المملكة المغربية

امتحانات البكالوريا

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

شعبة اآلداب والعلوم االنسانية-شعبة التعليم
األصيل مسلك اللغة العربية
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ملحوظة:

المستوى  :السنة األولى من سلك
البكالوريا

(االمتحان الجهوي)

وزارة التربية الوطنية

جهة فاس  -بولمان

الدورة العاديــة
المادة  :الرياضيــــات

سلم التنقيط:

السنة الدراسية 2102/2102 :
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 0,5للمميز 0,25 +لكل جذر أو 0,5لكل جذرفي حال عدم استعمال المميز
0ن لطريقة صحيحة  0,5+لقيمة كل مجهول
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 0ن ل  g  0على 0 +  2,3ن ل  gتناقصية على  2,3
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وضع هذا السلم انطالقا من حلول متوقعة  ،لكن تصحيحا بأقصى موضوعية يقتضي:
 قراءة متأنية لكل الحلول.
 توزيع النقطة المخصصة للسؤال على مراحل االنجاز.

المملكة المغربية

الدورة االستدراكية
المادة  :الرياضيــــات
المستوى  :السنة األولى من سلك
البكالوريا

امتحانات البكالوريا

(االمتحان الجهوي)
وزارة التربية الوطنية

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

شعبة اآلداب والعلوم االنسانية-شعبة التعليم
األصيل مسلك اللغة العربية

جهة فاس  -بولمان
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ملحوظة:

www.9alami.com

 0,5للمميز 0,25 +لكل جذر أو 0,5لكل جذرفي حال عدم استعمال المميز
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سلم التنقيط:

السنة الدراسية 2102/2102 :

1  49
 0,75للصيغة v
= 0,25 + Sلبقية الحساب
1 4 0

 0,5لكل نهاية
 0,5لمشتقة الخارج  0,5 +لمشتقتي البسط والمقام والتبسيط
 0,5للصيغة  0,5 + y=f   x  1  f 1لحساب كل من  f 1و f  1
 0,5لكل نهاية (واحد للتحديد واألخرى لالثبات)
 0,75لحساب المشتقة  0,25+لتعميلها
 0ن إلاشار الحدودية من د0 + 2ن للكتابة S  0,2
 0,25لكل قيمة

 0,5للسطرالمخصص ل  0,5 + g للسطرالمخصص ل g

 

 0,25النشاء النقط الثال السابقة (وتمرير  Cgمنها) 0,5+لبقية االنشاء(الفرعان بجوار ) 
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وضع هذا السلم انطالقا من حلول متوقعة  ،لكن تصحيحا بأقصى موضوعية يقتضي:
 قراءة متأنية لكل الحلول.
 توزيع النقطة المخصصة للسؤال على مراحل االنجاز.

