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.002
الصٍ ٛاألٔى وَ شمك البكالـٕرٖا
الععب()ٚأٔ املصمك
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وـــــاد ٚالمغ ٛالعـــــربٗٛ

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفهون التطبيقية ـ العلوم والتكهولوجيات:
مسلكا العلوم والتكهولوجيات الكهربائية والعلوم والتكهولوجيات امليكانيكية

1

املعــــــــاون

2

وــد ٚاإلجناز

2

عٍاصر اإلجابٛ

شمي التٍقٗط
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ـ أوال :درط الٍصــــٕص ( :عشر نقط ).
 1ـ عالق ٛعٍٕاُ الٍص مبٕضٕعْ ِ٘ عالق ٛاٌصجاً ...

(نقطة واحدة ).

 2ـ القطٗ ٛالرئٗص ٛاليت ٖطرحّا الٍص ِ٘ :تطٕر اإلظّار يف عالقتْ بالتٕاصن .

(نقطة واحدة )

 3ـ ٖقبن كن ظرح ٖعكض وطىُٕ القٕل ٛبٕضٕح ٔبأشمٕب شمٗي خاه وَ األخطاء.

(نقطة واحدة ).
(نقطة واحدة ).

 4ـ تقبن أربع ٛألفاظ وَ األلفاظ الدال ٛعم ٜكن حقن وجن :
األلفاظ الدال ٛعم ٜحقن اإلظّار (.) 0,00
اإلظّار ـ البٗع ـ زبُٕ ـ بطاع ٛـ البطاع ٛـ ظراء .....

األلفاظ

الدال ٛعم ٜحقن التارٖخ(.) 0,00

املعاصر ٚـ التارٖخ ـ قدٖي ـ قدً ـ القرُٔ ـ القرُ الٍّط ٛـ احلدٖجٛ

ـ .........

 5ـ وعاِر تطٕر اإلظّار وَ خاله الٍص  :كاُ ٔشٗم ٛوَ ٔشائن البٗع ٔاإلرغراء التجار ٙـ ثي آلٗ ٛلإلقٍا ٔالربدلٔ ٛتكٗٗف ٔاشتجار ٚاالٌفعاالت
مما خمق لْ االشتقاله التٕاصم٘ ٔاالشتقاله بآلٗاتْ اخلاص ٛيف الصٗارغٔ ٛاالظتغاه ..
العالق ٛبٍّٗا  :عالق ٛمنٕ ٔتطٕر ٔحتٕه .
 6ـ اخلصائص األشمٕبٗ ٛلمٍص  :المغ ٛالتقرٖرٖ ٛاملباظر ٚـ اجلىن اخلربٖ ٛـ تٍٕ األشالٗب المغٕٖ ٛوجن التٕكٗد ٔالٍف٘ ٔاالشتدراك ...
ٔظٗفتّا  :اإلخبار ٔاإلقٍا ٔالربط..

ـ اشتدراج املصادر ا ملٍاشب ٛلكن ٔزُ فعن وع بٗاُ ٔزُ كن وصدر:

(نقطة ونصف )

(ثالث نقط )

7ـ وَ املٍتعر أُ ٖعرب املرتظح عَ رأْٖ يف فٕائد اإلظّار باعتبارٓ إرغراء جتارٖا ،يف حدٔد مخص ٛأشطر خالٗ ٛوَ كن األخطاء .

ـ ثاٌٗا :عمـًٕ المغـــ (:ٛأربع نقط ).

(نقطة ونصف ).
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وصدرٓ
ٔزُ الفعن
أفعن
إظّار ـ  02.0أٔ إرغراء ـ إقٍا
فعّن
تدبري  02.0أٔ حتصني ـ تكٗٗف ـ حتدٖد
تفاعَن
تفاعن 02.0
تباده  0..0أٔ تٕاصن
اشتفعن
اشتفعاه02.0
اشتعىاه  02.0أٔ اشتبداه ـ اشتجار ٚـ اظتغاه
 2ـ ٖعرتط يف كن مجم ٛأُ تتطىَ العاِر ٚاملطمٕبٔ ٛأُ تكُٕ وَ اإلٌتاج العدص٘ لمىرتظح ،شمٗى ٛالرتكٗب ٔ ،اضخ ٛاملعٌٍ ( : ٜقط ٛلكن مجم) ٛ

(نقطتان )

ٔزُ املصدر

إ فعاه 02.0
تفعٗن 02.0

ـجالجا :التعبري ٔاإلٌعاء  ( :ست نقط ).
ـ ٖراع ٜيف التقٕٖي وا ٖأت٘ :
(نقطتان ).

ـ االلتساً باملطمٕب
ـ تٕظٗف وكتصبات املّار( ٚنقطتان ).
ـ شالو ٛالمغٔ ٛاشتعىاه عالوات الرتقٗي (نقطتان ).
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اٌتّــــــٜ

(نقطتان )

