهلندسة الكهرابئية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي7102 :

وثيقة اإلجابة

ج  / 1مخطط التحليل الوظيفي التنازلي :A0

t

:

C
E

C

E

N

C

W E

W

0.15x10

W

 1.1ن

A
P
B

M

C

ج  / 6المعقب الهوائي لألشغولة ( 1التقديم):
تنشيط
1

T
B

B

B

B

13

X1

B

12
A

A

dA

A

11
A

t

1

&

10x0.1
B

B
R

10

X200

P
A

A

B

A

تخميل

R
P

5x0.2

A

a

&

1

 2.1ن

مخارج

s
&

N

&

X200

2x0.25

X1

X104

N

ج  / 9المخطط المنطقي للعداد:

البوابة

N=48

022
االرجاع الى
QD

QC

QB

QA

QC QD

QB

CLKB

CLKB

SN74LS90

SN74LS90

CLKA

CLKA

)R9(1) R9(2

QA

)R0(1) R0(2

الصفر

)R9(1) R9(2

H

باقي الربط

)R0(1) R0(2

RAZ
X12

صفحة  9من 9

022
022

 1.1ن

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :تقين رايضي

املدة 14 :سا و 01د

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية)
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

يحتوي الموضوع األول على ( )30صفحات (من الصفحة  1من  6إلى الصفحة  0من )6

الميكانيك التطبيقية 11( :نقطة)

النشاط األول :دراسة نظام مثلثي ( 36نقاط)
يمثل الشكل ( )10نظاما مثمثيا محددا سكونيا ،مكونا من قضبان زاوية مزدوجة (
ومستندا عمى مسندين( A :بسيط) و( Bمضاعف).
F1  30KN

F2  60 KN

F2  60 KN

) تحت تأثير حموالت مركزة
F1  30KN

F3  30KN

G

E

β

D

α

C

F

B

الشكل ()31

A

المطلوب:
 )1احسب ردود أفعال المسندين  Aو .B
 )1احسب الجهود الداخمية في قضبان النظام المثمثي وحدد طبيعتها باستعمال طريقة عزل العقد (الطريقة التحميمية)
مع تدوين النتائج في جدول.
تعطى القيم:
cos    sin    0.707
cos(  )  0.894 ; sin     0.447

 )0إذا عممت أن القضيب االكثر تحميال هو ( )BCحيثN BC  212.16 KN :
  1600 daN / cm2
واإلجهاد المسموح به:
 حدد المجنب الزاوي الالزم والكافي لممقاومة من الجدول المرفق.

صفحة  1من 6

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 1027
المقطع ( )cm

e

األبعاد
)a (mm
)e (mm

a

e

a

الجدول المرفق

المجنب L
)(20x20x3
)(25x25x3
)(30x30x3
)(40x40x4
)(50x50x5
)(60x60x6

النشاط الثاني :دراسة عمود من الخرسانة المسلحة ( 36نقاط)
عمود من الخرسانة المسمحة داخل بناية خاضع لقوة انضغاط مركزية . Nu
المعطيات:
 قوة االنضغاطN U  0.98MN :
 مقطع العمود الخرسانيB   25  30  cm 2 :
 مقاومة الخرسانة لالنضغاط b  1.5 ; f c 28  20MPa :
 طول التحدبLf  2.80m :
 التسميح :فوالذ من النوع ; f e  400MPa HA
 s  1.15
 الحموالت مطبقة بعد  91يوما.
المطلوب:
 )1احسب مساحة التسميح الطولي الكافي والالزم لمقطع العمود.
 )1احسب التسميح العرضي المناسب له.
 )0اقترح رسما لتسميح مقطع العمود.
تعطى العالقات التالية:
N
B  f c 28   s
Ath   u  r

0.9   b  f e
 

L

max

3

t 

; Br   a  2    b  2 

; Ascalc  Max  Ath ; Amin 

;

0.85
2

 
1  0.2  
 35 

a

0, 2  B 

;Amin  Max  4u
;
100 


St  Min (15 L min ); 40 cm;(a  10 cm)

صفحة  1من 6



;

Lf

2 3

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 1027
القطر
)(mm

01

0
0.11
0.57
0.06
3.18

0
1.51
1.78
0.03
0.54
0.10
6.08 3.04

3
0.50
0.35
3.39
4.60
6.13
9.40

المقطع ب ـ )  (cmلعدد من
6
5
4
3.10 0.50 0.10
4.70 3.90 3.04
6.78 5.65 4.50
9.03 7.69 6.05
00.16 01.15 8.14
08.85 05.70 00.57

القضبان:
01
9
8
7
5.10 4.50 4.10 3.50
7.85 7.16 6.08 5.49
00.30 01.08 9.15 7.90
05.39 03.85 00.30 01.77
01.01 08.19 06.18 04.17
30.40 08.07 05.03 00.99

البناء 30( :نقاط)

النشاط األول :حساب المساحات ( 35نقاط)
انطالقا من عممية رفع طبوغرافي لقطعة األرض ( )ABCDEالموضحة في الشكل( )10تحصمنا عمى النتائج المدونة
في الجدول التالي:
Y
C
B
النقاط
)X(m
)Y(m
31.11

01.11

A

68.45

04.74

B

69.86

41.89

C

50.65

63.01

D

40.60

E

D
F
A

X

E
الشكل ()31

المطلوب:

O

 )1احسب مساحة قطعة األرض ( )ABCDEبطريقة اإلحداثيات الديكارتية (القائمة).

 )1احسب السمت االحداثي  G AD؛ إذا عممت أن النقطة  Fتنتمي لمقطعة   AD استنتج السمت االحداثي . G DF
النشاط الثاني :الطرق ( 30نقاط)
 صنف الطرق تصنيفا إداريـ ـا (بدون شرح).

انتهى الموضوع األول
صفحة  0من 6

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 1027

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على ( )30صفحات (من الصفحة  4من  6إلى الصفحة  6من )6

الميكانيك التطبيقية 11( :نقطة)

النشاط األول :االنحناء المستوي البسيط (

نقاط)

رافدة خاضعة لالنحناء البسيط وممثمة بالرسم الميكانيكي حسب الشكل (.)10
 المسند : Aبسيط

 المسند : Bمضاعف

q=10KN/m

F=12KN

A

B

الشكل ()31

المطلوب

 )1احسب ردود أفعال المسندين  Aو .B

 )1اكتب معادالت الجهد القاطع  Tوعزم االنحناء  Mfوارسم منحنييهما البيانيين.

 )0إذا عممت أن العزم األعظمي المطبق عمى الرافدة يقدر بـMf max = 40.63 KN.m :
ومقطعها مستطيل حسب الشكل(.)10
 حدد قيمة البعد  aالمناسبة التي تحقق شرط المقاومة.يعطى:

daN/cm

σ
a

a
الشكل ()31

صفحة  4من 6

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 1027
النشاط الثاني :األنظمة المثلثية ( 36نقاط)

يمثل الشكل ( )13نظاما مثمثيا محدد سكونيا.
بحيث:

F = 54 KN
D

B

 المسند : Aبسيط

F = 54 KN

α

F = 36 KN C

 المسند : Bمضاعف

يعطى:

Cos α
Sin α

83

E

A

الشكل ()30

المطلوب:
 )1احسب ردود أفعال المسندين  Aو .B

 )1احسب الجهود الداخمية في القضبان وعين طبيعتها باستعمال الطريقة التحميمية (عزل العقد) مع تدوين النتائج
في جدول.

 )0إذا كان القضيب األكثر تحميال تحت تأثير جهد ناظمي Nmax=81 KN
واالجهاد الناظمي المسموح به daN/cm

=σ

 حدد من الجدول المرفق المجنب الزاوي المناسب الذي يحقق شرط المقاومة.مالحظة :تتشكل قضبان النظام المثمثي من مجنبات زاوية مضاعفة (
المقطع

e

( )cm

)(mm

e

)

األبعاد
)(mm

a

المجنب L

a

e

)(20x20x3
)(25x25x3

a

)(30x30x3
)(40x40x4

الجدول المرفق

)(50x50x5
)(60x60x6
صفحة  5من 6

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 1027

البناء 30( :نقاط)

النشاط األول :حساب المساحات ( 35نقاط)
قصد توسيع القطعة األرضية  ABCDEالمخصصة إلنجاز مشروع تقرر ضم القطعة  AEFحسب الشكل (.)14

المعطيات:

الطول

السمت اإلحداثي

LAB = 97 m

GAB = 46 gr

LAC = 133 m

GAC = 65 gr

LAD = 175 m

GAD = 90 gr

B

C

Y

D

GAE = 109 gr LAE = 154 m

A
E

 -تعطى اإلحداثيات القائمة لمنقطتين  Aو:F

A (91.14 ; 135.78) m 

الشكل ()34

F (156.54 ; 91.55) m 

F

المطلوب:

باالعتماد عمى المعطيات السابقة:

 )1احسب طول الضمع  LAFوالسمت االحداثي .GAF

 )1احسب المساحة الكمية  SABCDEFباستعمال طريقة االحداثيات القطبية.
التفصيل A

النشاط الثاني :الجسور ( 30نقاط)
يمثل الشكل( )15أحد مكونات الجسر.

المطلوب:

 سم العناصر المرقمة من  0إلى .63

الشكل ()35

التفصيل A

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  6من 6

 املوضوع األول/ 7102 : بكالوراي/ تقين رايضي:الشعبة/ ) التكنولوجيا (هندسة مدنية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجزأة مجموع

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول

F2  60 KN

F1  30KN

F2  60 KN

:الميكانيك التطبيقية
:النشاط األول
F1  30KN

F3  30KN
D

α

E

β

G

1.50

C

1.50

F

+

HB

A
B
3.00

VA
VA

F
F

5.0
01.50
5.0
5.0

M
M

3.00

VB

3.00

VB

/ XX '

 0  30  H B  0  H B  30 KN

/ yy '

 0  VA  VB  180 KN

: – حساب ردود األفعال1

F/A

 0  (30  3)  (60  3)  (VB  3)  (60  6)  (30  9)  0  VB  300 KN

F /B

 0  (30  3)  (30  3)  (VA  3)  (60  3)  (30  6)  0  VA  120 KN

: – حساب الجهود الداخلية في القضبان مع تحديد طبيعتها2
:A العقدة

NAC

5.20
5.20

F
F

/ xx '

NAB

A

/ yy '



 0  N AB  0

 0  VA  N AC  0  N AC  120KN

VA

:C  العقدة

30KN

F

/ xx '

5.20
5.20

30KN

C

NCD

F

 0  30  NCD  NCB  cos  0  NCD  NCB  cos  30........(1)

/ yy '

α

NCB

 0  30  N CA  N CB  sin   0  N CB  212.16 KN

(1)  N CD  30  N CB  cos   N CD  120 KN

NCA

4  من1 صفحة

 املوضوع األول/ 7102 : بكالوراي/ تقين رايضي:الشعبة/ ) التكنولوجيا (هندسة مدنية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
:B  العقدة
5.20

NBD

NBC

NBF
NBA

β

α

F

/ xx '

30KN

F

B

5.20

 N BD  90 KN

300KN

:D  العقدة

F

03.75

/ xx '

NDC

 0  300  N BD  N BC  sin   N BF  sin   0

/ yy '

60KN

5.20

 0  30  N BA  N BF  cos   N BC  cos   0  N BF  134.22 KN

NDE

D

 0   NDC  NDE  NDF  cos   0  NDE  NDF  cos   120.....(1)

F

 0  60  N DB  N DF  sin   0  N DF  67.11KN

/ yy '

β

5.20

(1)  N DE  N DF  cos   120  N DE  60 KN

NDF
NDB

:E  العقدة

60KN

5.20

NED

F

 0   N ED  N EG  0  N EG  60 KN

F

 0  60  N EF  0  N EF  60 KN

/ xx '

NEG

E

5.20

/ yy '

NEF

:G  العقدة
30KN

5.20

NGE

F

G

/ xx '

 0   N GE  N GF  cos   0  N GF  67.11KN

β

NGF

51

FG

EG

EF

DE

DF

BF

BD

CD

BC

AB

AC

67.11

60

60

60

67.11

134.22

90

120

212.16

00

125

العناصر
الشدة

ضغط

شد

ضغط

شد

شد

ضغط

ضغط

شد

ضغط

تركيبي

شد

الطبيعة

)KN(

: – تحديد المجنب المناسب3
5.20
0.75

5.05

N
N
    BC    A  BC  A  6.63cm2
2A
2

A=6.91cm2  حيثL (60 × 60 × 6)  المجنب:من الجدول نختار

60

4  من2 صفحة

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي / 7102 :املوضوع األول

النشاط الثاني:
-1حساب مساحة التسليح الطولي:
Lf
 حساب النحافة:2 3
   38.80  50

5.0

a

 -حساب المعامل :α

 -حساب المقطع المصغر:

   0.6823

0.85
2

 
1  0.2  
 35 



5.0

Br   a  2  b  2  Br  644cm2

5.0

 حساب مقطع التسليح النظري: Nu Br  f c 28   s
 98000 644  200  1.15
Ath  


 Ath  13.86cm2
  Ath  

0,9   b  f e
 0.6823 0.9 1.5  4000
 

0.75

 -حساب مقطع التسليح األدنى:

0, 2  B 

2
2
2
; Max  4u
  Amin  Max  4.4cm ;1.5cm   Amin  4.4cm
100 


64.66
Amin

5.0

 حساب مقطع التسليح المحسوب:Ascalc  Max  Ath ; Amin   Ascalc  Max 13.86; 4.4  Ascalc  13.86cm2

 اختيار مقطع التسليح الحقيقي :من جدول التسليح نختار:حيث:
A  8.04  6.15  14.19cm2

5.0

4HA16  4HA14

0.75

S

-2حساب التسليح العرضي المناسب:
16
t 
 t 
قطر التسليح العرضي t  5.33mm :
3
3
نختارt  6mm :
التباعد:
St  Min 15L min ; 40 cm ; a  10 cm   St  Min  (15  1.4); 40 cm ;(25  10) cm 

L

max

نختار التباعدSt=20cm :

 St  21cm

5.0
61
5.0

20

 – 3رسم تسليح مقطع العمود:

35

4 HA16
+
4 HA14

51

61
60

صفحة  3من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي / 7102 :املوضوع األول

البناء:
النشاط األول:
 – 1حساب مساحة قطعة األرض :ABCDE

1
S ABCDE   xA  yE  yB   xB  y A  yC   xC  yB  yD   xD  yC  yE   xE  yD  y A  
2
1 10  5.5  68.45   24.74  30  69.86   40.89  68.45  52.65  
S ABCDE  

2  63.10  69.86  5.50   41.61 52.65  30 

 S ABCDE  2017m2

 – 2حساب السمت االحداثي :GAD
 حساب فروق اإلحداثيات:

xAD  xD  xA  xAD  63.10  10  53.10m

y AD  yD  y A  y AD  52.65  30  22.65m

 حساب الزاوية المصغرة:

53.10
 2.34  g  74.33gr
22.65

 حساب السمت االحداثيGAD
بما أن

xAD  0
y AD  0

tg ( g ) 

51
63
51
51

5.20
5.20
5.0
02

:

فإن القطعة  ADتقع في الربع األول وبالتالي:

GAD  g  GAD  74.33gr

5.0

 استنتاج السمت االحداثي  :GDFبما أن  GAD=GFD=74.33grفإن:GDF  GFD  200  GDF  274.33gr

5.0
60

النشاط الثاني:
 تصنيف الطرق تصنيفا إداريا: .1الطرق السريعة
 .2الطرق الوطنية.
 .3الطرق الوالئية.
 .4الطرق البلدية.

4×5..0

63
26

صفحة  4من 4

26

 املوضوع الثاين/ 7102 : بكالوراي/ تقين رايضي:الشعبة/ ) التكنولوجيا (هندسة مدنية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة مجموع

:الميكانيك التطبيقية

:النشاط األول

:حساب ردود الفعل- 1
HB

+

FX  0  H B  0

052.
57.5

052.
052.

FY  0  VA  VB  12  10  6.5   0  VA  VB  77KN........... 1
M / A  0    VB  5   12  2.5   10  6.5  3.25   0  VB  48.25KN
M / B  0   VA  5   12  2.5   10  6.5  1.75   0  VA  28.75KN

1  VA  VB  28.75  48.25  77KN

Mf  وT  كتابة معادالت-1-2
q

1

0 ≤ x ≤ 2.5 :1 – 1 القطع

Mf

T x  10x  28.75

05.0

A
VA

05.0

T

x

Mf  x   5x 2  28.75x

1
q

2

T  x   10x  16.75

x
2 T

05.0

M f  2.5   40.625KN.m

2.5 ≤ x ≤ 5 :2 – 2 القطع

Mf

2.50
VA

T 2.5  3.75KN
M f (0)  0

F

50755

05.0

T 0  28.75 KN

M f (x)  5x 2  16.75x  30

5  من1 صفحة

T 2.5  8.25 KN

T 5  33.25KN
M f  2.5   40.625KN.m

M f 5  11 .25 KN .m

 املوضوع الثاين/ 7102 : بكالوراي/ تقين رايضي:الشعبة/ ) التكنولوجيا (هندسة مدنية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة

Mf
3

F

q

2.50
VA

2.50

3

T

T
VB

x

Mf

3

5 ≤ x ≤ 6.5 :3 – 3 القطع
q

6.5-x
3

:نختار القطع على اليمين

T  x   10  6.5  x 

05.0


T  5   15KN 

 T  x   10x  65 

T
6.5

0






Mf  x 

 6.5  x 
 10

2

2

2 
M f  5   11.25KN.m 
M f  x   5  6.5  x  

M f  6.5   0

5  من3 رسم المنحنيات على الصفحة-2-2

05.0

: – تحديد أبعاد المقطع العرضي0

 max 

M f max
W/ xx '

a  2a 
8a 4 2
2a 3
12
Wxx ' 
 W/ xx ' 
  W/ xx ' 
2a
12 2a
3
2
M
3M f max
 max  f max   max 
W/ xx '
2a 3
3

57.5

05..

 max   

3M f max
3M f max
3M f max
3
3



a


a

2a 3
2
2

3  40.63 104
a
 a  14.49cm  a  15cm
2  200
3

5  من2 صفحة

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي / 7102 :املوضوع الثاين
 -2-2رسم المنحنيات

+

+

05..

51755

-

0.75
+

50

النشاط الثاني:
 – 1حساب ردود األفعال

+

صفحة  0من 5

 املوضوع الثاين/ 7102 : بكالوراي/ تقين رايضي:الشعبة/ ) التكنولوجيا (هندسة مدنية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
FX  0   H B  36  0  H B  36KN

052.
51725

FY  0  VA  VB  54  54  0  VA  VB  108KN........... 1
M / A  0   VB  6  54  3  36  4  36  4  0  VB  27KN

05.0
05.0

M / B  0  VA  6  54  6  54  3  0  VA  81KN

1  VA  VB  81  27  108KN

 – حساب الجهود الداخلية في القضبان2
A العقدة

NAC
NAE

05.0

F/ xx '  0  NAE cos   0  N AE  0

α

A

F/ yy'  0  81  N AC  N AE sin   0  N AC  81KN

05.0
VA

C العقدة

F2

05.0
05.0

F/ yy'  0  54  NCA  NCE sin   0  NCE  48.67KN
C

F1

N CD

α

F/ xx '  0  36  NCE cos   NCD  0  NCD  76.50KN

N CE
N CA

D العقدة

F3

F/ yy'  0  54  N DE  0  N DE  54KN

NDC

507.5

05.0
05.0

D

NDB

F/ xx '  0  N DB  N DC  0  N DB  76.50KN

NDE

B العقدة

F/ xx '  0  36  N BD  NBE cos   0  N BE  48.67KN

05.0

NBD

HB

α
NBE

B
VB

5  من4 صفحة

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي / 7102 :املوضوع الثاين
 -جدول النتائج:

العنصر
الشدة )(KN
الطبيعة

AC

AE

CD

CE

DB

DE

BE

18

0

.4567

6154.

.4567

.6

6154.

ضغط

تركيبي

ضغط

شد

ضغط

ضغط

شد

-3اختيار المجنب المناسب

052.

  

N
N
81102





S


S

N
2S
2
2 1600
 
2S 

 S  2.53cm 2

08

51

من الجدول نختار  S=3.08 cm2أي المجنب المناسب )L (40x40x4

50

البناء :النشاط األول:

 – 1حساب طول الضلع  LAFوالسمت اإلحداثيGAF
 الطول LAF

2

 X AF    YAF 
2

LAF 

X AF  156.54  91.14  X AF  65.40m
YAF  91.55  135.78  YAF  44.23m
 (44.23) 2  L AF  78.95m

السمت اإلحداثي GAF

2

 65.40 

 1.4786  g  62.14gr

XAF
YAF

 L AF 

tg(g) 

08
52755
08

X AF  65.40m

0 
  G AF  200  g  G AF  200  62.14  G AF  137.86gr
YAF  44.23m 0 

 – 2حساب المساحة SABCDEF
1
Ln Ln1 sin Gn 1  Gn 
2
1  L AB  L AC  sin G AC  G AB   L AC  L AD  sin G AD  G AC  
S ABCDEF  

2  L AD  L AE  sin G AE  G AD   L AE  L AF  sin G AF  G AE 

05.0

S ABCDEF 


1 97 133  sin  65  46   133  175  sin  90  65 


2  175 154  sin 109  90   154  78.95  sin 137.86  109  

SABCDEF 

SABCDEF  12974.81 m2

النشاط الثاني :تسمية العناصر
11

12

10

10

ركيزة جسر

قاعدة األساس

عمود الركيزة

الرافدة الرابطة

10

مكعب االرتكاز
الخرساني

صفحة  5من 5

10

جهاز االرتكاز
من النيوبران

08
08

52755

05.0
55
05.0x4

20

03
20

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة:

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :تقين رايضي

املدة 40 :سا و04د

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق)
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع الول

يحتوي الموضوع الول على ( )33صفحات (من الصفحة  1من  6إلى الصفحة  3من )6

التمرين الول 30( :نقاط)

 )1 -Iمركب عضوي ) (Xصيغتو العامة من الشكل Cn H 2n O 2 :عند إحراق  0,70 gمنو أعطى  1,25 gمن
ثاني أكسيد الكربون . CO 2
أ) اكتب معادلة تفاعل االحتراق التام لممركب ) (Xبداللة .n
ب) جد الصيغة المجممة لممركب ). (X

جـ) عين الصيغ نصف المفصمة الممكنة ليذا المركب.
يعطى:
g/mol

=O

،

g/mol

= g/mol ، C

H

 )2لمعرفة صيغة المركب ) (Xنجري سمسمة التفاعالت األتية:
A

Pd

H2

C 2 H2 +

)1

B

O3

+

A

)2

2C + H2O2

H2O

+

B

)3

D

CH3-MgCl

+

C

)4

E

H2O

+

D

)5

E

)6

F

)7

)+ MgCl(OH

KMnO4

F
X + H2O

H2SO4
H2SO4

CH3-OH

+

 -اكتب الصيغ نصف المفصمة لممركبات. (X) ، (F) ، (E) ، (D) ، (C) ، (B) ، (A) :

صفحة  1من 6

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7417
 -IIالدراسة الحركية لتفاعل تفكك المركب  N2O5إلى  NO2و  O2أثبتت أنو تفاعل من الرتبة األولى.
إذا عممت أن التركيز االبتدائي ،  N2O5  = 0,1mol L :وثابت السرعةk = 5  10-3 min -1 :
0

 )1اكتب معادلة التفاعل الحادث.

 )2احسب زمن نصف التفاعل ) . (t

 )3احسب سرعة التفاعل ) (Vبعد مرور زمن قدره ساعة واحدة.
التمرين الثاني 36( :نقاط)

 -Iلتحديد قرينة الحموضة ( )Iaلزيت الزيتون استخدمنا:
األدوات

المواد
 -كحول إيثيمي )(95°

 -سحاحة سعتيا ( cm

 -محمول البوتاس ( , mol/L) KOH

 -أرلن ماير ( )250 cm

 -ماء مقطر

 -ميزان حساس

 -كاشف فينول فتالين

)

 -ماصة ( )10 cm

باعتبار أن كتمة العينة (زيت الزيتون)  mE=5gقد تفاعمت مع  1,5mlمن محمول ) 0,1mol/L ( KOH

المطلوب:

 )1ما دور الكحول اإليثيمي في التجربة؟
 )2جد عبارة قرينة الحموضة ( .) Ia
 )3احسب قيمة ( )Iaوهل هي متطابقة مع المواصفات الدولية حيث( :

– Ia = ) ,6

يعطى:
g/mol
 -IIثالثي ببتيد

= g/mol ، K

= g/mol ، O

H

 Glu-Cys-Alaذو الصيغة الكيميائية اآلتية:
O

O

H2N CH C NH CH C NH CH COOH
(CH2)2
CH2
CH3
SH
COOH

صفحة  7من 6

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7417
 )1أعط الصيغ الكيميائية لألحماض األمينية المكونة لثالثي الببتيد ،ثم صنفيا.

 )2اكتب الصيغ األيونية لمحمض األميني الغموتاميك ) (Gluعند تغير الـ  pHمن  1إلى ، 11
ثم أحسب قيمة  pHiلو.

تعطى قيم  pKaلمحمض األميني الغموتاميك ):(Glu
، pKaR ,
، pKa
,
 )3أكمل التفاعالت األتية:

pKa

,


.......... + ..........
..........

1) Ala

+

- 2H

2) 2Cys

+ 2H+

.......... + .......... + ..........

3) Glu + HNO2

التمرين الثالث 36( :نقاط)
 )1احتراق حمض البنزويك الصمب عند °C



وفق التفاعل األتي :
C H -COOH s  + ....O
6 5
2 g 

....CO g + ....H O
2 
2 

أ) وازن معادلة التفاعل.

ب) احسب األنطالبي المعياري )  (ΔH0fلتشكل حمض البنزويك الصمب.
يعطى:

0
ΔHcomb
= -3227 kJ/mol

ΔHf0 (CO2  g  ) = -393 kJ/mol
ΔHf0 (H 2O ( ) ) = -286 kJ/mol
 )2احسب أنطالبي احتراق )  (ΔH0combحمض البنزويك الصمب عند  50°Cحيث:
2 g 

O

H O
) ( 2

2 g 

CO

C H -COOH g 
6 5

,

المركب
) Cp ( J.mol- .K-

 )3احسب أنطالبي انصيار حمض البنزويك ) . (ΔH fus
عمما أن:

ΔHf0 (C H5 -COOH ) = -362,4 kJ/mol
6
) (

 )4احسب كمية الح اررة ) (Qالالزمة النصيار  24,4 gمن حمض البنزويك.
يعطى:
O = 16 g/mol

g/mol ،

=C

،

g/mol

H
انتهى الموضوع الول

صفحة  0من 6

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7417

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على ( )33صفحات (من الصفحة  4من  6إلى الصفحة  6من )6

التمرين الول 48( :نقاط)

مركب عضوي مغنزيومي ) (Aصيغتو  ، R-MgClكتمتو المولية  ، 74,5 g/molحيث ) (Rجذر ألكيمي.
 )1جد الصيغة نصف المفصمة لممركب ).(A
يعطى:

C = 12g/mol

،

H= 1 g/mol ،

،

Mg = 24 g/mol

Cl = 35,5 g/mol

 )2اكتب التفاعالت الكيميائية التي تسمح بالحصول عمى المركب ) (Aانطالقا من الميثانول وكواشف أخرى.
 )3نجري انطالقا من المركب ) (Aسمسمة التفاعالت الكيميائية األتية:
B
H3C C N
2H2O
C + MgCl(OH) + NH3

A +

)1

B +

)2

H2

C +

)3

SOCl2

D +

)4

Ni

D
+ SO2 + HCl

E
F

)G + MgCl(OH
H3C CH C O CH CH3 + H2O
CH3 O
CH3

ROR
H2O
H2SO4

Mg
CO2
D

5) E +
F +

)6

7) G +

أ) جد الصيغ نصف المفصمة لممركبات. (G) ، (F) ، (E) ، (D) ، (C) ، (B) :

ب) استنتج مردود التفاعل ( ) عمما أن المزيج االبتدائي متساوي الموالت.
ج) يتشكل عند التوازن  0,3molمن األستر .

 -احسب عدد الموالت االبتدائية لكل من المركبين ) (Gو ). (D

 )4إرجاع المركب ) (Gبواسطة  LiAlHالمتبوع باإلماىة يؤدي إلى مركب )(H

 نزع الماء من المركب ) (Hفي وجود  H SOعند  170°Cيعطي مركب )(I -بممرة المركب ) (Iتؤدي إلى بوليمير )(J

أ) اكتب الصيغة نصف المفصمة لكل من المركبين ) (Hو ). (I
ب) أعط الصيغة العامة لمبوليمير ). (J

صفحة  0من 6

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7417
التمرين الثاني 46( :نقاط)
 - Iثالثي غميسريد متجانس ) (TGيدخل في تركيبو حمض دىني ) (Aرمزه :

C 16 : 

 )1اكتب الصيغة نصف المفصمة لثالثي الغميسريد المتجانس ).(TG

 )7اكتب تفاعل ثالثي غميسريد ) (TGمع اليود )  ، (Iثم أحسب قرينة اليود ( )Iiلو.

يعطى:

I = 127 g/mol ، O = 16 g/mol

، H = 1 g/mol ،C = 12 g/mol
 -IIلديك األحماض األمينية األتية:
الحمض األميني

 Gluحمض الغموتاميك

السمسمة الجانبية( )-R

( CH2 )2

 Argأرغنين

 Pheفنيل أالنين

CH2

(CH2 )3
NH

COOH

C NH
NH2

 )1صنف ىذه األحماض األمينية.

 )2احسب  pHiلمحمض األميني فينيل االنين  Pheإذا عممت أن

، pKa

 )3اكتب الصيغ األيونية لمحمض األميني فينيل االنين  Pheعند تغير الـ  pHمن  1إلى . 11
 )4نضع مزيج األحماض األمينية السابقة في جياز اليجرة الكيربائية عند pH= 5,48
 وضح بالرسم مواقع ىذه األحماض األمينية عمى شريط اليجرة الكيربائية.

يعطى:

= 3,22

 Glu 

pHi

و

pHi  Arg  = 10,76

صفحة  5من 6

pKa

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق)  /الشعبة :تقين رايضي  /بكالوراي 7417
التمرين الثالث 46( :نقاط)

 -Iيحترق البوتـ  -1-ن الغازي  C H  g عند درجة ح اررة  25°Cوضغط  1atmاحتراقا تاما.
4 8
 )1اكتب معادلة تفاعل احتراق البوتـ  -1-ن الغازي .
 )2احسب أنطالبي احتراق البوتـ  -1-ن الغازي.
يعطى:

C H
4 8 g 

H O
) ( 2

-

2 g 

CO

المركب

-

) ΔH0f (kJ.mol-1

-

 )3أ) مثل مخطط تشكل البوتـ  -1-ن الغازي.

0
. ΔHsub
ب) احسب أنطالبي التصعيد لمكربون الصمب ) (CS

يعطى:
C=C

C-C

C-H

الرابطة

H-H

) ΔH0diss (kJ.mol-1

 -IIلديك البيان ) P = f(Vالذي يمثل انتقال غاز مثالي من الحالة االبتدائية

1

إلى الحالة النيائية

2

:

)P(atm

-......

-

12

2,4

 )1ما نوع كل من التحولين ) (aو ) (b؟
 )7احسب العمل  Wلكل تحول.

)(a

يعطى:
1

1atm = 1,013.10 Pa

)V(L

2

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



)(b



10 -.......



2 -...................................

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  6من 6

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي / 7102 :موضوع0
العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

التمرين األول 80( :نقاط)

) 1 -I

2,25

أ) كتابة معادلة االحتراق التام بداللة n

CnH2nO2 + 3n-2 O2
2

nCO2 + n H2O
ب) إيجاد الصيغة المجملة للمركب :X
من المعادلة لدينا :

) 1mol (x)  n mol (CO2

M x =(14n+32) g  n × 44 g 

0,7 g  1,25 g

1,25  (14n+32) = 0,70 × 44 × n  n =3

0,5

0,5
0,25

ومنه المركب : X
0,25

C3 H6 O 2

,

 )2كتابة الصيغ نصف المفصلة للمركبات :
O
CH2
B : H2 C
O O

A : H2C CH2
O
C: H C H

D : CH3 CH2 OMgCl
F : CH3 C OH
O

O
CH3 CH2 C OH

,

جـ) الصيغ الممكنة للمركب : X
O
O
CH3 C O CH3
H C O CH2 CH3

0,25×3

3,25

0,5×6

E : CH3 CH2 OH

O
X : CH3 C O CH3

0,25

 )1-IIكتابة معادلة التفاعل :

0,25
O
2 NO2 + 1
2 2

)2حساب زمن نصف التفاعل (:)t1/2

N2O5

ln 2
k

= t1/2

صفحة  1من 5

0,25

0,5

0,75

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي / 7102 :موضوع0

)3حساب سرعة التفاعل : V

0,69
= 138 min
5  103

t1/2 

0,25

1, 5

V= k× N2O5 

 -حساب ]:[N2O5

 N 2O5  = -kt
 N 2O5  0

0,5

0,5

ln

 N 2O5  =  N 2O5 0 × e-kt
360

 N 2O5   0.1  e510
0,25

 N 2O5  = 0,074 mol/L
تطبيق عددي:
V = 5×10-3 × 0,074

0,25

V = 0,37 × 10-3 mol.L-1.min -1

التمرين الثاني 86( :نقاط)

0,25

 )1- Iدور الكحول اإليثيلي  :مذيب عضوي للمادة الدهنية.
 )2إيجاد عبارة قرينة الحموضة :Ia
RCOO- ,K + + H O
2

0,25

1

+ KOH

RCOOH

1mol

1mol
mE  g 

m KOH . 10+3  mg 

1 g 

Ia
m KOH . 10+3
mE

= C.V   .M
KOH

 )3تطبيق عددي

0,25

= Ia

KOH

m

C.V   .M
.10+3
KOH
= Ia
m
E

صفحة  2من 5

0,25

0,25
0,25

0,5

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي / 7102 :موضوع0
0,1.1,5.103.56.103
= Ia
5
Ia =1,68

0,25

 -حسب المقاييس الدولية نستنتج أن هذه القيمة  Ia = 1,68مطابقة للمواصفات المعمول بها.

0 ,25

-II
1,5

 )1كتابة الصيغ الكيميائية لكل حمض أميني مع التصنيف :
الحمض األميني

الصنف

H2N CH COOH
(CH2)2

حمض أميني حامضي

COOH

0,25×6

H2N CH COOH
CH2
SH

حمض أميني كبريتي

حمض أميني ذو سلسلة كربونية بسيطة

H2N CH COOH
CH3

 )2كتابة الصيغ األيونية للحمض األميني ) (Gluعند تغير الـ  pHمن  1إلى 12
pH

pka2=9.67

12
-

pkaR=4.25

H2N CH COO
(CH 2)2
-

COO

-

+

H3N CH COO +OH(CH 2)2
+H
-

COO

pka1=2.19

pHi
-

1,5

+

H3N CH COO +OH(CH 2)2
+H

1
+

H3N CH COOH +OH(CH 2)2
+H

COOH

0,25×4

COOH

 حساب  pHiلحمض الغلوتاميك ): (GlupKa1 + pKa R
2,19 + 4,25
=
= 3,22
2
2

صفحة  3من 5

= pHi

0,25×2

0 موضوع/ 7102 : بكالوراي/ تقين رايضي:الشعبة/ ) التكنولوجيا (هندسة الطرائق:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
: ) إتمام التفاعالت3

1,25
0,5

0,25

0,5

1) H2N CH COOH
CH3

H2N CH2 CH3 + CO2
H2N CH COOH
CH2
S
S
CH2
H2N CH COOH

- 2 H+

2) 2 H2N CH COOH
CH2
SH

+ 2 H+

3) H2N CH COOH + HNO2
(CH2)2

HO CH COOH + N2 + H2O
(CH2)2
COOH

COOH

) نقاط86( :التمرين الثالث

2,25

:) أ) موازنة معادلة التفاعل1
0,25×3

C6H5-COOH

(S)

+

15 O
2
2

7 CO2 (g) + 3 H 2O( )

(g)

:ب) حساب األنطالبي المعياري لتشكل حمض البنزويك الصلب

0,5

ΔH 0comb =  ΔH 0f (produits) -  ΔH 0f (réactifs)

0,5

ΔH 0comb = 7ΔH 0f (CO 2(g) ) + 3ΔH f0 (H 2O ( ) ) - ΔH f0 (C6H 5COOH (s) ) -

0,25

15
ΔH f0 (O2(g) )
2

0
ΔH 0f (C6 H 5COOH (s) ) = 7ΔH f0 (CO 2(g) ) + 3ΔH f0 (H 2O ( ) ) - ΔH comb

ΔH 0f (C6 H 5COOH (s) ) =7(-393) + 3(-286) - (-3227)
0,25

ΔH 0f (C6 H 5COOH (s) )= - 382 kJ.mol-1

 بتطبيق عالقة كيرشوف:50°C ) حساب أنطالبي احتراق حمض البنزويك الصلب عند2

1,75

T

0,5

ΔH = ΔH +  ΔCp .dT
0
T

0
T0

T0

0,25

ΔH 0T = ΔH T00 + ΔCp (T-T0 )

5  من4 صفحة

0 موضوع/ 7102 : بكالوراي/ تقين رايضي:الشعبة/ ) التكنولوجيا (هندسة الطرائق:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
0,25

ΔCp =  Cp (produits) -  Cp (réactifs)

0,25

ΔCp = 7Cp (CO2(g) ) + 3Cp (H 2O( ) ) - Cp (C6 H5COOH(s) ) -

0,25

ΔCp = 7(37,58) + 3(75,29) - (146,7) -

15
Cp (O2(g) )
2

15
(29,36) = 122,03 J.mol-1.K -1
2

0
ΔH323
=ΔH 0298 +ΔCp (323-298)

0,25

0
ΔH323
= (-3227)+122,03×10-3 (25)
0
ΔH323
= - 3223,95 kJ.mol-1

: (ΔH fus ) ) حساب انطالبي انصهار حمض البنزويك3

1

ΔH0fus (C6 H5COOH)

0,25

C6H5COOH(s)

0,5

ΔH 0fus = ΔH 0f (C6 H5COOH ( ) ) - ΔH f0 (C6 H5COOH(s) )

C6 H5COOH ( )

ΔH 0fus = (-362,4) - (-382)
0,25

ΔH 0fus = 19,6 kJ.mol

: من حمض البنزويك24.4 g ) حساب كمية الح اررة الالزمة النصهار4

1

C6H5-COOH  الكتلة المولية لحمض البنزويكM = (7×12) + (2×16) + (6×1)
M = 122 g/mol

0,25

1mol (C6 H5 -COOH)

0,5
0,25

122 g



24,4 g



 19,6 kJ
19,6 kJ
Q

Q = 3,92 kJ

5  من5 صفحة


19,6  24,4
Q =
122


اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق) /الشعبة :تقين رايضي /بكالوراي / 7102 :موضوع7
العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني )
التمرين األول 80( :نقاط)
 -1إيجاد الصيغة نصف المفصلة للمركب :A

1

M (CnH2n+1MgCl) = 14n + 1 + 24 + 35,5 = 74,5
14 n = 74,5 - 60,5 = 14
n=1

0, 5

0,5

A : CH3-MgCl
 -2كتابة التفاعالت الكيميائية :

1

CH3 Cl + POCl3 + HCl
CH3 MgCl

CH3 OH + PCl5

0,5

CH3 Cl + Mg

0,5

ROR

مالحظة  :تقبل إجابة أخرى ( استعمال  SOCl2في المرحلة األولى )
 -3أ -إيجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات :
O

CH3

(C) : CH3 C CH3

NMgCl

CH3 C

(B) :

OH

Cl

CH3 CH CH3

(E) : CH3 CH CH3
CH3
CH COOH
CH3

4, 5

(D) :

0,5x6

MgCl
(F) : CH3 CH CH3

(G) :

فإن:
أن الكحول) (Dثانوي ّ
ب -استنتاج مردود التفاعل  :بما ّ
( R = 60%المردود)
ج -حساب عدد الموالت االبتدائية لكل من  Gو : D
n ester
×100
n0
n
n 0 = ester ×100
R
n0 = nD = nG

0, 5

=R

صفحة  1من 5

0, 5
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0,3
×100=0,5mol
60
n 0 =n D =n G =0,5mol
= n0

0,25
0,25

 -4أ -الصيغة نصف المفصلة لكل من  Hو : I
Ι : H3C C CH2
CH3

1,5
H : H3C CH CH2 OH
CH3

0, 5x2

ب -الصيغة العامة للبوليمير : J
CH3
CH2
n

0,5

C
CH3

التمرين الثاني 80( :نقاط)
 -1 – Iكتابة الصيغة نصف المفصلة لثالثي الغليسريد المتجانس :
(CH2 ) CH CH ( CH2 ) CH3
7
5
( CH2 ) CH CH ( CH2 ) CH3
7
5
( CH2 ) CH CH ( CH2 ) CH3
7
5

O
H2C O C
O
HC O C
O
H2C O C

0,5

0,5

 -2 – Iكتابة معادلة تفاعل ثالثي الغليسريد مع اليود: I2

1,75

O
H2C O C (CH2 )7 CH CH (CH2)5 CH3
3 2

+

O
HC O C (CH2 )7 CH CH (CH2)5 CH3
O
H2C O C (CH2 )7 CH CH (CH2)5 CH3

صفحة  2من 5

0,25x3
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(CH2) CH CH ( CH2) CH3
7
5




( CH2) CH CH ( CH2) CH3
7
5




( CH2) CH CH ( CH2) CH3
7
5

O
H2C O C
O
HC O C
O
H2C O C



– حساب قرينة اليود  Iiلثالثي الغليسريد:

MTG= 800g/mol

3 x 254 x 100
800

)3mol (I2

)1mol (TG

)3 x M (I2

MTG

=Ii

Ii

0,25

0,5

100 g

0,25

Ii= 95,25

1,5

 -1-IIتصنيف األحماض األمينية:
:Glu
:Phe
:Arg

حمض أميني خطي حامضي

حمض أميني حلقي عطري

0,5x3

حمض أميني خطي قاعدي
0,75

 -2حساب  PHiللحمض األميني :Phe

pK a1 + pK a2 1,83+9,13
=
2
2
pHi =5,48

0,5

= pHi

0,25

 -3كتابة الصيغ األيونية لـ  Pheعند تغير الـ  PHمن  1إلى : 12
pKa2=9,13

12
-

COO

pHi=5,48

CH
CH2

H2N

OHH+

-

COO

CH

+

0,75

pKa1=1,83

H3N

OHH+

CH2

صفحة  3من 5

1

COOH

CH
CH2

+

H3N

0,25x3
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 -4توضيح مواقع األحماض األمينية على شريط الهجرة الكهربائية:

0,75

pH=5,48
Glu

+

Arg

Phe

-

0,25x3

التمرين الثالث 80( :نقاط)

0,75

 -1-Iكتابة معادلة إحتراق البوتـ  -1-ن :
4 H2O
) (

+

)(g

4CO2

)(g

C4H8 + 6O2
)(g

0,25x3

 -2حساب أنطالبي إحتراق البوتـ  -1-ن :

0,75

)ΔH°Comb =  ΔH°f (Produits)- ΔH °f (Reactifs

ΔH°Comb =  4ΔH°f(CO2(g) ) +4ΔH °f(H 2O( ) )  - ΔH °f(C4H8(g) ) +6ΔH °f(O 2(g) ) 

 

°
ΔH Comb =4×(-393)+4×(-286)-(-0,4)-6×0

0,25x3

ΔH°Comb =-2715,6kJ/mol
2,5

 -3أ  -مخطط تشكل البوتـ  -1-ن الغازي :

C4 H 8 g 
-8ΔH 0d  C-H 

) ΔH 0f ( C4 H8 g 

+

4H 2 g 

4ΔH 0d  H-H 

4C g 

0
4ΔHsub
 C  
s

-2ΔH 0d  C-C
-ΔH 0d  C=C

8H g 

+

صفحة  4من 5

4C g 

0 ,25
0,25x5
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ب  -حساب أنطالبي التصعيد للكربون الصلب :
°
°
°
°
°
ΔH°f(C4 H8 (g) ) =4ΔHsub(C
+4ΔH
-8ΔH
-2ΔH
-ΔH
)
)diss(H-H
)diss(C-H
)diss(C-C
)diss(C=C
)(S

)ΔH°f(C4 H8 (g) ) +8ΔH°diss(C-H) +2ΔH°diss(C-C) +ΔH°diss(C=C) -4ΔH°diss(H-H

=

°
) )sub(C(S

ΔH

4
-0,4+8×413+2×348+612-4×436
= ) )ΔH°sub(C(S
4
°
ΔHsub(C(S) ) =716,9 kJ/mol

0,5
0,25

0,25
1

 – 1 – IIنوع التحولين :
 -التحول ) : (aتحول الحجم الثابت )(isochore

0,5

 -التحول ) : (bتحول الضغط الثابت )(isobare

0,5
1

 – 2حساب العمل عند كل تحول :

W(a) =0

0,25

) W(b) =-pΔV=-p(V2 -V1

0,5

W(b) =-10×1,013×105 ×(2,4-12)×10-3
W(b) =9724,8 J=9,7248 kJ

صفحة  5من 5

8,25

