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انطالقا من العنوان والفقرة األخٌرةٌ ،فترض المترشح موضوع النص (مشاكل المغربٌات المهاجرات)1 . .ن
من أوصاف المرأة المغربٌة المهاجرة إلى إسبانٌا :شابة –متعلمة –عازبة أو من غٌر زوج – ذات عزٌمة قوٌة
– مكافحة – قادرة على االندماج1 .................................................................ن
ٌشرح المترشح فً بضعة أسطر ،أثر اختالف التركٌبة الثقافٌة فً صعوبة اندماج المهاجرٌن فً بلد
االستقبال1 ..................................................................................................ن
*من الكلمات و العبارات التً تدل على معاناة المهاجرات :جحٌم البطالة ،بؤرة البؤس ،نتوءات الفقر،
0.5 ............................................................ن
المعٌقات ،االنمحاء ،سلطة القوي ...
*من الكلمات و العبارات التً تتعلق بالنجاح الذي ح ّققته المهاجرات :البطالت ،مكانة خاصة ،اعترف بهن،
دورهن االقتصادي الفعال0.5 ...................................................................... ...ن
* ٌشرح المترشح العالقة بٌن الحقلٌن :تحقٌق االندماج والنجاح تطلب من المغربٌات المهاجرات الكثٌر من
التضحٌة 0.5 ...........................................................................................ن
من مظاهر الحجاج فً النص - :اإلخبار(عرف المجتمع المغربً تغٌّرات – ) ...الوصف( :أوصاف المرأة
المغربٌة المهاجرة) – المقارنة (النموذج الثقافً المغربً والنموذج الغربً) – أدوات الربط الحجاجٌة ( أٌضا،
باإلضافة إلى ،رغم1.5 ....................................................................... ) ...ن
مراحل التصمٌم المنهجً للنص * :المقدمة :دوافع الهجرة * العرض :مالمح المغربٌات المهاجرات ،كفاحهن
وتضحٌاتهن * الخاتمة :معاناتهن النفسٌة بسبب اختالف التركٌبة الثقافٌة 2 ...................ن
ٌكتب المترشح فقرة من خمسة أسطرٌ ،ناقش فٌها الفكرة الواردة فً القولة ،مبدٌا رأٌه فٌها2 ...... .ن

ثانيا :علوم اللغة04( :ن)
 * - 1التمٌٌز الوارد فً النص :أثبتن أنهن أكثر قدرة - .نوعه :تمٌٌز ملحوظ 1 ........................... .ن
* الكلمات المنسوبة فً الفقرة الرابعة  ،وما طرأ علٌها من تغٌٌر :الثقافٌة :حذفت التاء وأضٌفت ٌاء النسبة.
القانونً :أضٌفت ٌاء النسبة1 ........................................................................... .ن
ٌ - 2حوّ ل المترشح الجملة إلى أسلوب األمر ،مستعمال صٌغ األمر األربع2 ............................. .ن

ثالثا :التعبير

واإلنشاء06(:ن)يتم التصحيح وفق معايير:

 المواءمة :توظٌف عناصر وتقنٌات مهارة تحلٌل صورة- :نوع الصورة – مكوناتها – داللتها – أثرها فً
المتلقً.
 اتباع منهجٌة واضحة.
 سالمة اللغة – مقروئٌة الكتابة – تنظٌم الورقة.

