وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة2016 :
املدة 44 :سا و34د

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

يحتوي الموضوع األول عمى  4صفحات (من الصفحة  1من  8إلى الصفحة  4من )8
يتكون الموضوع من ثالثة أجزاء مستقمة

الجزء األول :تحميل الميزانية الوظيفية وتمويل المشاريع االستثمارية ( 48نقاط)

أوال :بيدف دراسة الوضعية المالية لمؤسسة " الطاسيمي" قُدمت لك الميزانية الوظيفية المختصرة التالية بتاريخ
:1132/31/13
المبالغ

األصول

%

االستخدامات الثابتة

........

.....

األصول المتداولة:

944444

.....

لالستغالل

خارج االستغالل

المجموع

خزينة األصول

معمومات إضافية:

الخصوم

011111

.....

........

.....

........

.....

........

.....

الموارد الثابتة:

الموارد الخاصة
الديون المالية

الخصوم المتداولة:
لالستغالل

خارج االستغالل
خزينة الخصوم

المجموع

المبالغ

1844444

.....

011111

.....

.....
.....
.....
.....
01111
.....

رأس المال العامل الصافي اإلجمالي =  111111 -دج (سالب).

الخزينة الصافية =  11111دج

المطموب:

 -3أكمل الميزانية الوظيفية المختصرة السابقة مع إظيار العمميات الحسابية عمى ورقة اإلجابة.
 -1احسب ما يمي:

 احتياجات رأس المال العامل ).(BFR نسبة تغطية االستخدامات الثابتة. -نسبة االستدانة المالية.

 -1عمق عمى الوضعية المالية لممؤسسة مقترحا حموال ليا في حالة عدم توفر شروط الييكمة المالية.

صفحة  1من 8
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%
.....
.....
31
.....
.....
.....

 -0من أجل رفع نسبة تغطية االستخدامات الثابتة إلى  ،3,3تبنت المؤسسة الحل التالي:
رفع الموارد الخاصة بـ  131111دج واقتراض مبمغ من البنك.
أ -حدد مبمغ القرض.

ب -ىل يوافق البنك عمى منح القرض لممؤسسة؟ برر إجابتك.

ثانيا :نفرض أن المؤسسة تحصمت بتاريخ  1130/13/11عمى قرض من "بنك التنمية المحمية"ُ ،يسدد بواسطة
 10دفعات سنوية ثابتة بفائدة مركبة ،الدفعة األولى تُستحق بتاريخ .1130/31/13
من جدول استيالك ىذا القرض استخرجنا المعمومات التالية:
 -االستيالك األول يساوي  01100,30دج.

 -االستيالك الثاني يساوي  0,011,21دج.

المطموب:

 -3احسب معدل الفائدة المطبق ) . (i
 -1احسب مبمغ الدفعة الثابتة ). (a
 -1احسب مبمغ القرض ) . (V0

 -0أنجز السطرين الثاني واألخير من جدول استيالك القرض.
 -2سجل في الدفتر اليومي لمؤسسة "الطاسيمي" عممية تسديد الدفعة األخيرة.

الجزء الثاني :حساب وتحميل التكاليف الكمية ( 48نقاط)

تنتج مؤسسة "الساحل" وتبيع نوعين من المنتجات " كراسي" و" طاوالت " باستعمال مادة "البالستيك" و" لوازم "
ولشير مارس  1130استخرجنا المعمومات التالية:
 -1وضعية المواد األولية والموازم والمنتجات تامة الصنع خالل الشهر:
مخزون أول الشهر
البيان
بالستيك

الكمية

المبمغ
اإلجمالي(دج)

مشتريات و إنتاج الشهر
الكمية

مخزون آخر الشهر

المبمغ

الكمية

اإلجمالي(دج)

المبمغ
اإلجمالي(دج)

200 Kg

11011

2400 Kg

101111

180kg

..؟..

لوازم

-

2211

-

,2111

-

..؟..

كراسي

01

12221

..؟..

..؟..

01

..؟..

طاوالت

32

0,,2

..؟..

..؟..

31

..؟..

 -أعباء الشراء المباشرة :بمغت  13211دج توزع عمى البالستيك والموازم حسب ثمن الشراء.

صفحة  2من 8
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 -2االستعماالت:
الجدول التالي يوضح االستعماالت لموحدة المنتجة:
البيــان

البالستيك )(Kg

الموازم (دج)

اليد العاممة المباشرة (دقيقة)

الكراسي

1,5Kg

50

15

الطاوالت

2,8Kg

80

30

مالحظة:
 الكمية المستعممة من البالستيك في إنتاج الكراسي ىي .1650 Kg -تكمفة اليد العاممة  111دج لمساعة.

 -3األعباء غير المباشرة:

لُخصت في الجدول التالي مع اعتبار  2111دج عناصر إضافية و  2111دج أعباء غير معتبرة.
المراكز المساعدة

البيـــان
مجموع التوزيع األولي
التوزيع الثانوي:

 -اإلدارة

 -الصيانة

المراكز األساسية

اإلدارة

الصيانة

التموين

القولبة

اإلنهاء

التوزيع

13021

10111

13021

11111

120,2

11121

()%311
1

%31

%11

%11

%11

%11

()31

1

1

1

3

 3111دج من  Kgبالستيك

طبيعة وحدة العمل

ثمن الشراء

مستعمل

وحدة منتجة وحدة مباعة

 -4المبيعات:
 -سعر بيع الكرسي الواحد  011دج.

 -سعر بيع الطاولة الواحدة  3111دج.

المطموب:

 -3احسب الكمية المستعممة من البالستيك.

 -1احسب الكمية المنتجة لكل من الكراسي والطاوالت.
 -1احسب الكمية المباعة لكل من الكراسي والطاوالت.
 -0أنجز جدول توزيع األعباء غير المباشرة.

 -2احسب تكمفة الشراء لكل من البالستيك والموازم.
 -0احسب تكمفة اإلنتاج لكل من الكراسي والطاوالت.

 -,احسب سعر التكمفة والنتيجة التحميمية لكل منتج ثم النتيجة التحميمية الصافية.

مالحظة :تقيم اإلخراجات بالتكمفة المتوسطة لموحدة المرجحة مع مخزون أول المدة ).(cmup

صفحة  3من 8
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الجزء الثالث :أعمال نهاية السنة – التسويات ( 44نقاط)

من مخطط اإلىتالك لمعدات نقل تيتمك بطريقة اإلىتالك المتزايد تحصمنا عمى ما يمي:
 -تاريخ االقتناء1131/13/11:

 -المدة النفعية  12سنوات والقيمة المتبقية معدومة

 القيمة المحاسبية الصافية في نياية السنة الثالثة ( )1130/31/13بمغت  201111دجالمطموب:
 -3احسب القيمة المحاسبية األصمية لمعدات النقل.
 -1احسب وسجل في الدفتر اليومي قسط إىتالك السنة الثالثة (.)1130/31/13

 -1تنازلت المؤسسة عن ىذه المعدات عمى الحساب في نياية السنة الرابعة ( )1132/31/13محققة ناقص قيمة
بمبمغ  301111دج.

سجل القيود الالزمة لعممية التنازل.

انتهى المىضىع األول
صفحة  4من 8
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الموضوع الثاني
يحتوي الموضوع الثاني عمى  4صفحات (من الصفحة  5من  8إلى الصفحة  8من )8

الجزء األول :أعمال نهاية السنة -التسويات ( 48نقاط)

من الدفاتر المحاسبية لمؤسسة " األمير" في  1130/31/13قبل الجرد استخرجنا ما يمي:

 -1أرصدة بعض حسابات ميزان المراجعة:
رقم الحساب
323

اسم الحساب

1311

معدات النقل

11311

اىتالك معدات النقل

11

مدين

مؤونة األخطار

321111
1111111

مخزونات البضائع

1011111
1211111

111

البضائع المخزنة

3111111

033

الزبائن

212111

031

دائن

اإليجارات

111111

 -2معمومات خاصة بعممية الجرد:
 -مؤونة األخطار تتعمق بنزاع مع زبون فصمت فيو المحكمة لصالح المؤسسة بتاريخ 1130/31/11

 معدات النقل اقتنتيا المؤسسة بتاريخ 1131/1,/13تيتمك خطيا لمدة  2سنوات وقدر سعر بيعيا الصافيالمحتمل بتاريخ  1130/31/13بـ  1011111دج

 تطبق المؤسسة طريقة الجرد المتناوب في تقييم مخزونات البضائع ،حيث أثبت الجرد الماديأن قيمتيا  1111111دج

 من بين الزبائن العاديين الزبون " عمي" دينو  100311دج متضمنا الرسم ( ،)TTCيحتمل عدم تحصيل12%من دينو ،أما الزبون " يوسف " فدينو  301011دج متضمنا الرسم ( )TTCأُشير إفالسو.
معدل الرسم عمى القيمة المضافة %3,

 مبمغ اإليجارات يخص إيجار محل تجاري ُسدد بتاريخ  1130/33/13لمدة  0أشير.المطموب:

 -3احسب قسط إىتالك معدات النقل في 1130/31/13
 -1اختبر خسارة قيمة معدات النقل في1130/31/13

 -1سجل قيود التسوية في  ،1130/31/13مع تبرير العمميات الحسابية.

 -0أنجز السطرين المتعمقين بسنتي  1130و  1132من جدول إىتالك معدات النقل.

صفحة  5من 8
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الجزء الثاني :حساب وتحميل التكاليف الكمية ( 48نقاط)

تنتج مؤسسة " اليضاب" وتبيع منتجين "  " P1و"  " P2باستعمال مادتين أوليتين " " M1و"  " M2ولوازم " " F

حيث:

 ينتج المنتج " " P1في الورشتين  3و 1باستعمال المادة األولية "  " M1والموازم " ." Fبينما ينتج المنتج " " P2في الورشة  1باستعمال المادة األولية " " M2والموازم " ." F

لمفترة المعتبرة شير أفريل  1132تحصمنا عمى المعمومات التالية:

 )1المخزونات في بداية الشهر:

المادة األولية " 3111 kg :" M1بمبمغ  132,0,0دج لإلجمالي.
المادة األولية "  3001 kg :" M2بمبمغ  10101دج لإلجمالي.

الموازم "  03231 :" Fدج

المنتج "  211 :"P1وحدة بمبمغ  320011دج لإلجمالي.
المنتج " 321 :"P2وحدة بمبمغ  11011دج لإلجمالي.

إنتاج جاري :لممنتج "  " P1بمبمغ  0111دج ولممنتج "  " P2بمبمغ  1111دج

 )2مشتريات الشهر:

المادة األولية " 32011 kg :" M1بـ  31 / kgدج

المادة األولية " 31111 kg :" M2بـ  11 / kgدج
الموازم "  " Fبـ  21111دج

 )3اإلنتاج واالستعماالت خالل الشهر:
يتطمب إنتاج وحدة من المنتج " " P1استعمال  0,1 kgمن المادة األولية " ،" M1وما قيمتو  12دج

من الموازم " ." F

بينما يتطمب إنتاج وحدة من المنتج " " P2استعمال  0,1 kgمن المادة األولية " ،" M2وما قيمتو  11دج
من الموازم " ." F

 )4األعباء المباشرة:

 لمشراء 1% :من ثمن الشراء. لإلنتاج :بالنسبة لممنتج " 1111 " P1ساعة يد عمل مباشرة  21% ،منيا في الورشة 3والباقي في الورشة،1أما لممنتج " 121 " P2ساعة يد عمل مباشرة.
معدل أجرة الساعة  121دج في الورشتين.

 -لمتوزيع 11,11 :دج يوزع عمى أساس عدد الوحدات المباعة.

صفحة  6من 8
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 )5األعباء غير المباشرة :توزع حسب الجدول التالي مع اعتبار مبمغ  1111دج كأعباء غير محممة ومبمغ  2111دج
كعناصر إضافية.
البيان
مج التوزيع األولي
التوزيع الثاووي:
 اإلدارة -الصياوت

اإلدارة
00111

الصياوت
10011

 01ـــــ

31
ـ 01

طبيعت وحدة العمل

التمويه
31,031

الورشت3
10311

الورشت1
102,1

التوزيع
02321

30
32
32
31
32
1
 3111دج مه ساعت يد عمل ساعت يد عمل
مباشرة
مباشرة
ثمه الشراء

 )6اإلنتاج المباع:
المنتج " 0111 :" P1وحدة بسعر  121دج لموحدة.
المنتج " 1011 :" P2وحدة بسعر  101دج لموحدة.

 )7مخزون آخر الشهر:

المنتج " 111 :" P1وحدة.
المنتج " 311 :" P2وحدة.

المطموب:

-3حدد الكمية المنتجة من المنتج " ." P1

-1حدد الكميات المستعممة من المادة األولية " " M1في إنتاج المنتج "." P1
 -1أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة.
 -0احسب كال من:

أ -تكمفة شراء المادة األولية "  " M1فقط والموازم "  " Fوالتكمفة المتوسطة المرجحة لموحدة.

ب -تكمفة إنتاج المنتج " " P1والتكمفة المتوسطة المرجحة لموحدة.

ج -سعر التكمفة لممنتج "." P1

د -النتيجة التحميمية لممنتج "." P1

 -2احسب النتيجة التحميمية الصافية عمما أن النتيجة التحميمية لممنتج "  " P2بمغت  2111دج (خسارة).

صفحة  7من 8
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0
,
وحدة
مباعت

الجزء الثالث :تمويل واختيار المشاريع االستثمارية ( 44نقاط)
بتاريخ  1130/1,/13تحصمت مؤسسة "األمير" عمى قرض عادي يسدد بواسطة  1دفعات سنوية ثابتة تدفع األولى
منيا في نياية السنة األولى من تاريخ القرض.

من جدول استيالك القرض استخرجنا المعمومات التالية:
االستيالك الثالث 111110,0010 :دج

االستيالك الخامس 131111,1,01 :دج

المطموب:

 -3احسب معدل الفائدة المركبة.

 -1أنجز السطر األول من جدول استيالك القرض.

 -1سجل في دفتر اليومية عممية الحصول عمى القرض وتسديد الدفعة األولى.

انتهى المىضىع الثاني
صفحة  8من 8
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العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

الجزء األول:
أوال:تحليل الميزانية الوظيفية
-1إتمام الميزانية الوظيفية :

مجموع

08
04,5

*رأس المال العامل الصافي اإلجمالي)= (FRNGالموارد الثابتة –االستخدامات الثابتة
-1033333=033333االستخدامات الثابتة و منه االستخدامات الثابتة= 0133333دج*مجموع الميزانية= االستخدامات الثابتة  +األصول المتداولة =033333+0133333
مجموع الميزانية= 0333333دج
*الموارد الثابتة  +الخصوم المتداولة = مجموع الميزانية
+1033333الخصوم المتداولة= 0333333و منه الخصوم المتداولة= 1033333دج
*الخصوم المتداولة لالستغالل= 003333=0333333×3110دج

0,25X7

*الخصوم المتداولة خارج االستغالل= الخصوم المتداولة-خ.م لالستغالل-خزينة الخصوم

الخصوم المتداولة خارج االستغالل= 003333=03333-003333-1033333دج
خزينة األصول=خزينة الخصوم+الخزينة الصافية =103333=03333+03333دج
خزينة األصول= 103333دج
*الموارد الخاصة= الموارد الثابتة – الديون المالية = 1003333=003333-1033333دج
*أ.المتداولة خ االستغالل=األصول المتداولة -األصول المتداولة لالستغالل-خزينة األصول
األصول المتداولة خارج االستغالل= 103333= 103333-033333-033333دج
الميزانية الوظيفية:
%
%
المبالغ
الخصوم
المبالغ
األصول
64
1044444
االستخدامات الثابتة  04 0144444الموارد الثابتة
الموارد الخاصة

1003333

00100

الديون المالية

003333

10100

1044444

04

003333

10

003333

10

03333

30

الخصوم المتداولة

األصول المتداولة

044444

04

-لالستغالل

033333

03

-خارج االستغالل

103333

0

 -خارج االستغالل

-خزينة األصول

103333

0

 -خزينة الخصوم

المجموع

0444444

 144المجموع

 -لالستغالل

0, 5

144 0444444

 )0حساب كال من:

أ)احتياجات رأس المال العامل): (BFR
= BFRأصول متداولة ما عدا خزينة األصول -خصوم متداولة ما عدا خزينة الخصوم
 003333 -=)003333+003333(-)103333+033333(=BFRدج
ب)نسبة تغطية االستخدامات الثابتة=الموارد الثابتةاالستخدامات الثابتة
نسبة تغطية االستخدامات الثابتة =31000=01333331033333
ج)نسبة االستدانة المالية = االستدانة المالية التمويل الخاص
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0,25
0,25

نسبة االستدانة المالية = (الديون المالية+خزينة الخصوم) التمويل الخاص
نسبة االستدانة المالية = (31000=1003333 )03333+003333
 )0التعليق:
المؤسسة لم تحقق شروط التوازن المالي ,كون أن  FRNGسالب مما يشير إلى أنها لم تتمكن
من تغطية استخداماتها الثابتة انطالقا من الموارد الثابتة

0,25

0,25

الحلول المقترحة:

على المؤسسة الرفع من قيمة ) (FRNGمن خالل الزيادة(الرفع) في رأس مال المؤسسة أو
اللجوء لالقتراض (قروض طويلة األجل) ,أو التنازل عن بعض التثبيتات غير الضرورية مثل
التثبيتات المالية.
 )0أ –تحديد مبلغ القرض:
نسبة تغطية االستخدامات الثابتة= 111وبالتالي:
الموارد الثابتة =×111االستخدامات الثابتة= 0013333=0133333×111دج
الموارد الثابتة= 0013333دج
الموارد الخاصة= 1003333=013333+1003333دج
الديون المالية=+003333مبلغ القرض
الموارد الثابتة = الموارد الخاصة +الديون المالية
+003333+1003333=0013333مبلغ القرض و منه مبلغ القرض=044444دج
ب) نعم يوافق البنك على طلب المؤسسة في الحصول على القرض

0,25

310

ألن نسبة االستدانة المالية بعد الحصول على القرض تبقى دون حدها األقصى()310

نسبة االستدانة المالية= (3100=)013333+1003333( ÷ )03333+033333+003333

ثانيا :استهالك القروض

03,5

A2 47403,58

-1تحديد معدل الفائدة A2  A1 (1  i ) :ومنه  1,1
A1 43094,16
-0حساب مبلغ الدفعة الثابتة a  A1 (1  i)n :و منه a  43094,16(1,1)4  63094,16
1  (1  i)  n
-0حساب مبلغ القرض:
V0  a.
i
1  (1,1)4
V0  63094,16.
 200000
0,1
-0إنجاز السطرين الثاني و األخير من جدول استهالك القرض

i  10% (1  i ) 

السنوات

المبلغ في نهاية
السنة

0310
0310
0310
0310

.....
100030103
.....
0000010

0×3100

الفائدة

االستهالك

الدفعة

0,5
0,5

0,5

المبلغ في نهاية
السنة

.....
.....
.....
.....
130030100 00300,16 00030100 10003100
.....
.....
.....
.....
3 00300110
0000010 0000100
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0,25X2

العمليات الحسابية:
السطر الثاني:
I 2  a  A 2  I 2  63094,16  47403,58  15690,58
A2  47403,58 , a  63094,16

I 2 15690,58

 156905,80
i
0,1
V 2 V 1  A 2  156905,8  47403,58  109502,22
V1 

0,5

السطر األخير:
A4  A2 (1  i ) 2
A4  47403,58(1,1) 2  57358,33
I 4  a  A4  63094,16  57358,33  5735,83

0,5

I 4 5735,83

 57358,3
i
0,1
V4  V3  A4  57358,3  57358,3  0
V3 

100
001

التسجيل المحاسبي:
00000100
إقترضات لدى مؤسسات القرض
0000100
أعباء الفوائد
البنوك الحسابات الجارية
010

00300110

0,5

الجزء الثاني:
 -1تحديد الكمية المستعملة من البالستيك:
االستعماالت = مخ +1اإلدخاالت – مخ0
االستعماالت =  0003 = 103 – 0033+ 033كلغ
 -0تحديد الكميات المنتجة من الكراسي و الطاوالت:
عدد الكراسي المنتجة= 1133 = 1101003كرسي
عدد الطاوالت المنتجة=( 000 = 010 )1003-0003طاولة
 -0تحديد الكميات المباعة من الكراسي و الطاوالت:
اإلخراجات= مخزون أول المدة  +اإلدخاالت – مخزون آخر المدة
عدد الكراسي المباعة = 1103=03-1133+03كرسي
عدد الطاوالت المباعة = 003=13-000+10طاولة
 -0إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة:
نرمز بـ  xتكلفة قسم اإلدارة و  yلتكلفة قسم الصيانة نحصل على:
3

 x  31950  y
 و بحل الجملة نجد x  42000 :و y  40200
12
 y  36000  0,1x
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08
0,25

0,25×2

0,25×2

0,25×2

األقسام المساعدة

البيان
مج التوزيع األولي
التوزيع الثانوي:

األقسام األساسية

اإلدارة

الصيانة

التموين

القولبة

اإلنهاء

التوزيع

01003

00333

01003

00033

00000

00003

00444-

0033

0033

0033

10033

0033

الصيانة

13303

04044-

13303

0033

13303

0003

مجموع التوزيع الثانوي

3

3

04044

00044

00100

00444

1333دج من

 Kgبالستيك

وحدة

وحدة

ثمن الشراء

مستعمل

منتجة

مباعة

عدد وحدات القياس

010

0003

1000

1033

تكلفة وحدة القياس

164

04

00

00

اإلدارة

طبيعة وحدة العمل

0,25×4

 -0حساب تكلفة الشراء لكل من البالستيك واللوازم:
البالستيك

البيان

اللوازم

ك

س.و

المبلغ

ك

س.و

المبلغ

0033

133

003333

-

-

00333

003333

311

00333

00333

311

0033

م.الشراء.غ.المباشرة (التموين)

003

103

00033

00

103

10333

تكلفة شراء الفترة

0033

100

030033

-

-

00033

ثمن الشراء
مصاريف الشراء المباشرة

0,75×2

حساب التكلفة الوسطية المرجحة:
ت و م = ﴿تكلفة مخ + 1تكلفة الشراء﴾ ÷ ﴿كمية مخ + 1كمية الشراء﴾

ت و م للبالستيك = ﴿ 100 = ﴾0033 +033﴿ ÷ ﴾030033 + 00033دج لـ kg
 -6حساب تكلفة إنتاج كل من الكراسي و الطاوالت:
الطاوالت
الكراسي
البيان
تكلفة المواد المستعملة:
مادة البالستيك
اللوازم

اليد العاملة المباشرة
األعباء غ .م.
 القولبة اإلنهاءتكلفة إنتاج الفترة

س.و

ك

س.و

المبلغ

ك

1003
1133
000

100
03
033

030003
00333
00033

100
003
03
000
033 10010

1003
1133

03
00

00333
00033

1133

010003 00010

0,25

المبلغ
00003
00333
01003

003
000

03
00

10033
0000

000

001

100000
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0,75×2

التكلفة الوسطية المرجحة:

ت و م = ﴿تكلفة مخ + 1تكلفة اإل نتاج﴾ ÷ ﴿كمية مخ + 1كمية اإلنتاج﴾

ت و م للكراسي = ﴿ 004 = ﴾1144 +64﴿ ÷ ﴾010004 + 00004دج للوحدة

ت و م للطاوالت = ﴿ 604= ﴾000 + 10﴿ ÷ ﴾100000 + 0000دج للوحدة
 -0حساب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية للمنتجين:
الطاوالت
الكراسي
البيان
ك
003

س.و
003

المبلغ
100033

ك
1103

م .التوزيع غير المباشرة

1103

00

00333

003

00

0333

سعر التكلفة

1103

030

000033

003

000

100033

المبيعات

1103

033

000333

003

1033

000333

النتيجة التحليلية

1103

100

010033

003

030

101033

تكلفة اإلنتاج المباع

حساب النتيجة التحليلية الصافية:
البيان
النتيجة التحليلية للمنتج(الكراسي)

النتيجة التحليلية للمنتج(الطاوالت)

س.و المبلغ
000033 003

0, 5x2

المبلغ
010033
101033

+العناصر اإلضافية

0033

()-األعباء غير المعتبرة

0333003333

النتيجة التحليلية الصافية

0,25×2

0,5

الجزء الثالث(:أعمال نهاية السنة)
 -1حساب القيمة األصلية:
) VNC  VC   An  VC  ( A1  A2  A3
2
3
1

540000  VC   VC  VC  VC 
15
15 
15
6 9

540000  VC 1    VC
 15  15
540000  15
VC 
 900000
9
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04

1

-0حساب و تسجيل قسط اهتالك السنة الثالثة:
3
A3  900000   180000
15
------0310/10/01 ---001
م.إ و المؤونات و خ.القيمة –أ.غ.جارية
00100
إهتالك معدات النقل
تسجيل قسط إهتالك الدورة

3100
103333
103333

-0تسجيل قسط اإلهتالك وعملية التنازل في 0310/10/01
4
قسط االهتالكA4  900000   240000 :
15
10
االهتالك المتراكم  A  A1  A2  A3  A4  900000  15  600000 :

3100

3100
0,25

سعر البيع= VC -  A +نتيجة التنازل
نتيجة التنازل = سعر البيع  +مج االهتالكات +خ.ق – القيمة األصلية

310

سعر البيع = نتيجة التنازل – مج االهتالكات – خ.ق  +القيمة األصلية
و منه سعر البيع = 033333 + 3 - 033333 – 103333

سعر البيع=103333دج .

0310-10-01
001
م.إ و المؤونات و خ.القيمة –أ.غ.جارية
00100
إهتالك معدات النقل
تسجيل قسط إهتالك الدورة
0310-10-01
000
ح الدائنة عن عمليات التنازل عن التثبيتات
00100
إهتالك معدات النقل
000
نواقص ق .عن خروج أصول مثبتة غ مالية
0100
معدات نقل
تسجيل عملية التنازل

003333
003333

103333
033333
103333

0,25

0,75
033333

مالحظة :في كافة أجزاء الموضوع تقبل جميع اإلجابات الصحيحة األخرى.
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العالمة
مجزأة مجموع
08

عناصر اإلجابة
الجزء األول :
 -1حساب قسط اإلهتالك في : 1014/11/11
A2014=MA / n = 8000000 / 5 = 1600000 DA
 -1اخ ت بار خسارة القيمة :
VCN2014 = Vo - ∑ A = 8000000 - ( 2400000 + 1600000 ) = 4000000 DA
P VN = 3900000 DA
نالحظ أن  PVNأقل من  VCNو عليه توجد خسارة قيمة.
خسارة القيمة PV = VCN – PVN = 4000000 – 3900000 = 100000 DA :

0,25
0,25
0,25
0,25

 -1تسجيل قيود التسوية :
 -1-1تبرير العمليات الحسابية :
أ -حساب مبلغ الدين خارج الرسم :

269100
للزبون علي 230000DA :
1.17
140400
HT 
للزبون يوسف 120000DA :
1.17
230000  25
PV 
ب  -حساب خسارة القيمة للزبون علي 57500 DA :
100
ج -حساب مبلغ إيجار المحل التجاري ( )xلسنة : 1012
300000  4
 200000 DA
x 
6
 -1-1التسجيل في دفتر اليومية :
.............................. 1014/11/11 ................................
120000
مؤونة األخطار
121
120000
استرجاعات اإلستغالل المؤونات  -خ غ جارية
381
HT 

0,12
0,12
0,12

0,25

0,20

( إلغاء مؤونة األخطار )

1014/11/11 .........................
م االهتالكات والمؤونات وخ .ق -األصول غ الجارية
اهتالك معدات النقل
....................................

181
18181

1600000
1100000

0,50

(تسجيل اإل هتالك )

181
18181

م

.............................. 1014/11/11......................
االهتالكات والمؤونات وخ .ق -األصول غ الجارية

100000
100000

خسائر القيمة عن معدات النقل

0,20

( تسجيل خسارة القيمة )
...................................1014/11/11 ..............................

101
10

تغيرات المخزونات
مخزونات البضائع

1200000
1200000

0,50

( إلغاء مخ) 1
.....................................1014/11/11 .............................

100
180

مشتريات البضائع المبيعة
البضائع المخزنة

1100000
1100000
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0,50

(ترصيد حـ )180 /
...................................1014/11/11 .............................

10
101

مخزونات البضائع
تغيرات المخزونات

1000000

( إثبات مخ) 1
............................

411

1000000

0,50

...................................1014/11/11

الزبائن المشكوك فيهم
411

118100
118100

الزبائن

0,50

(تحويل الزبون علي إلى زبون مشكوك فيه)
.....................................1014/11/11 ..............................

182
481

المخصصات لالهتالكات و المؤونات وخسائر
القيمة-االصول الجارية
خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

23200
23200

( إثبات خسارة الزبون علي)

0,50

..........................................1014/11/11 ........................

124
4423
411

خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل
الرسم على القيمة المضافة المحصل
الزبائن

110000
10400

0,75

140400

( ترصيد حساب الزبون يوسف )
...................................1014/11/11 ................................

481

أعباء معاينة مسبقا
اإليجارات

111

100000
100000

0,50

( إثبات األعباء المعاينة مسبقا)

 -4إنجاز السطرين المتعلقين بسنتي  4104و  4102من جدول إهتالك معدات النقل

MA

:

0,25

3900000
 1560000DA
المدة المتبقية
2,5

=

A 2015 

السنوات

المبلغ القابل
لإلهتالك

قسط االهتالك

االهتالك المتراكم

خسارة القيمة

القيمة المحاسبية
الصافية

1014

8000000

1100000

4000000

100000

1800000

1012

1800000

1210000

5560000

/

1140000

8

الجزء الثاني :
 -1تحديد الكميات المنتجة من " : " P1
مخ + 1إنتاج الفترة = مبيعات الفترة  +مخ1
إنتاج الفترة = مبيعات الفترة  +مخ – 1مخ1
إنتاج الفترة من المنتج " :" P1

4200  200  500  3900U

 -1تحديد الكميات المستعملة من المادة األولية "  " M1في إنتاج المنتج " : " P1

2x0,25

2x0,12

= "" P1

3900  4, 2  16380Kg
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0,12

 -1جدول توزيع األعباء غير المباشرة :
األقسام مساعدة
العناصر
الصيانة
اإلدارة
18800
مج التوزيع األولي 41100
3300
-41100
اإلدارة
-43100
الصيانة
0
0
مج .ت Ⅱ

التموين
113110
11220
8210
148180
1000DA
من ثمن
الشراء
280
121

طبيعة وحدة العمل
عدد وحدات العمل
تكلفة وحدة العمل

األقسام رئيسية
الورشه1
الورشه1
84230
81100
10380
11220
11800
13820
103120
112200

التوزيع
65150
4110
8110
78100

ساعة يد ساعة يد عمل
مباشرة
عمل مباشرة
1820
55

1100
102

4×0,50

وحدات
مباعة
3100
11

 -4حساب كل من :
أ – تكلفة شراء المادة األولية " " M1واللوازم ":"F
العناصر
ثمن الشراء
أعباء الشراء المباشرة
أعباء الشراء غ المباشرة
تكلفة الشراء

المادة األولية M1
المبلغ
س .و
الكمية
280800
18
12100
22464
0,08 280800
180,8
15600

اللوازم ""F
المبلغ
الكمية س .و
53200
4256 0,08 53200

30311,1
121
134012,1 11,831

53,2
-

1x0,20

13406,4 252
70862,4 -

التكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة :

0,12

ت.م.م.و= ( تكلفة مخ +0تكلفة اإلدخاالت) ÷ (كمية مخ +0كمية اإلدخاالت)
المادة األولية ": " M1

31574, 4  374025,6 405600

 24DA
1300  15600
16900

CMPU 

0,12

ب -تكلفة إنتاج المنتج " : " P1
العناصر

الكمية

اإلنتاج الجاري "" P1
تكلفة شراء المادة المستعملة () M1
اللوازم المستعملة ""F
األعباء المباشرة لإلنتاج
األعباء غير المباشرة :
 الورشة1 الورشة 1تكلفة اإلنتاج

المنتج " " p1
س .و

11180
1800
2200

14
11
250

1100
1100
1800

105
55
100

المبلغ
4080
393120
46800
550000

6×0,25

112200
10200
1130000

التكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة الواحدة للمنتج " : " P1
0,25
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ج -سعر تكلفة المنتج ": " P1
0,25

أعباء التوزيع المباشرة = 11440 = ) 1800+4100( / 4100 x 11310
الكمية
4100
4100
4200
4200

العناصر
تكلفة إنتاج المنتجات المباعة
أعباء التوزيع المباشرة
أعباء التوزيع غير المباشرة
سعر التكلفة

س .و
101
1,1
11
112,1

المبلغ
1114100
11440
41100
1111840

1×0,25
.

د -النتيجة التحليلية للمنتج " : " p1
العناصر

الكمية
4200
4200
4200

رقم األعمال
سعر التكلفة
النتيجة التحليلية

المنتج "" P1
س .و
350
112,1
14.8

المبلغ
1470000
1111840
141110

0,12

-4حساب النتيجة التحليلية الصافية :
العناصر
النتيجة التحليلية للمنتج " " P1
النتيجة التحليلية للمنتج " " P2
العناصر اإلضافية
األعباء غير المحملة
النتيجة التحليلية الصافية

المبالغ
141110
 2800ـ
2110
 1000ـ
141280

0,20

4

الجزء الثالث :
 -1حساب معدل الفائدة المركبة :
A5 318888.8743

 1.1236
A3 283809.9629

A5 =A3 ×(1+i)2  (1+i)2 

i  1.1236  1  1.06  1  0.06

2×0,25

0,12

أي i=6%
 - 1إنجاز السطر األول من جدول اإلستهالك :
-2

أو

A1 =A3 × (1+i)  A1=283809,9629 ×0,88999644
DA
2×0,25 A1 = 252589,8566
-4

)A1 = A5 ( 1+ i

(1  i ) n  1
(1  0.06)8  1
 252589.8566
i
0.06
 252589.8566  9.897467909  2500000 DA

0,25

I1=V0 × i = 2500000 × 0.06 = 150000 DA

0,25

V 0  A1
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0,25

السنوات
1

a = A1 + I1= 252589,8566 + 150000 = 402589,8566

0,25

V1 = V0 – A1 = 2500000 – 252589,8566 = 2247410,143 DA

0,25

رأس المال
في بداية المدة
120000
1200000
الفائدة

اإلستهالك
121288,8211

 -1التسجيل في دفتر اليومية :
1014/03/01
البنوك الحسابات الجارية
211
االقتراضات لدى مؤسسات القرض
114
(الحصول على القرض)
1012/01/10
االقتراضات لدى مؤسسات القرض
114
أعباء الفوائد
111
البنوك الحسابات الجارية
211
(تسديد الدفعة األولى)

الدفعة
401288,8211

رأس المال نهاية
المدة
1143410,141

0,25

1200000
1200000
0,50

121288,8211
120000
401288,8211
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0,75

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد

املدة 33:سا و  33د

اختبار يف مادة :الرياضيات
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

التمرين األول 04 ( :نقاط)

 fالدالة العددية لممتغير الحقيقي  xالمعرفة عمى كما يمي. f  x   e x  2e  x  3 :
اختر الجواب الصحيح من بين األجوبة الثالثة المقترحة مع التعميل.

1
2

حمي المعادلة  f  x   0ىما
نياية  f  x عندما  xيؤول إلى  ىي

3

ln 2
عمى المجال ;   
 الدالة f
 2


4

 mالقيمة المتوسطة لمدالة  fعمى المجال

 ، 0;2مدور  mإلى الوحدة ىو :

اإلجابة أ)

اإلجابة ب)

اإلجابة جـ)

 0و ln 2

 0و  ln 2

 0و ln3





3

متزايدة تماما

متناقصة تماما

ليست رتيبة

1

2

التمرين الثاني 04, 5 ( :نقطة)

 Vn متتالية ىندسية حدودىا موجبة ومعرفة عمى
2
 /1بين أن أساس المتتالية  Vn ىو . q 
3
 /2أ) اكتب عبارة الحد العام  Vnبداللة . n

بحدىا األول  V0  18والعالقة. V0  V1  V2  38 :

ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية . Vn 
جـ) احسب نياية . Vn 

 /3نضع . Sn  V0  V1  ...  Vn1

أ) احسب  Snبداللة  nثم استنتج نياية  Snعندما  nيؤول إلى . 
3510
. Sn 
ب) جد العدد الطبيعي  nبحيث
81

صفحة  1من 4
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1

التمرين الثالث 04 ( :نقاط)
الجدول التالي يعطي توزيع  500تمميذ في إحدى الثانويات.
إناث

ذكور

التمميذ

240

60

يممك ىاتف نقال

80

120

ال يممك ىاتف نقال

نختار عشوائيا تمميذا من الثانوية ونسمي  Hالحادثة " :التمميذ المختار ذك ار " F ،الحادثة" :التمميذ المختار أنثى " ،
 Sالحادثة" :التمميذ يممك ىاتفا نقاال "  S ،الحادثة" :التمميذ ال يممك ىاتفا نقاال ".

 )1شكل شجرة االحتماالت ليذه التجربة.
 )2احسب احتمال الحوادث التالية:

أ) التمميذ المختار أنثى وتممك ىاتفا نقاال.

ب) التمميذ المختار ال يممك ىاتفا نقاال.

 )3نفرض أن التمميذ المختار ال يممك ىاتفا نقاال .ما ىو احتمال أن يكون ىذا التمميذ ذك ار ؟
التمرين الرابع 07, 5 ( :نقطة)

 g  دالة عددية معرفة عمى المجال  0; كما يمي g  x   ax  b  ln x :حيث  aو  bعددان حقيقيان.
3
 )1عين  aو  bبحيث g 1  2 :و . g   2  
2
 )2نضع . g  x   x  1  ln x :
أ -احسب g  x 
 limو . lim g  x 

x 
0

x

ب -ادرس اتجاه تغير الدالة  gثم شكل جدول تغيراتيا.

جـ -بين أن المعادلة  g  x   0تقبل حال حقيقيا وحيدا  حيث. 0, 2    0,3 :

د -حدد تبعا لقيم العدد الحقيقي  xإشارة  g  x عمى المجال . 0; 
x ln x
. f  x 
   نعتبر الدالة  fالمعرفة عمى المجال  0; كما يمي:
x 1
 C fتمثيميا البياني في المستوي المنسوب إلى المعمم المتعامد والمتجانس . O ; i , j

 

 )1بين أنو من أجل كل عدد حقيقي  xمن المجال : 0; 

g  x

2

 x  1





 f   x  ثم استنتج اتجاه تغير الدالة . f

 limو ُ ( . lim f  x يعطى x ln x  0 :
 )2احسب f  x 
. ) lim


x 
x 
0
x 
0
 )3تحقق أن f     :ثم شكل جدول تغيرات الدالة . f
 )4احسب  f 1و  f  5ثم ارسم  C fعمى المجال . 0;5

 

انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4
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الموضوع الثاني

التمرين األول 04 ( :نقاط)

الجدول التالي يبين كمية اإلنتاج السنوي بآالف األطنان من البطاطا لتعاونية فالحية ما بين سنتي  2010و . 2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

السن ــة

6

5

4

3

2

1

رتبة السنــة xi

55

48

42

33

30

25

كمية المنتوج بآالف األطنان yi

 )1مثل سحابة النقط   xi ; yi في معمم متعامد و ومتجانس حيث عمى محور الفواصل كل  1cmيمثل سنة واحدة
و عمى محور التراتيب كل  1cmيمثل 10آالف طن.

 )2احسب إحداثيات النقطة المتوسطة  Gثم عمميا.

 )3أ -اكتب معادلة من الشكل  y  a x  bلمستقيم االنحدار بالمربعات الدنيا(.تُدور  aو  bإلى .)102
ب -أنشئ المستقيم .   

 )4باستعمال ىذا التعديل:
أ -احسب كمية إنتاج التعاونية سنة . 2020
ب -في أي سنة يتجاوز اإلنتاج 120ألف طن ؟

التمرين الثاني 05 ( :نقاط )

نعتبر المتتالية  U n المعرفة عمى

4
3
ب ـ ـ ـ U 0  5 :و U n 
7
7

. U n1 

 )1احسب الحدين  U1و .U 2

 )2أ -برىن بالتراجع أنو من أجل كل عدد طبيعي . U n  1: n
ب -بين أن المتتالية  U n متناقصة تماما.

جـ -ماذا تستنتج بالنسبة لتقارب المتتالية  U n ؟

 )3لتكن المتتالية  Vn المعرفة عمى

بـ ـ ـ ـ. Vn  U n  1 :

أ -بين أن  Vn متتالية ىندسية ُمعينا أساسيا و حدىا األول.

n

4
ب -اكتب  Vnبداللة  nثم استنتج أنو من أجل كل عدد طبيعي . U n  1  4   ، n
7
جـ -احسب نياية . U n 

التمرين الثالث 04 ( :نقاط)

وكالة أسفار تقترح عمى زبائنيا ثالث وجيات  B ، Aو . C
 20%من الزبائن اختاروا الوجية  50% ، Aاختاروا الوجية  Bوالباقي اختار الوجية . C

عند العودة من السفر أجرت الوكالة استجوابا لزبائنيا حول مدى إعجابيم بالوجية واستنتجت ما يمي:
 50%من أصحاب الوجية  Aكانوا معجبين بيا.
 30%من أصحاب الوجية  Bكانوا غير معجبين بيا.
 80%من أصحاب الوجية  Cكانوا معجبين بيا.

صفحة  3من 4
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نختار عشوائيا أحد الزبائن ونسجل الحوادث التالية:
 : Sالزبون معجب بالوجية المختارة
و  : Sالزبون غير معجب بالوجية المختارة.
 )1انقل شجرة االحتماالت المقابمة ثم أكمل القيم الناقصة.
 )2أ -احسب احتماالت الحوادث اآلتية:
 B  S ، A Sو .C  S

ب -استنتج احتمال أن يكون الزبون معجب بالوجية

المختارة.

 )3نستجوب زبونا غير معجب بالوجية المختارة،
ما احتمال أن يكون من أصحاب الوجية  B؟

التمرين الرابع 07 ( :نقاط)

  نعتبر الدالة  gالمعرفة عمى المجال  0; بـ ـ ــ. g  x    4  2x (1  ln x ) :
 limو  ( . lim g  x تُعطىx ln x  0 :
 )1احسب g  x 
.) lim


x

x 
0

x 
0

 )2ادرس اتجاه تغير الدالة  gعمى  0; ثم شكل جدول تغيراتيا.

وحيدا  حيث.1,4    1,5 :
 )3بين أن المعادلة  g  x   0تقبل حالً ً
 )4حدد إشارة )  g (xعمى المجال . 0; 

   نعتبر الدالة  fالمعرفة عمى المجال  0; بـ ـ ـ ـ. f  x    2 x  4  ln x :





)  (C fتمثيميا البياني في معمم متعامد و متجانس . O ; i , j

 )1أ -احسب )f ( x
. limفسر النتيجة ىندسيا.

x 
0

ب -احسب . lim f  x 
x 

)g ( x
. f ( x) 
 )2أ -بين أنو من أجل كل عدد حقيقي  xمن المجال : 0; 
x
ب -استنتج اتجاه تغير الدالة  fثم شكل جدول تغيراتيا.

 )3عين نقط تقاطع )  (C fمع حامل محور الفواصل.

 )4أ -اكتب معادلة لممماس )  ( Tلممنحنى )  (C fعند النقطة ذات الفاصمة .1
ب -أنشئ )  ( Tو ) ( . (C fتعطى .) f     0,41 :





1
 )5نعتبر الدالة  Fالمعرفة عمى المجال  0; بـ ــF  x   x 2  4 x ln x  x 2  4 x :
2
أ -بين أن  Fدالة أصمية لمدالة  fعمى المجال . 0; 

ب -احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى )  (C fوالمستقيمات التي معادالتيا:
 x 1 ، y  0و .x  2

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4

3as.ency-education.com

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان :شهادة البكالوريا

الشعبة... :تسيري واقتصاد

اختبار مادة.. :الرياضيات

دورة6112 :

األول )
عناصر اإلجابة ( الموضوع ّ

العالمة
مجزأة مجموع

التمرين األول 44 ( :نقاط )
 / 1االقتراح األول اإلجابة

01

أ /مع التبرير

 /2االقتراح الثاني اإلجابة

ب /مع التبرير

01

 /3االقتراح الثالث اإلجابة

أ /مع التبرير

01

 /4االقتراح الرابع اإلجابة

أ /مع التبرير

01

التمرين الثاني 04,5 ( :نقطة )
10
2
 /1إثبات أن أساس المتتالية  ( q نحل لممعادلة  q 2  q   0و .) q  0
9
3
n
2
/2أ) عبارة الحد العام . Vn  18  
3
ب)  Vn متناقصة تماما عمى .
جـlim Vn  0 /

04

01
0,50
0,50

04,5

0,50

n

n

2 
 /3أ) S n  54 1    

 3  


استنتاج أن . lim Sn  54
n

01
01

3510
ب)  Sn  81فإن . n  4
التمرين الثالث 44 (:نقاط)

 /1شجرة االحتماالت.
S

S

S

S

1
3

H

2
3

9
25
3
4

F

1,50

16
25

1
4

صفحة  1من 4
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1,50

الشعبة... :تسيري واقتصاد

اختبار ما دة.. :الرياضيات

تابع اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان :شهادة البكالوريا

دورة6112 :

العالمة
مجموع
مجزأة

األول )
عناصر اإلجابة ( الموضوع ّ
. pF  S  

12
 /2أ) احتمال أن يكون التمميذ المختار أنثى وتممك ىاتفا نقاال ىو
25
2
ب) احتمال أن يكون التمميذ المختار ال يممك ىاتفا نقاال ىو p S 
5

0,75

 

 /3احتمال أن يكون التمميذ المختار ذك ار عمما أنو ال يممك ىاتفا نقاال ىو   3

01



p H S

5

 

p S

. pS  H  

التمرين الرابع 07,5 ( :نقطة )
1
;  a 1و . b 1
 /1 )Iتعيين g ( x)  a  : b ، a
x
 )2أ) g ( x)  
. lim g ( x)   ، lim

x 
0

ب)  gمتزايدة تماما عمى

x

0;

جـ) إثبات أن المعادلة  g ( x)  0تقبل حال وحيدا  حيث . 0    1
د) إشارة ) g ( xعمى . 0;
)g ( x
 /1 )IIإثبات أن:
f ( x) 
2
 x  1
lim
 /2لدينا f ( x)  0


lim f ( x)   ،

x

 /3التحقق أن . f    
 جدول التغيرات. /4رسم المنحنى

0,75
2×0,5

0,75
0,50

متناقصة تماما عمى  0; ومتزايدة تماما عمى  ; 
x 
0

0,75

01

جدول التغيرات .

f

02,5

01
01
0.5

0,25

C f 

0,75

صفحة  6من 4
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40,5

الشعبة... :تسيري واقتصاد

اختبار مادة.. :الرياضيات

دورة6112 :

تابع اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان :شهادة البكالوريا

العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني )
التمرين األول 44 ( :نقاط )
 /1تمثيل السحابة.

0,50

 G  3,5;38,83 /2مع التعليم
 /3أ) . y  6,09 x 17,52
المقربة لقيمتي العددين  aو  b؛ و ما يترتب عنهما من حسابات في السؤال )./4
( نقبل النتائج
ّ
ب) رسم مستقيم االنحدار.

0,75
01,25

44

0,25

 /4أ) كمية اإلنتاج سنة  2222هي  54512طن.

0,75

ب) يتجاوز اإلنتاج  122ألف طن سنة .2226

0,50

التمرين الثاني 45 ( :نقاط )
01

113
23
، U1 
/1
49
7
 /2أ) البرهان بالتراجع.

.U 2 

01

ب) إثبات ّ
أن المتتالية متناقصة.

0,05

جـ) المتتالية متقاربة.

0,54

4
 /3أ)  Vn متتالية هندسية أساسها
7

01

و حدها األول . V0  4

n

4
ب) من أجل كل عدد طبيعي Vn  4   : n
7
جـ) . lim U n  1

45

n

4
و . U n  4    1
7

0,50
0,25

n

التمرين الثالث 44 (:نقاط)

 /1نقل و إتمام الشجرة

S
0, 5

S

0, 5

S

A

0, 2

0, 7
0, 3

S

B

0, 5
0, 3

0, 8

S

F

0, 2

S

صفحة  3من 4
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01

01

الشعبة... :تسيري واقتصاد

اختبار مادة.. :الرياضيات

دورة6112 :

تابع اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان :شهادة البكالوريا

 /2أ)  p( A  S )  0,1و  p( B  S )  0,35و p(C  S )  0,24

العالمة
مجموع
مجزأة
01,50
03
0,75

pS ( B)  0,48 /3

0,75

عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني )

ب) p(S )  0,69

التمرين الرابع 07 ( :نقاط )
 lim g ( x)   /1 /و g ( x)  4
. lim

x

x 
0

 /2دراسة اتجاه التغير. g '  x   4  2ln x :
 gمتناقصة تماما عمى المجال   0;e 2 و متزايدة تماما عمى المجال . e2 ;  
جدول التغيرات.
 /4إشارة ): g ( x







0

0,50

0,25
0,50

 /3إثبات أن المعادلة  g ( x)  0تقبل حل وحيد.


0,50

0



 /1 /أ) f ( x)  
 limالمنحنى يقبل مستقيم مقارب معادلتو x  0


0,50
0,50

x 
0

ب) . lim f ( x)  

0,25

x

)g ( x
 /2أ) تبيان أن:
x
ب) دراسة اتجاه التغير :الدالة  fمتناقصة تماما عمى المجال  0; و متزايدة تماما عمى

. f ( x ) 

المجال .  ; 
جدول التغيرات.
 /3نقط التقاطع مع محور الفواصل.

0,50
0,50
0,25
0,50

 /4أ) . (T ) : y  2 x  2

0,50
0,75

 /5أ) إثبات أن  Fأصمية لمدالة f

0,50

ب) الرسم
ب) . A  0,27 ua

0,50

صفحة  4من 4
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد

املدة 33 :سا و 33د

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

الجزء األول 61( :نقطة)
السؤال األول 50( :نقاط)

"يعد لجوء األعوان االقتصاديين لمجياز المصرفي حلً حاض ار لمحصول عمى احتياجاتيم المالية".
عرف النظام المصرفي.
ّ -1
 -2اشرح الوديعة ومختمف أنواعيا.

السؤال الثاني 50( :نقاط)

" تتدخل الدولة في التجارة الخارجية لتحقيق أىداف معينة منيا حماية األسواق المحمية من سياسة اإلغراق".

الصدد:
ّبين في ىذا ّ
 -1ماىية سياسة التجارة الخارجية.

محد ًدا أىدافو.
 -2اشرح مبدأ حرية التجارة ّ
السؤال الثالث 51( :نقاط)
مسير مؤسسة "النجاح" أراد توسيع نشاط مؤسستو بإنتاج منتج ثانوي ،اقترح الفكرة عمى العمال
"محمد ّ
وقرر
أىميا تزويدىم بمنحة إضافية مقابل زيادة ساعات العمل ،قبل
ّ
فرحبوا بيا بشروط ّ
ّ
المسير بشروطيم ّ
معينة ّ
توسيع النشاط".

المسير؟
 -1ما ىو أسموب القيادة الذي اتبعو
ّ

مبينا العوامل التي أثّرت فييم؟
لمسير إقناع العمالّ ،
 -2كيف استطاع ىذا ا ّ

الجزء الثاني 50( :نقاط)

" تعاني دول العالم من اآلثار السمبية لظاىرتي البطالة والتضخم".
فسر البطالة الييكمية.
ّ -1
التضخم الجامح؟
 -2ما ىو
ّ

التضخم.
 -3اشرح اآلثار االجتماعية لمبطالة و
ّ

صفحة  1من 2
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الموضوع الثاني
الجزء األول 61( :نقطة)

السؤال األول 50( :نقاط)

تعتبر الدافعية من الميام األساسية لمقيادة:

عرف كلً من القيادة والدافعية.
ّ -1
 -2اذكر بالشرح العوامل المؤثرة في اختيار أسموب القيادة والتي ليا علقة بالقائد ومرؤوسيو.

السؤال الثاني 50( :نقاط)

إن اختلف الظروف االقتصادية لمدول يؤدي إلى تعدد أنظمة الصرف.
ّ
اشرح كلً من:
 -1أنظمة الصرف.

 -2وسائل سياسة الصرف.
السؤال الثالث 51( :نقاط)

إليك البيانات اإلحصائية المتعمقة بالكميات المعروضة من السمعة "  " xعند كل مستوى من مستويات

األسعار التالية:
السعر( 102دج)

المطلوب:

الكمية المعروضة

()kg

1

2

3

4

5

6

5.5

2

3.5

5

7

15

 -1مثّل المعطيات السابقة عمى منحنى بياني.

 -2ماذا يمثل ىذا المنحنى؟

 -3اذكر واشرح العلقة التي تربط بين الكمية المعروضة وسعر السمعة " ." x

الجزء الثاني 50( :نقاط)
من بين الوسائل الوقائية لمعالجة ظاىرة التضخم ،يقوم بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري سابقا)

بمراقبة اإلصدار النقدي.

عرف بنك الجزائر.
ّ -1
 -2اذكر مع الشرح األدوات التي يستعمميا ىذا البنك لمواجية ىذه الظاىرة.

صفحة  2من 2
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عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة

الجزء األول:

الجواب األول:

 /0تعريف النظام المصرفي :هو جهاز يضم المؤسسات المصرفية والتي تتعامل باالئتمان .يأخذ هذا
الجهاز طابع النظام االقتصادي السائد الذي هو فيه ،وعموما يضم البنك المركزي والبنوك التجارية والبنوك

10

مجموع

10

المتخصصة.

 /6الوديعة ومختلف أنواعها:

أ /تعريف الوديعة  :هي دين في ذمة البنك فهي رصيد موجب للمودع.

1.0

ب ـ /0ودائع تحت الطلب" ودائع جارية " :يحق لصاحبها سحبها كاملة أو اقل متى أراد دون شرط خاص

1.0

* حساب الصكوك :هو حساب شائع االستعمال خاصة من طرف الموظفين والطلبة؛ ويجب أن يكون
رصيده دائنا دائما يتحمل صاحبه أتعابا مقابل الخدمات كما ال يستفيد من فوائد.

1.0

ب /أنواع الوديعة :وهي ثالثة أنواع:
باألجل ،تتمثل فيما يلي:

* حساب الجاري :يختلف عن حساب الصكوك في نقطتين:
 -يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال األعمال والمنشآت االقتصادية.

1.0

 يكون رصيد الحساب الجاري دائنا وبالتالي ال يحصل على فوائد غير أنه يقبل هذا الحساب أن يكونمدينا ويعد

10

ب /6.ودائع ألجل " بإشعار" :يتم إيداعها لمدة قصيرة ال تسترد قبل موعد استحقاقها ويستفيد أصحابها من
فوائد لقاء عملية التوظيف ،كما يمكنه الحصول على سيولة شرط إخطار البنك مسبقا.

10

الجواب الثاني:

10

قرضا وعلى العميل تحمل فوائد لقاء ذلك بقدر المدة التي يكون فيها رصيده مدينا.

ب ـ /0ودائع ادخارية :يعد هذا النوع لألجل الطويل مقابل فوائد هامة شرط أال تسحب هذه الوديعة قبل
تاريخ استحقاقها إال بشروط معينة.
 /0سياسة التجارة الخارجية :هي مجموعة اإلجراءات والوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من
عالقاتها التجارية مع الدول بغية تحقيق األهداف االقتصادية المسطرة لفترة محددة.

 /6مبدأ حرية التجارة الخارجية وأهدافه :يقوم هذا المبدأ على إلغاء القيود المفروضة على التجارة الخارجية
ومعاملة السلع المستوردة والسلع المحلية المماثلة لها على أساس واحد.

أهدافه:
 الحد من االحتكار وخاصة بالنسبة للشركات المحلية التي تحتكر السوق وترفع أسعار منتجاتها حتى فيحالة ضعف جودتها ،فمبدأ حرية التجارة يفتح المجال للمنافسة وبالتالي تراجع األسعار وتحسن الجودة.
 -االستغالل األمثل والعقالني للثروات.
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10

10
10

10

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
 انتعاش التجارة الخارجية بين دول العالم يؤدي إلى زيادة التنافس فتستفيد الدولة التي تتمتع بميزة نسبيةوتنافسية في توسيع إنتاجها لهذه السلعة وبالمقابل تستفيد الدول األخرى بهذه السلعة التي ليس لها فيها

العالمة

مجزأة مجموع
10

ميزة نسبية والعكس صحيح.

-انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.

الجواب الثالث:

10

 /0أسلوب القيادة الذي يتبعه محمد هو القيادة الديمقراطية التي يشارك فيها القائد مرؤوسيه في الق اررات

0.0

 /6استطاع المسير إقناع العمال عن طريق الدافعية وذلك بتحفيزهم واستنهاض هممهم بمنح إضافية .إن
العوامل الدافعة والمؤثرة فيهم هي:

0.0

باالستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم لكنه يحتفظ بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار.

*العوامل التنظيمية  :تتمثل في األوامر والتوجيهات التي تصدر من القيادة للمرؤوسين والتي يجب أن
تتصف بالدقة والوضوح وأن تكون ضمن منطقة قبول المرؤوسين ألن لديهم مجال محدد لقبول هذه األوامر

10

*العوامل االجتماعية :بما أن المرؤوسين أفراد من المجتمع فهم يتأثرون بمحيطهم االجتماعي في السكن
والمدرسة والعمل وبأي رابطة تولد لديه اإلحساس باالنتماء للجماعة وفي الكثير من األحيان يبلغ تأثير

10

حتى يتم تنفيذها دون عائق ،وعلى القيادة أن توسع منطقة القبول قدر اإلمكان حتى يتم تنفيذ األوامر و
التوجيهات بأقصى درجة من الكفاءة.

الجماع ة في سلوك أفرادها إلى درجة يشعر عندها أن استم ارره لعضو مقبول في الجماعة أهم عنده من
وعليه،على القائد مراعاة العوامل االجتماعية للمرؤوسين عند إصدار األوامر
المحافظة على وظيفته
ليضمن تمثيلها بأقصى درجة من الكفاءة.

*العوامل النفسية :إن األحاسيس والتوقعات والمخاوف لها أثر في توجيه سلوك الفرد لذا على القيادة أن
تدرس ردود فعل المرؤوسين متوقعة اتجاه ما تريد توجيههم له من أوامر وتعليمات لذا يجب التركيز على
العوامل المشجعة للمرؤوسين على قبول التعليمات عند إصدارها.
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عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
الجزء الثاني:

 /0البطالة الهيكلية :تعني عدم التكافؤ بين ما هو معروض من اليد العاملة وما هو مطلوب منها ،وينتج
ذلك بسبب التغيرات الهيكلية في بنية االقتصاد الوطني مما سبب التغير على مستوى هيكل الطلب على
بعض المنتجات أو التغير في أسواق العمل ،أو التغير في التكنولوجيا المستخدمة.

 /6التضخم الجامح :يعتبر هذا النوع أخطر أنواع التضخم وأكثرها ضر ار باالقتصاد الوطني يتميز بارتفاع
معدالته تصاحبه سرعة في تداول النقود في السوق مما يدفع بالدولة إلى إصدار المزيد من األوراق النقدية

العالمة

مجزأة مجموع
1.0

1.0

بكميات كبيرة فتزداد األسعار ارتفاعا بصورة مذهلة ينتج عنها انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية وقد
ينتج عنه في األخير انهيارها

 /0اآلثار االجتماعية:

أ /للبطالة:

*االفات االجتماعية :تخلق البطالة فئة من المجتمع عديمة الدخل وتجعلهم عالة عليه وباألخص على

أسرهم التي قد تتخلى عنهم أو يكونون سببا في تدهور مستوى معيشتهم .مما يدفع هذه الفئة إلى االنحراف
والبحث عن الرزق بطرق غير شرعية إضافة إلى تفشي ظاهرة المحسوبية والتمييز بين أفراد المجتمع

*الهجرة :تدفع البطالة والحاجة بالبعض إلى الهجرة للخارج والبحث عن العمل حتى لو كان بشروط غير
الئقة أقرب للعبودية ناهيك عن اآلثار االجتماعية والنفسية السيئة للمهاجر ولذويه.
ب /للتضخم:

*ارتفاع نسبة البطالة :كلما يقوم المنتجون المحليون بتخفيض اإلنتاج يضطرون بتسريح العمال فيعتبرون
في تعداد البطالين.

*ارتفاع معدل الفقر  :بفعل ارتفاع البطالة من جهة واالرتفاع المستمر لألسعار من جهة أخرى يزداد عدد
الفقراء في المجتمع.

*التأثير السلبي على أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة :إن أكثر المتضررين من التضخم هم أصحاب
األجور والمرتبات ألن مداخلهم ثابتة واذا تحسنت أحوالهم تكون بطيئة وغير متكافئة مع االرتفاع الذي

تعرفه األسعار وبالتالي تكون مداخيلهم الحقيقية في تدهور
*انتشار اآلفات االجتماعية:

 -تفشي ظاهرة الرشوة  -الفساد اإلداري  -الكسب غير المشروع

مالحظة :تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى.
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عناصر اإلجابة
إجابة الجزء األول :
إجابة السؤال األول:
 - 1تعريف القيادة و الدافعية :
 تعريف القيادة  :هي القدرة على التأثير اإليجابي على المرؤوسين لتوجيه جهودهم بغية تحقيقأهداف المنظمة من طرف قائد يتصف بقدرات ومهارات عالية و يسعى لتحقيق هدف معين و
يؤثر على أفراد المنظمة .
 تعريف الدافعية  :هي تشج يع أفراد المنظمة و تحفيزهم و استنهاض هممهم للعمل أكثر وكسب إصرارهم من أجل تحقيق األهداف المسطرة بأقصى درجة من الكفاءة .
 -2العوامل المؤثرة في إختيار أسلوب القيادة و التي لها عالقة بالقائد ومرؤوسيه :
 المواصفات الشخصية للقائد  :تلعب هذه المواصفات دورا أساسيا في تحديد أسلوب القيادةالمتبع .
 عوامل تخص المرؤوسين  :إن مجموعة العمل في المنظمة تؤثر في طبيعة أسلوب القيادة ،فإذا كانت هذه المجموعة غيرمتجانسة أو قليلة الخبرة فإن القيادة الفردية هي التي تحقق أفضل
النتائج  ،أما إذا كانت متجانسة و مستقرة و لديها الخبرة المناسبة فإن القيادة الديمقراطية هي التي
تحقق أفضل النتائج .
 -عوامل البيئة :حيث أن فعالية القيادة تتطلب تطابق أسلوبها مع الظروف المحيطة (الزمان –

العالمة
مجزأة مجموع
30
1
1
1
1

1

المكان – الحاالت االستعجالية)

إجابة السؤال الثاني:
 -1أنظمة الصرف :هناك نوعان ألنظمة الصرف :
أ – نظام الصرف الثابت  :وفي ظله تقوم السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة
أجنبية واحدة للبلد أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العمالت الرئيسية في العالم (سلة العمالت ) .
ب – نظام الصرف المتغير (المرن ) :و في ظله تحدد قيمة العملة األجنبية في السوق بتفاعل
قوى العرض و الطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف .
 – 2وسائل سياسة الصرف :
أ – تعديل سعرالصرف  :هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العمالت األجنبية  ،ففي
حالة التخفيض تزداد الصادرات و تنخفض الواردات مما يؤدي إلى تشجيع الصناعات المحلية .
أما في حالة الرفع تنخفض الصادرات و تزداد الواردات مما يؤدي إلى التنافس بين أسعار
المنتجات المحلية و األجنبية فتنخفض األسعار .
ب – استخدام إحتياطات الصرف  :تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف بتخفيض أو رفع
سعر صرف العملة الوطنية عن المستوى المرغوب فيه  .ففي حالة انخفاض سعر الصرف تقوم
ببيع العمالت األجنبية المخصصة لذلك مقابل شراء العملة الوطنية مما يؤدي إلى إرتفاع سعر
صرف العملة الوطنية  ،و العكس في حالة اإلرتفاع .
جـ  -مراقبة الصرف  :هي مجموعة اإلجراءات التي تتخذها السلطات النقدية للحد من خروج
رؤوس األموال الوطنية و المحافظة على إستقرار سعرصرف العملة المحلية  .و بالتالي تحقيق
التوازن في ميزان المدفوعات.
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1
1
1

1
1

إجابة السؤال الثالث:
 – 1التمثيل البياني للمعطيات :

30

السعر 10 x

2

1.1

انكوةبتااملعروو اkg

1.1

 – 2يمثل المنحنى  :منحنى العرض .
 – 3ذكر و شرح العالقة التي تربط بين الكمية المعروضة و سعر السلعة ).( x
 العالقة التي تربط بين الكمية المعروضة و سعر السلعة ) ( xهي عالقة طردية (قانونالعرض).
 العالقة الطردية هي كلما إرتفع سعر السلعة ) ( xكلما زادت الكميات المعروضة من هذهالسلعة والعكس صحيح.
إجابة الجزء الثاني:

1.1
1.1
30
1

 -1تعريف بنك الجزائر :هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي  ،تمتلك
الدولة رأسماله و يحكمه التشريع التجاري  ،ومقره في الجزائر العاصمة  ،و هدفه خدمة
المصالح اإلقتصادية العامة.
-2األدوات التي يستعملها بنك الجزائر لمواجهة ظاهرة التضخم عند مراقبة اإلصدار النقدي هي:
رفع سعر إعادة الخصم  :من خالله يتم التأثيرفي القدرة اإلئتمانية للبنوك من أجل تقليل حجم
السيولة النقدية المتداولة في السوق .
 سياسة السوق المفتوحة  :يقوم بنك الجزائر ببيع األوراق المالية لسحب جزء من السيولةالنقدية المتداولة في السوق .
 رفع نسبة اإلحتياطي القانوني  :يلجأ بنك الجزائر إلى رفع نسبة اإلحتياطي القانوني للبنوكالتجارية لتخفيض قدرتها اإلئتمانية .
 رفع سعر الفائدة  :لتشجيع اإلدخار من أجل إمتصاص فائض الكتلة النقدية .ا
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة 2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة  :تسيري و اقتصاد

املدة  03 :سا و  33د

اختبار يف مادة  :التاريخ و اجلرغراييا
عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

التاريخ:

الجزء األول 36( :نقاط)
« حققت جبية التحرير الوطني أواخر سنة  5511ىدفا من أىدافيا الكبرى عمى المستوى الخارجي والمتمثمة في

تدويل القضية الجزائرية  ...أعقبتيا نجاحات عمى المستويين الداخمي والخارجي أدت إلى عقد مؤتمر الصومام لتقييم
النتائج وتحديد االستراتيجية المستقبمية لمـثورة .» ...

المرجع :جمال قنان ،قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر.

 -5اشرح ما تحتو خط في النص.
 -2أكمل الجدول التالي:

تاريخه

الحدث
تأسيس ىيئة األمم المتحدة

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

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

 22جويمية 5512

سقوط جدار برلين

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

 -3عرف بالشخصيات التالية :عبان رمضان  -مصالي الحاج  -فرانكمين روزفمت  -أحمد سوكارنو.
الجزء الثاني 00( :نقاط)
إن انتقال العالقات الدولية من الحرب الباردة إلى التعايش السممي لم يكن سيال ،بل تداخمت مواقف التصمب

والتأزم مع المرونة والتفاىم والتعاون لمقطبين.
المطموب:

انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيو:

 - 5دوافع التقارب بين القطبين.
 -2مدى نجاح ىذا التقارب.

صفحة  1من 4
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الجغرافيا

الجزء األول 00 ( :نقاط )
إليك جدوال يمثل مؤشرات تصنيف بعض دول العالم سنة .2009
المؤشر

الهند

تونس

موريطانيا

ألمانيا

اليابان

الو.م.أ

الدخل الفردي  /دوالر

7711

0714

7401

04574

04345

01734

مؤشر التنمية البشرية

41570

411.3

41033

41..5

41..0

41044

أمد الحياة  /سنة

10

10

51

.4

.3

1.

صور اقتصادية لمعالم .2010

المطموب:

 -5اشرح المصطمحات الواردة في الجدول( :الدخل الفردي -مؤشر التنمية البشرية  -أمد الحياة).
 –2مثل بأعمدة بيانية الدخل الفردي لمدول المذكورة في الجدول بمقياس1 :سم
1سم

 5000دوالر.

دولة.

 -3عمق عمى التمثيل البياني.
الجزء الثاني 00( :نقاط)
مصدر
ًا
يعد إقميم الراين مركز الثقل االقتصادي والبشري والعمراني في االتحاد األوربي ،وىو ما أىمو ليصبح
ميما لمقرار السياسي واالقتصادي إقميميا وعالميا.
المطموب:

انطالقا من الفقرة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيو:
 -5الوزن االقتصادي إلقميم الراين.

 -2الصعوبات التي تواجو اقتصاد االتحاد األوربي.

انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4

3as.ency-education.com

الموضوع الثاني

تـــاريـــخ:

الجــزء األول 36( :نقاط)

"...إن النشاط الدبموماسي لمثورة الجزائرية تطور أكثر منذ تشكيل الحكومة المؤقتة بزعامة فرحات عباس التي

أمدتيا بآلية قانونية تسمح ليا بممارسة نشاطيا في المحافل الدولية إلى غاية تاريخ وقف إطالق النار عمى صعيد
آخر ،تم اتخاذ جممة من اإلجراءات في المؤتمر التأسيسي لحركة عدم االنحياز الذي حضره بن يوسف بن خدة ومن
خاللو أعمن الحاضرون مساندتيم السياسية والدبموماسية الكاممة لصالح القضية الجزائرية وىو ما جاء عمى لسان

جوزيف بروز تيتو بأن الشعب اليوغسالفي ،يتابع بعطف وتأييد إيجابي كفاح الشعب الجزائري ...في الحقيقة لم يكن

الدعم الذي تمقتو الثورة التحريرية سياسيا محصو ار عمى تنظيم المؤتمرات والممتقيات ،حيث تنوع بين دعم مالي ودعم
عسكري ودعم طبي إلى جانب المتطوعين العرب واألفارقة الذين شاركوا جيش التحرير الوطني في عديد المعارك."...

المرجع :مجمة الجيش ،العدد  / 626سبتمبر  ،2315بتصرف :ص.55

 -1اشرح المصطمحات التي تحتيا خط في النص.
 -2عرف بالشخصيات التالية :فرحات عباس – هاري ترومان – المهاتما غاندي – ديدوش مراد.
 -3حدد المعالم الزمنية لألحداث التالية والواردة في النص:
تشكيل الحكومة المؤقتة – وقف إطالق النار – المؤتمر التأسيسي لحركة عدم االنحياز.
الجــزء الثاني 04 ( :نقاط)
إذا كان الصراع بين الشرق والغرب قد حول العالم الثالث إلى مسرح لبؤر التوتر ،فإنو كان فرصة لمحركات
التحررية والشعوب الضعيفة أن تسترد استقالليا السياسي.
المطموب:
انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيو:
 -1مدى استفادة شعوب العالم الثالث من ىذا الصراع.

 -4مظاىر التبعية لمرحمة ما بعد االستقالل في إفريقيا وآسيا.

صفحة  3من 4
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جغرافيــــا:

الجزء األول 36( :نقاط)
" ...سجمت معظم اقتصاديات أمريكا الالتينية والكاريبي خالل النصف األول من العام الجاري نموا أقل من التوقعات
الواردة في عدد أفريل  2013من تقرير آفاق االقتصاد العالمي .فقد تراجع النشاط نتيجة اختناقات البنية التحتية،
وانخفاض أسعار السمع األولية ،...وارتبط التباطؤ غير المتوقع في المكسيك بانخفاض اإلنفاق الحكومي وتراجع نشاط
التشييد وانخفاض الطمب من الواليات المتحدة ،وقد أثرت زيادة تقمبات األسواق المالية العالمية في اآلونة األخيرة عمى
أسعار الصرف وفروق العائد عمى السندات السيادية وأسواق األسيم في المنطقة."...
المرجع :صندوق النقد الدولي .2313

 -7اشرح ما تحتو خط في النص.

 -4إليك جدوال يمثل مناطق التبادل التجاري الرئيسة لمجزائر سنة .4477

الوحدة  :مميار دوالر

المناطق

الصادرات

النسبة%

الواردات

النسبة%

االتحاد األوروبي

401.0

50

77175

501.

741.5

4311

714

510

الواليات المتحدة األمريكية
بقية العالم

74137

4410

3013

.14

المصدر.2312 O.M.C /

المطموب :

أ -مثل نسبة التبادل التجاري لمجزائر في دائرتين نسبيتين وفق مقياس رسم  /نصف القطر =  3سم.

ب -عمق عمى الجدول.
الجزء الثاني 34( :نقاط)

إذا كان االستقالل السياسي يعتبر دون منازع مرحمة البد منيا وعامال أساسيا وميما في حياة
الشعوب واألمم ،فإن االستقالل االقتصادي يعتبر الضمانة الحقيقية لو .فال يمكن أن نتصور بمدا مستقال
سياسيا وتابعا اقتصاديا.
المطموب:
انطالقا من الفقرة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيو:
 -1مظاىر تخمف العالم الثالث في المجالين السياسي واالقتصادي.
 -2الحمول لمخروج من ظاىرة التخمف.

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :تسيري و اقحصاد
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 03 :سا و 33د
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

التاريخ:

الجزء األول:
 -1شرح ما تحته خط:

تدويل القضية الجزائرية :ىو التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية لكسب السند

السياسي و الدعم المادي وتكذيب االدعاءات الفرنسية.

0.53

مؤتمر الصومام :لقاء تاريخي لقيادات الثورة لمختمف المناطق بيدف تقييم ووضع استراتيجية
لمثورة بعد انطالقيا بسنتين ،عقد بمنطقة أوزالقن في  56/08/20بالوالية الثالثة وخرج بق اررات

0.53

تنظيمية جد ىامة (وثيقة الصومام) وىندسو عبان رمضان وأشرف عميو العربي بن مييدي.
الثورة :ىي رد واع وتغيير جذري لألوضاع السائدة واستبداليا بأخرى ،وتأخذ أشكاال مختمفة.
وىنا :جميع الجيود والعمميات العسكرية التي عرفنيا الجزائر من سنة  1954إلى سنة 1962

0.53

ضد االستعمار الفرنسي ،الستعادة السيادة الوطنية.
 – 2ملء جدول األحداث :

الحدث

تاريخه

تأسيس ىيئة األمم المتحدة

 24أكتوبر 1945

تأميم قناة السويس

 26جويمية 1956

سقوط جدار برلين

 09نوفمبر 1989

3×3.53

 -3التعريف بالشخصيات :

عبان رمضان ( :)1957-1920مناضل بحركة االنتصار لمحريات الديمقراطية عضو المنظمة

الخاصة ألقي عميو القبض وحكم عميو بالسجن لمدة خمس سنوات وأطمق سراحو سنة 1955

3775

وكان ميندس مؤتمر الصومام .استشيد سنة .1957

مصالي الحاج ( :)1974-1898زعيم سياسي جزائري يمقب بأب الحركة الوطنية من مؤسسي
نجم شمال افريقيا  1926ثم حزب الشعب بالجزائر1937اول من طالب باالستقالل التام صراحة.

3775

أسس حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية 1946سجن ونفي عدة مرات نتيجة نشاطو السياسي.

فرانكمين روزفمت ( :)1945-1882الرئيس رقم  32لمو.م.أ من  1933إلى  1945عن الحزب
الديمقراطي ،ساىم في إخراج بالده من األزمة االقتصادية العالمية عام  ،1929قاد بالده إلى

3775

النصر في الحرب العالمية الثانية.

أحمد سوكارنو ( :)1970-1901زعيم سياسي أندونيسي ،قاد الحركة التحررية ضد االحتالل
اليوالندي وأحد أقطاب حركة عدم االنحياز.

صفاة  1تن 4
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3775

36

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :تسيري و اقحصاد
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 03 :سا و 33د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء الثاني:

مقدمة :القطبان بين ضرورة التفاىم والتوافق لمحفاظ عمى المصالح.

375

 -1دوافع التقارب بين القطبين:

 -وصول زعماء معتدلين الى الحكم في القطبين .

3725

 -توازن الرعب النووي بين القطبين .

3725

 حاجة االتحاد السوفياتي لمتنمية االقتصادية وتخفيض االنفاق العسكري . اقتناع الواليات المتحدة بفشل سياسة االحتواء والمواجية. -ضغط الرأي العام العالمي – خصوصا اوربا –

3725
3725
3725

 -ظيور حركة عدم االنحياز ودورىا اإليجابي.

3725

 -2مدى نجاح هذا التقارب:

34

 إنشاء الخط األحمر بين الو.م.أ واالتحاد السوفييتي. -تبادل الزيارات بين زعماء المعسكرين.

3725
3725

 -التعاون العممي والبرامج المشتركة لألبحاث الفضائية.

 عودة العالقات األمريكية الصينية عام  1971وانضمام الصين إلى مجمس األمن. -حل عديد األزمات الدولية بالتوافق مثل أزمة كوبا.

 -اتفاقيات الحد من انتشار وتطوير األسمحة (سالت  1وسالت .)2

الخاتمة :رغم العقبات التي واجيت سياسة التعايش السممي إال أنيا خففت نسبيا من حدة التوتر
في العالقات الدولية.

3725
3725
3725
3725
375

الجغرافيا:
 – 1شرح المصطمحات :
الدخل الفردي :نصيب الفرد من الثروة المحققة في بمد ما خالل سنة ،ويحسب بتقسيم الناتج
الوطني الخام عمى عدد سكان ذلك البمد وىو مؤشر دال عمى مستوى المعيشة.

3775

مؤشر التنمية البشرية :مؤشر مركب (تأليفي) تعتمده األمم المتحدة في تصنيف الدول ويحسب
وفق ثالثة معطيات  :أمد الحياة – المستوى المعرفي (التعميم) الدخل الفردي (المستوى المعيشي)

3775

تتراوح قيمتو ما بين ( 0و )1ويؤشر عمى مدى تقدم بمد ما.

أمد الحياة :متوسط ما يعيشو الفرد في بمد ما ويعبر عن مستوى المعيشة والتغطية الصحية في
ذلك البمد.

صفاة  2تن 4
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3775

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :تسيري و اقحصاد
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 03 :سا و 33د
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

 - 2التمثيل البياني:
 -اإلنجاز.

31

 -العنوان.

3.53

 -المقياس.

3725

أعمدة بيانية تمثل الدخل الفردي لمدول المذكورة في الجدول لسنة 2002

دولة

36

 5000دوالر

 –3التعميق عمى التمثيل البياني:

من خالل التمثيل البياني نالحظ ما يمي:
 التفاوت الكبير بين المعطيات العددية لمدول المتقدمة :اليابان -ألمانيا و الو.م.أأكثر من  40000دوالر وباقي الدول وىي المتخمفة ما بين  1000و 4000دوالر.
 الفارق الكبير بين موريطانيا ب ــ 1096 :دوالر والواليات المتحدة بـ  47132دوالر. تقارب في مستوى الدخل الفردي عند الدول المتقدمة. -تتقدم الو.م.أ دول العالم في مستوى الدخل الفردي.

صفاة  3تن 4
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4×375

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :تسيري و اقحصاد
اخحبار تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 03 :سا و 33د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء الثاني:
 المقدمة:إقميم الراين بين التطور االقتصادي والمشاكل التي تواجو االتحاد األوربي.

375

 -1الوزن االقتصادي إلقميم الراين:
 -تتركز فيو جل األنشطة االقتصادية (صناعات حديثة –انتاج فالحي).....

3725

 -أكبر وأقدم تجمع لمبنوك والبورصات (فرانكفورت) ومنطقة استقطاب رؤوس األموال.

3725

-

توفره عمى موانئ نيرية وبحرية (روتردام).

3725

 -مركز دولي لألعمال والتبادل التجاري.

3725

 -إقميم مكتظ سكانيا (اليد العاممة – السوق االستيالكية).

3725

 -المساىمة ب  % 46من صادرات االتحاد األوربي و %18من الصادرات العالمية.

3725

 -2الصعوبات التي تواجه االقتصاد األوربي:
 -التبعية االقتصادية في المواد األولية ومصادر الطاقة.

375

 -المنافسة الداخمية والخارجية.

375

 -تباين درجات التقدم بين أعضاء االتحاد.

3725

 -الديون السيادية التي تيدد اقتصاد بعض الدول (اليونان).

3725

الخاتمة :رغم الصعوبات إال أن مشروع االتحاد األوربي قطع خطوات عمالقة في طريق تحقيق
أىداف اتفاقية روما .1957
مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

صفاة  4تن 4
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375

34

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

التاريخ:

الجزء األول:

 -1شرح ما تحته خط في النص:

 -النشاط الدبلوماسي :ىو تمك الجيود واألنشطة التي قامت بيا جبية التحرير الوطني لكسب

0.50

التأييد والدعم والتعاطف الدولي مع الثورة ،كما يعني حسن إدارة العالقات الدولية.

 -المحافل الدولية :مجموعة الييئات والمنظمات العالمية والمؤتمرات التي تنظميا الييئات

0.50

 -جيش التحرير الوطني :الجناح العسكري لجبية التحرير الوطني أثناء الثورة الجزائرية ،ميمتو

0.50

الحكومية وغير الحكومية ،تعد منب ار لمتعريف بالقضية الجزائرية.

القيام بمختمف األنشطة العسكرية ضد االستعمار بيدف تحقيق االستقالل ،أعمن عن تشكيمو في

.54/11/01

 -2التعريف بالشخصيات:

 -فرحات عباس )1985-1899( :زعيم االتجاه اإلدماجي ،رئيس أحباب البيان والحرية،

االتحاد الديمقراطي لمبيان الجزائري ،أول رئيس لمحكومة الجزائرية المؤقتة  ،1958رئيس

0775

الجمعية التأسيسية  ،1962توفي في .1985/12/23

 -هاري ترومن )1972-1884( :رئيس الواليات المتحدة األمريكية ،من الحزب الديمقراطي،

0.75

صاحب سياسة االحتواء ،مؤيد لميجرة الييودية إلى فمسطين ،اآلمر بإلقاء القنبمتين عمى اليابان،
صاحب مبدأ عرف باسمو.

-المهاتما غاندي )1948-1869( :يمقب برسول الالعنف ،زعيم ىندي قاوم الوجود

0.75

اإلنجميزي مقاومة سممية ،صاحب مقولة "ال عنف وال خوف".

 -ديدوش مراد )1955-1927( :شييد جزائري ،عضو حزب الشعب ثم حركة االنتصار،

0.75

المجنة الثورية لموحدة والعمل ،ومجموعة الستة ،قائد المنطقة الثانية.

 -3األحداث المعلمية:

الحدث

التاريخ

تشكيل الحكومة المؤقتة

99سبتمبر 9958

0750

وقف إطالق النار.

99مارس 9961

0750

المؤتمر التأسيسي لحركة عدم االنحياز

 6-9سبتمبر 9969

0750

صفاة  1تن 6
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06

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء الثاني:

المقدمة :العالم الثالث بين صراع الحرب الباردة وتصفية االستعمار.

0750

 -1مدى استفادة شعوب العالم الثالث من هذا الصراع:


االحتكاك بين شعوب العالم الثالث.



تصاعد المد التحرري .

االستفادة من تراجع االستعمار التقميدي.



حصول بعض شعوب العالم الثالث عمى االستقالل ( سوريا ولبنان  ،اليند



والباكستان.)...

0715
×
6

االستفادة من دعم المعسكر الشرقي.



 التكتل األفروآسياوي و تكوين تنظيم خاص بالعالم الثالث(حركة عدم االنحياز).
 -2مظاهر التبعية لمرحلة ما بعد االستقالل في إفريقيا وأسيا:

04

 التبعية االقتصادية والثقافية ( الكومنولث ،الفرانكفونية ).

 االتفاقيات المجحفة (الشراكة ،سوق استيالكية ،تسييالت جمركية).
 قواعد وأحالف عسكرية.
 رىـن القرار السياسي.

0.25
X
6

 حكومات موالية.
 ديون متراكمة.

الخاتمة :العالم الثالث مجبر عمى الصمود لمحفاظ عمى استقاللو.

0.50

الجغرافيا:

الجزء األول:

 -1شرح ما تحته خط في النص:

 -البنية التحتية :جممة التجييزات الضرورية لتنشيط الحركية االقتصادية ( الطرقات ،السكك

0.75

الحديدية والموانئ ،المطارات والجسور ،شبكة االتصاالت والمدارس ،المعاىد الجامعات
والمستشفيات.)...

 السلع األولية :السمع ذات القيمة ،وذات النوعية الموحدة ،تشمل المواد الطبيعية والموارداألساسية والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية ( خامات الحديد ...الخ) وىي قابمة لمتبادل مع منتوج
آخر من نفس النوع.

صفاة  2تن 6
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0.75

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
 األسواق المالية :المكان الذي يمتقي فيو الطمب والعرض لرؤوس األموال الطويمة األجل لتمويلجزء من االقتصاد بمعنى آخر ىي طريقة لتعبئة وتحويل االدخارات الوطنية المجمعة الستثمارىا

العالمة

مجزأة مجموع
0.50

في مشاريع اقتصادية( بنوك وبورصات).
 -2أ -الرسم البياني :تمثيل مناطق التبادل التجاري الرئيسية لمجزائر سنة 1099
 -اإلنجاز.

1×0715

 -مقياس الرسم.

0715

 -العنوان.

0715

 المفتاح. تحويل النسب إلى درجات:%100
%1

0715
°360
س

أ -الصادرات:
االتحاد األوروبي°194,4=3,6×54 :
الو.م.أ°84,96=3,6×23,6 :
بقية العالم°80,64=3,6×22,4 :

360 1
3, 6 
ومنو :س 
100

0715

3×0715

أ -الواردات:
االتحاد األوروبي°197,28=3,6×54,8 :
الو.م.أ°21,24=3,6×5,9 :
بقية العالم°141,48=3,6×39,4 :

3×0715

صفاة  3تن 6
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

الصادرات

المفتاح:

مقياس الرسم:
نصف القطر = 3سم

الواردات

المفتاح:

مقياس الرسم:
نصف القطر = 3سم

العنوان :رسم بياني لمناطق التبادل التجاري للجزائر سنة 1111

صفاة  4تن 6
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العالمة

مجزأة مجموع

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة

مجزأة مجموع

ب -التعليق على الجدول:
من خالل معطيات الجدول نالحظ ما يمي:
 محدودية المبادالت التجارية لمجزائر العتمادىا عمى مورد واحد ( البترول). -أغمب المبادالت الجزائرية تتم مع االتحاد األوربي يعود ذلك إلى:

4×0.15

ارتباطيا باتفاقية  - 2002القرب الجغرافي  -االستعمار..

 ارتفاع حجم المبادالت التجارية لمجزائر مع الو .م.أ باعتبارىا أكبر قوة اقتصادية في العالم. تعدد مناطق التبادل عبر مناطق مختمفة من العالم مرتبط بتوجو الجزائر نحو تنويع مناطقتبادليا لمواجية احتكار الدول الكبرى.

الجزء الثاني:

المقدمة :العالم الثالث بين إشكالية التخمف وانعكاسات العولمة .

075

 -1مظاهر التخلف للعالم الثالث في المجالين السياسي واالقتصادي:

أ -المجال السياسي:

 -عدم االستقرار السياسي وفقدان حرية القرار السياسي.

 -انعدام الديمقراطية.

1×0715

ب -المجال االقتصادي:
 سيطرة االستثمار األجنبي عمى اقتصادياتيا ( أمريكا الالتينية). انحصار صادراتيا أساسا في المواد األولية الخام وبعض المنتجات األساسية. ضعف مساىماتيا في قطاعات االقتصاد)الزراعة  ،التجارة  ،الصناعة.) ...وضعف استفادتيا من الدخل العالمي.

5×0715

 -التخمف التكنولوجي.

 المديونية الكبيرة التي تتخبط فييا البمدان النامية أزيد من  2000مميار دوالر حاليا. –2الحلول للخروج من ظاهرة التخلف:

04

 حسن استغالل الموارد واالستثمار األمثل لإلمكانات. -اعتماد استراتيجية اقتصادية واضحة األىداف.

 -االعتماد عمى اإلمكانيات الذاتية والتعاون جنوب-جنوب.

 -العمل عمى تغيير قواعد النظام االقتصادي العالمي القائم.

صفاة  5تن 6

3as.ency-education.com

5×0715

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :

اخحبار تادة :الحاريخ واجلغرافيا الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 33 :سا و 33د
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة

مجزأة مجموع

 العصرنة والتحديث واستغالل نتائج األبحاث العممية. -عقمنة التسيير وترشيد النفقات.

 توفير المناخ المالئم لالستثمارات (قوانين محفزة ،أمن ،استقرار).مالحظة :اعتماد خمسة أجوبة صحيحة.

الخاتمة  :التعاون واالستغالل األمثل لإلمكانيات المحمية ضرورة حتمية لمخروج من دائرة
التخمف ومخالب القوى الكبرى .
مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

صفاة  6تن 6
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد

املدة 20 :سا و 02د

اختبار يف مادة :القانون
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول
الجزء األول 11( :نقطة)
السؤال األول 50( :نقاط)

إن اليدف الذي جاء من أجمو قانون العمل ىو تنظيم عالقات العمل الفردية والجماعية.
 .1عرف قانون العمل .
 .2ما ىي االلتزامات المترتبة عمى األطراف؟
السؤال الثاني 50( :نقاط)
تشكل اإليرادات العامة القسم الثاني من المالية العامة ،وتيتم بدراسة القواعد المتبعة في
تحصيل الموارد الضرورية لمدولة التي تمكنيا من اإلنفاق العام.
 .1عرف اإليرادات العامة.
 .2بين مختمف مصادر اإليرادات العامة.
السؤال الثالث 51( :نقاط)
إن النزاع الجماعي ىو خالف يتعمق بالعالقات االجتماعية والمينية في عالقة العمل
والشروط العامة لمعمل ولم يجد تسويتو بين العمال والمستخدم باعتبارىما طرفين واطار لمتشاور.
 .1ما ىي الشروط التي يجب توافرىا ليكون النزاع جماعيا؟
 .2بين المصالحة القانونية كما حددىا القانون الجزائري.
 .3إذا فشمت طرق التسوية الودية ما ىو اإلجراء القانوني الذي يمجأ إليو العامل مع الشرح؟
الجزء الثاني 40( :نقاط)

تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس األسباب التي تنقضي بيا الشركات عموما.

ما ىي أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟
صفحة  1من 2
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الموضوع الثاني
الجزء األول 11( :نقطة)

السؤال األول 50( :نقاط)
"عقد البيع اتفاق بين طرفين ىما البائع والمشتري".
ما ىي التزامات المشتري اتجاه البائع؟
السؤال الثاني 50( :نقاط)

تنص المادة 551من القانون التجاري الجزائري "لمشركاء بالتضامن صفة التاجر وىم مسؤولون

من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة ".
 .1وضح كيف تؤسس شركة التضامن.
 .2بين كيفية انقضاء شركة التضامن.
السؤال الثالث 51( :نقاط)
"السيد عمر عامل لدى مؤسسة " نفطال" ميندس في الغاز ،لو زوجة مصابة بعاىة مزدوجة،
استغل فرصة تنقمو إلى الخارج لغرض الدراسة والتكوين لمرافقة زوجتو الى عيادة متخصصة  ،ليذه
األسباب انقطع عن العمل".
 .1كيف أصبحت عالقة عمر كعامل في مؤسستو " نفطال" ؟
 .2ىل لو الحق في استئناف العمل مع نفس المؤسسة عند عودتو من الخارج ؟ عمل ذلك.
الجزء الثاني 50( :نقاط)
"االتفاقية الجماعية لمعمل ىي اتفاق مكتوب يبرم بين المستخدم ونقابة العمال".
ما ىو مضمون االتفاقية الجماعية لمعمل؟

صفحة  2من 2
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :القانو

الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 20ساعات ونصف

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة
مجزأة

مجموع

الجزء األول( 16ن)
-1
-2

تعريف قانون العمل:ىو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية واالقتصادية التي تحكم وتنظم العالقات
القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة.
التزامات العامل و صاحب العمل:

01

05

 إلتزامات العامل:
-

االلتزام بأداء العمل :وىو تنفيذ العمل المتفق عميو بحسن نية وبصفة شخصية من قبل العامل.
االمتثال ألوامر وتعميمات المستخدم.

االلتزام بالسر الميني:تقوم العالقة المتبادلة بين العامل و المستخدم عمى أساس الثقة المتبادلة .

0.5×5

االلتزام بعدم منافسة المستخدم أو مزاولة نشاط يتعارض مع طبيعة العمل.
االلتزام ببدل الجيد و العناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل.
 التزامات صاحب العمل:

دفع أجره بانتظام .

تمكين العامل من التمتع بحقوقو المادية والمينية والنقابية التي منحيا إياه القانون.

0.5×3

احترام العامل و صيانة كرامتو ،و توفير األمن و الحماية من المخاطر .
05

الجواب الثاني:
 -1تعريف اإليرادات العامة:ىي المبالغ النقدية التي تتحصل عمييا الدولة من مصادر مختمفة ،تخصص لتغطية 01.25
النفقات العامة ،ويتم تحصيل اإليرادات العامة عمى أساس مبدأ المساواة في األعباء بين المواطنين خاصة

في مجال الجباية .

 -2مختمف مصادر اإليرادات العامة:
-

الضرائب والرسوم :تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عمييا من األشخاص جب ار بغرض استخداميا
لتحقيق أىداف ذات منفعة عامة.

عائدات ممتمكات الدولة (الدومين) :وىي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عمييا الدولة من
ممتمكاتيا(الدومين)  ،وتنقسم إلى ثالثة أنواع ىي :
 الدومين المالي  :ويشمل كل ممتمكات الدولة من أسيم وسندات في المؤسسات االقتصادية.
 الدومين العقاري  :ويشمل ما تممكو الدولة من أراضي و عقارات.

 الدومين التجاري و الصناعي  :ويشمل كل ما تمتمكو الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي
وتجاري.
-

0.75

القروض العامة :وتعتبر من اإليرادات العامة غير العادية التي تمجأ إلييا الدولة .
التحويالت :وتتمثل في اإلعانات الداخمية و الخارجية التي تتحصل عمييا الدولة.

صفاة  1تن 4
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0.75
0.25
×3
0.75
0.75

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :القانو

الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 20ساعات ونصف
06

الجواب الثالث:

 -1الشروط الواجب توافرىا ليكون النزاع جماعيا:

 -أن يكون النزاع جماعيا في أطرافو حيث يشمل الخالف جميع عمال المؤسسة أو مجموعة من ھم.

 -أن يكون موضوع النزاع جماعيا حيث يتعمق سبب النزاع بمصمحة مشتركة بين العمال ومن ذالك المطالبة بتطبيق 01×2

نص قانوني لفائدة العمال أو الزيادة في األجور أو تحسين ظروف وشروط العمل.
 -2المصالحة القانونية كما حددىا القانون:

يرفع المستخدم أو ممثمو العمال الخالف إلى مفتشية العمل المختصة إقميميا لتقوم وجوبا بالمصالحة

بين الطرفين و استدعائيم في جمسة أولى في أجل أقصاه أربعة أيام بعد إخطارىم قصد تسجيل
موقف كل طرف في المسألة أو المسائل المتنازع عمييا،و في ىذه الحالة يجب عمى طرفي الخالف
حضور جمسات المصالحة التي ينظميا مفتش العمل و عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي ال

02.5

تتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الجمسة األولى ﹸيعد المفتش محض ار يوقعو الطرفان يدون فيو
المسائل المتفق عمييا و التي لم يحصل بشأنيا اتفاق ،في حالة فشل المصالحة عمى الخالف

الجماعي يعد مفتش العمل محض ار بعدم المصالحة .

 -3إذا فشمت طرق التسوية الودية ،اإلجراء القانوني الذي يمجأ إليو العامل ىو اإلضراب.

 شرح ىذا اإلجراء:اإلضراب ىو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل ،و يعتبر من الحريات العامة التي كرسيا
الدستور الجزائري .

0.5

01

الجزء الثاني
تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنفس األسباب التي تنقضي بيا الشركات التجارية كانتياء أجميا 01
أو انتياء اليدف الذي قامت من أجمو .وتنقضي كذلك بسببين خاصين ىما:

 -1إذا ما فاق عدد الشركاء  20شريكا مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة لمورثة مع
باقي الشركاء األحياء.
 -2إذا ما قل رأسماليا عن  100000دج و لم يرتفع إلى ىذا المبمغ خالل سنة .

صفاة  0تن 4
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×2
01.5

04

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :القانو

الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 20ساعات ونصف

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

الجزء األول:

العالمة
مجزأة مجموع

الجواب األول:

21

التزامات المشتري اتّجاه البائع:

يترتب عمى عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسميم المبيع وتحمل نفقات المبيع

أ /االلتزام بدفع الثمن :بحيث يمتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عميو في مكان تسميم المبيع ،مالم
يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

ب /التزام المشتري بدفع نفقات البيع :يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم اإلعالن العقاري
والتوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسمم المبيع ما لم يوجد اتفاق

يقضي بغير ذلك.
جـ /االلتزام بتسمم المبيع :يتم تسمم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عمييما في العقد
دون تأخير وباستثناء الوقت الذي تتطمبو عممية االستالم.

الجواب الثاني:
 /1تأسيس شركة التضامن :تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط
الشكمية ،بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف موثق ( 545ق ت ج ) والقيام بإجراءات الشير (548
ق.ت .ج) ،وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني لمسجل التجاري بالعاصمة أو
مصمحة السجل التجاري عمى مستوى الوالية ،ويجب كذلك نشر ممخص عن عقد الشركة التأسيسي في احدى
النشرات الرسمية أو الجرائد ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية - :أسماء الشركاء وأسماء مديري األعمال
المأذون ليم بالتوقيع عن الشركة -العنوان التجاري لمشركة ورأس ماليا -تاريخ بدا ونياية الشركة.
 /2انقضاء شركة التضامن :تنتيي شركة التضامن بأحد األسباب الواردة في المادتين 562و 563من
ق.ت.ج كما يمي:
 تنتيي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون األساسي لمشركة. تنحل الشركة في حالة إفالس أحد الشركاء أو منعو من ممارسة مينتو التجارية أو فقدان أىميتو.ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطيا إذا نص القانون التأسيسي عمى ذلك أو بقرار يتخذ
بإجماع الشركاء.
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :القانو

الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 20ساعات ونصف
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

الجزء األول :الجواب الثالث

مجموع
06

 /1حالة العامل " عمر" :تعمق عالقة العمل.

 /2نعم لو الحق في استئناف العمل مع نفس المؤسسة عند عودتو من الخارج

01
01

وذلك بالرجوع لممادة  64من قانون العمل :حيث تعد أسباب تعميق عالقة العمل فيما يمي:
 -وجود اتفاق متبادل بين الطرفين يسمح لمعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزاماتو المينية ألسباب موضوعية

0.5

مختمفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضيا.

0.5

 -حالة االستيداع القانوني كالتفرغ لمدراسة والتكوين أو العالج.

0.5

 -ممارسة حق اإلضراب.

0.5

 -العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.

0.5

 -صدور قرار تأديبي يعمق ممارسة الوظيفة.

0.5

 -حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نيائي ضده.

مالحظة :يعاد العامل إلى منصبو أو منصب مماثل لو بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعميق عالقة العمل.

01

الجزء الثاني:
مضمون االتفاقية الجماعية لمعمل :المادة  120من ق.ع.ج" تعالج االتفاقية الجماعية التي تبرم حسب الشروط

0.5

التي يحددىا ىذا القانون شروط التشغيل والعمل ويمكنيا أن تعالج خصوصا العناصر اآلتية:

* التصنيف الميني.

0.25

* مقياس العمل بما فييا ساعات العمل و توزيعيا.

0.25

* األجور األساسية الدنيا المطابقة.
* التعويضات المرتبطة باألقدمية والساعات اإلضافية و ظروف العمل بما فييا تعويض المنطقة.
* المكافآت المرتبطة باإلنتاجية ونتائج العمل.

0.25
0.25
0.25

* كيفية مكافأة فئات العمال المعنيين عمى المردود.

0.25

* تحديد النفقات المصرفية.

0.25

* فترة التجريب واإلشعار المسبق.

0.25

* مدة العمل الفعمي التي تتضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات التوقف عن

0.25

* الغيبات الخاصة.

0.25

النشاط.

* إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل.

0.25

* ممارسة الحق النقابي.

0.25

* الحد األدنى من الخدمة في حالة اإلضراب.

0.25

* مدة االتفاقية و كيفيات تمديدىا أو مراجعتيا ونقضيا.

0.25

مالحظة :تقبل كل االجابات الصحيحة االخرى.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :علوم جتريبية ،رياضيات ،تسيري واقتصاد ،تقين رياضي

املدة 20 :سا و 02د

اختبار يف مادة :اللغة العربية وآداهبا
عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول
النص:

( -1إنيييييـ عر ييييييت) ِم ن ن سنن ان من ن نننن م ن ننن س ننسن ن ننن
ِ
أم ن ن ن ن ن ننـا
 -2ملس ْ ت ن ن ن ن ن ننش ْدن ن ن ن ن ن ن س م ْ ت ن ن ن ن ن ننـ ا ن ن ن ن ن ن ن س س

سح سمن ن ن ن ن ننـ مِن ن ن ن ن ننـ ا س ن ن ن ن ننْ ِم إ منس ن ن ن ن ن نن
سفلس ْمن ن ن ن ن ننت أ ْ
ب ا ِمن ن ن ِ
الّ ِ ن ننـ ا ن ننِ ِ ِمنسن ن ننن
س
صن ن ْنِ س

ِفن ن ن ن ن ن ني م س ن ن ن ن ن ن ِ
ننه ا ن ن ن ن ن ن ن سن ن ن ن ن ن ننش
 -5من ن ن ن ن ن ن
نب ا ـ ن ن ن ن ن ننن م ن ن ن ن ن ننتس ن
 -6دن ن ن ن ن ن ا ن ن ن ن ن ن ملن ن ن ن ن ن س
 -7ا من ن ن ن ه ْح ن ن ن ن ّ ن ن ن ْنن ح ْم ن ن ننن ص تِ ن ن ن ننش
ب ا ِـ ن ن ن ن سنن ف ن ن ن نن ِمن ن ن نن س ا ِ ن ن ن ن
 َ -8ن ن ننـ ح ن ن ننن س
 -9إ ن ن ن ن نني سـ ن ن ن ن ن نني م ن ن ن ن ننن أسم ن ن ن ن ننِْ سِن س ن ن ن ن ن ن ننب

سِ ْ سن ن ن ن ن ن ن ننن س ن ن ن ن ن ن ن ن ْ َسن

ننت سح ْم اس ن ن ننن
سِ ْ ن ن ننش إ ن ن ن ا س ن ن ن ِ سم ْن ن ن ن ا من ن ن س
ف ن ن ن ن ننن لم ا سن ن ن ن ن نـ إم ن ن ن ن ننن سِن ن ن ن ن ن أ سدنس ن ن ن ن ننن

نت س ن ن ن ن ننـ
 -3تِ ن ن ن ن ن ـ ا ن ن ن ن ن حت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ْ س سمن ن ن ن ن ْ
ييييييييييديرّ س ْفن ن ن ن ننش َ ا َْتِن ن ن ن ن سنـا س سن ن ن ن ننش
ا
 -4س ْفن ن ن ن ننش قَي

ح ن ن ن ن ن ن ن ننش أن ت ن ن ن ن ن ن ن ن

أحن اسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن
اح ملدن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن سدمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن ْ
س
أس ْ سم ن ن ن ن ن ن مم ن ن ن ن ن ننن سم ن ن ن ن ننن سممن ن ن ن ن ننن إ منس ن ن ن ن ن ننن
ا ـ ن ن ن ن ن ن ِنن ِ ْـ اسن ن ن ن ن ننن

ن ن ن ن ننـن م ن ن ن ن ن ننن ا ن ن ن ن ن ن س س
أسُ ل سنمن ن ن ن ن ن ن ن ننن ساـ ِع ْمميييييييييييييييييييا ساـ ْفن اسن ن ن ن ن ن ن ن ننن ؟
ننـ ِ ْ نس ن ن ننن
ييييييرداً) ِن ن ن س
(عييييييياي لمديييييييين ي ْ

مننن م ن ـ

 -11إ ا ا ْ تسن سنـ ا م ن ه مننن فنني ا
ت سنمن ن ن ننـا
ننـ س ْ
 -11د ن ن ن س ا سح ن ن ن ننة ا تن ن نني من ن ننن سـن ن ن س
فم ن ن ْنن
نمم س
ْ -12د ن ن س ا ء ن نسنه ا ن ن س ْمح ن ن ا ن ن س

اـتسن ن ن ن سنـ ا سم ْ ن ن ننت أس ْحسن ن ن نن ِم ن ن ننش ْ ـاس ن ن ن ننن
إَ ْ
َ ت ن ن ن ن ن ن ن ننـ مِ سم ن ن ن ن ن ن ن ننن ن ن ن ن ن ن ن ننل سح ْ ن اس ن ن ن ن ن ن ن ننن
تصري -
إيميا أ و ماضـ –
ُّ

] ِمن ـ ان إ ل ن أمي من ي  -ص .[531-531
شرح لغوي - :مَ ْوتو :ا تسم ْ تش.
 َخ ْفو :فِل أم ِم ْن " س ن س ".ْ -رد(مف ـ مِش رد) :نب.

ِ
صنحب َ ة س لسـ.
 صعب المراس: َجذْال َنا :فس حن.َ -س َناه :نؤ .

 -الزواجر :ا ادي.
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ِ
ب.
 َن َ ْت :لت س ْم تص ْ -الورى :ا نل.

األسئمة:
أوال – ال ناء الفكري 10 ( :نقطة )
ِ -1م ْن تحـث ا نِ في ا ص ؟ سِ سم سم اِتمـ في ا حـ ث ِ ش ؟
 -0م ة ا ت نؤم ند ة في ا ص .من ممم ن ؟
ِ -0مم تِ ب ا نِ ؟ دل ت ِاف ش ا أ ؟ ِلل.
 -4مـ ا نِ ممنـئ ا امطة ا لم ة .ا

أ مِة م ن من مل ا ص.

مؤ ْ ن ش مع ا تم ل.
 -5في ا ص مط من  .من د ؟ ا
 -6ص م م ن ا م نت ( من  7إ  ) 12مـمل مك ا نص.
ثانيا – ال ناء المغوي 20 ( :نقاط )
 -1ـت في ا ص ا فن اآلت ة " :أسدا – حسرانا – األرض – ىم – حيرانا  -الضياء ".
 ص ف ن في ح ل ْ ن ـَ ْ نّ م سم ِم من.ِنئـ .
ند سم ا م ا م فصل "ىيو" في تح ق اتمنق ا ص .مءن ـ س ّ ح ءـ ْـ س
 -0سم س
ص ْـ ِ ا سم ْ ت ا امع في َ ش " :س ْفش قَدي ار ."...
 -0أِ ب لمة " :قدي ار " ا ا ـة في س
لمةِ " :عمما " ا ا ـة في ِ ا م ت ا تنمع في َ ش " :أس ل سنمنن ساـ ِع ْمميا ." ...
 -4م ن ا محل انِ امي ل ملت ن اآلت ت ن ا محص ت ن م ن َ م ن:
ص ْـ ا م ت ا ل.
 ( إنـ عر ت ) ا ا ـة في ساي لمدين ْرًدا) ا ا ـة في سِ ا م ت ا ِن
َ ( -ع َ

.

 -5في ا ِمن ت ن اآلت ت ن ص تنن م ن تنن .ا ح منّ م ن ِ منّ ِم ممـت من.
 " -والمرء وحش " ا ا ـة في صـ ا م ت ا منمع.

 " -يمحو الظالم " ا ا ـة في صـ ا م ت ا ن ي ِ

.

انتهى المىضىع األول
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الموضوع الثانـ
النص:

ل ا ِ ل ِة حب ا ِ
من ام ِ
ات لمحنف ِة ِل ا م نهّ في ا م نه ِمن سة ا ِن؛ ف ل من ت ِ
ِ
من
أدل م تِش ِمن
ا فل من حن ة إ ش في م نئ ن ف حم ب إ نّ فنن منن من طف تش حب م تسش س
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
مع أفق حمِش
حن تش إ م امتمـاـ م نئش م ْ مّ من ا م ت إَ ا طن ا ص  .إذا ت ـم ئن في م ش ات س
ِ
ـان ا ح نة سِ س ا ن (يماثموَنو ـ ماضيو) حن ِ
أ س ْ
ت تتمع م ـ ك ـائ ة ط شّ فإ س ا ـ سل م س
ـا ش أ مَش س ا ِِش سم ن ِِشّ س ِ س س ْح س دم
سـ ف م ص تسش ملمن ِش
إ ش من ممت ملِشّ
من
ِمن ا ح ِب ِ
مم ْ ِل من نن ِ مش دل م تِش في طف تِشّ دؤَه دم أدل ط ِش ا م ّ محمتش م
ا ِنم دي ا طس نِ نة .ف ننإ ا ـ ِ من ِ
ِلم ا صح ح س ِ س من ح ِب ِل سمن ـ ف ِ م ص تسش
في ا ِ ْ
س
ط ْف سة ف ش َ سم ِْ ِـل
ان من ة ن ت ا
ل ن ط ن شّ د ا د ط ش ا م  .د ا ت ت ب طم ِي َ س
طن
َ حب ا س

طن ا م إَ من سِ س أسحب ا طن ا م ّ َ ِ
ِ شّ فم ِ
َ حب ا س
طن ا ص .
ا م إَ من سِ س أسحب ا س
اه د ا ح ِة أَمنمَِ :مم َ ِ ف ن إَ أ طنس م ا ص ةسّ دؤَه دم ا ن ن ا ن
ا نل إ س
ِ ن ِل أ سم ِم م من تِ ا طفسْ ل نت ِل ـم ـ ِدن من ا ح انّ س دم في ا ن ِب َ ن م م
ِ
ِ
ِ
ِ
حت
َن م م أدل م ت مَ .مم ِ ف ن طس م ا م ف ِمل ن في مم لش ل من س ْ ن ف ش س ْ س
امتصنص ِ
ـمنه ا ِ
س ْفِش س ن ن مإـ ِ
ِ
مم
مل ِمل ن ـائمن ِل
ِ ا ِ ِل ا طنن ا
نل ا
س
ّ ْ
ْ
ممه ِل ـ ِ أ سم ِم مّ ف ْم مص مة ا م ة مِنه.
ا ت م ِع في ا م ْل ِك َ ت ـدم إَ ا ةّ دؤَه
ن م ن س ن ـ ِنـسة َ سم ِْـ ِل نّ تسم ن ت ت سم ن ا طم ِي
َِ ...مم اِت م الوطنيات لِ ن
ِ
منن (ي ِجد صورتَو)
في تـ نّ ل احـة م ن مم ة ِل من َملس ن ِـِنمة من س
آم سن مـن ان س
مِـدنّ س
ـدن في ان من ِة
ك ـدن في أمتِش ط ِش ا م ِ ّ
س مِنـتسش في م تِش ط ِش ا ص ّ
لِ ن ط ِش ا م .
الشيخ ع د الحميد ن اديس

من كتاب (آثار ا ن اديس) جمع :عمار الطال ـ ،ج ،3ص 366يييييييي .368

شرح لغوي - :نواميس ِ
الخمقة َ :ا ن ا فط ة.

 -ال طفرة يو :م ت م.

عادية (مت ف
 -غير َ
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ا نه) :ـ

ن مة.

األسئمة:
أ – ال ناء الفكري  21 ( :طة )
 – 1من ح ة ا ط ة؟ من أمنل م نئ ن في
 – 2ل ط ة م اتبّ ا دن حمب
–3
–4
–5
–6

ا نتب؟

ـدن في ا ص.

سم ِن ا م ص ـ من مم ا ن ي من ا نل؟
أ ا َمنم سم ءل ا مف سم ا ح ي ل ط ة؟ ِلل من ا ص.
ص م م ن ا ص مـمل مك ا نص.
ِ
مؤ ِ ن ش.
حــ ا مط ا ن ب في ا صّ مع ا تِل ل م
ص

–7إ

تمي ا ص؟ ا

أ فن

ا نتب في ا ص؟

مث صنئص ش.

ب – ال ناء المغوي  80 ( :نط )
 – 1من ا ح ل ا ـَ ي ا

ت تمي إ ش ا فن اآلت ة؟

(ال قاءّ اإلنسانّ ال يتّ األرضّ الوطن)
 .من ـَ ة د ا ا ت ع؟

 – 2ت سِت م ت نت "المح ة" في ا ف ة ا
 – 3أِ ب من لي إِ اب مف ـات" :إذا" في َ ل ا نتب " إذا ت ـم
"الوطنيات" في َ ش " َمم اِت م الوطنيات لِ ن".

ئن في ِم ِش"ّ

 – 4م ن محل إِ اب ا ملت ن ا اَِت ن م ن َ م ن في ا ص:
(يماثموَنو ـ ماضيو) في ا ف ة ا

ّ (ي ِجد صورتَو) في ا ف ة ا ن ة.

 – 5في ا ِمن ت ن اآلت ت ن ص تنن م ن تنن .ا ح من مم ن ِ من م ممـت من:
ِ
العمم الصحيح.)...
ن ن ( ...غ ِذي
ن ن ( ...يعيشون عمى أ َم ِميم كما تعيش الطفَ ْيميات عمى دم ِ
غيرىا.)...

انتهى المىضىع الثاني
صفحة  4من 4
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :المغة العربية وآدابيا الشعبة :عموم تجريبية ،رياضيات ،تقني رياضي ،تسيير واقتصاد املدة 20:سا و02د
العالمة
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

ي 10( :نقطة)
البناء الفكر ّ
أمره من فساد.
يتحدث ّ
ّ -1
الشاعر عن اإلنسان المعاصر وما آل إليو ُ
عرفت ،بمَوتُوُ).
(إنِي
اقعية ّ
ُ
 اعتمد في الحديث عنو عمى التّجربة ال ّذاتية الو ّص بسبب إمعان اإلنسان في شروره ،وتماديو في اقتراف أبشع الج ارئم في
 -0نبرة التّشاؤم ظاىرة في ال ّن ّ
َّ
نفسية الشاعر.
ّ
مما ول َد ً
يأسا في ّ
حق أخيو اإلنسان دون أن يجد في نفسو وازعاً يمنعو من ذلك؛ ّ
الرغم من درجة العمم الّتي بمَ َغيا
يتعجب ّ
ّ -0
الشاعر من التّناقـض الّذي يعيشو اإلنسان المعاصـر؛ فعمى ّ
قب ُل كل عبارة ِ
شارحة ومالئمة لمضمون البيت
عدا عن ّ
لم َي ِزْده ذلك إالّ ُب ً
الدين وتعاليمو( .وتُ َ
التاسع).
اعى في إبداء الرأي :موافقة الفكرة المطروحة – سالمة التعبير – التعميل).
(ير َ
الرأي ُ :
 إبداء ِّ
الصالح واليداية،
نموذج لالستئناس :أو ِاف ُ
ق الشاعر في تعجبو؛ ّ
ألن العمم يقود صاحبو نحو ّ
وال خير في ِعمم ال ينفع متعممو.
ِ
ص:
جسدت ا ّلرابطة
ّ
القممية من خالل ال ّن ّ
 -4ذكر أربعة مبادئ ّ
ٍ
الدين دون تخصيص.
النزعة
كل من اإلنسان و ّ
 ّّ
اإلنسانية من خالل حديثو عن ّ
أن الشاعر ختم
 ّالدعوة إلى التّفاؤل ونبذ التّشاؤم (رغم التشاؤم الذي يطبع موضوع النص ،إال ّ
القصيدة بفسحة تفاؤل وأمل :ىو الحياة ،وىو الضياء).
 بساطة المّغة وسيولتيا من أجل إيصال المعنى لممتمقّي. االستعانة بمظاىر الطبيعة المختمفة في صياغة التجربة الشعرية.ي.
الشعر رسالة تدعو إلى
 اعتبار ّّ
الحق والخير والجمال ،وليس من باب التّرف الفكر ّ
البيانية).
 َسعة الخيال وخصوبتو (كثرة الص َورّ
 النزعة التأم ّمية.الشخصانية).
(الفردانية،
الذاتية
 اإلغراق فيّ
ّ
ّ
العضوية.
الموضوعية ،والوحدة
 الوحدةّ
ّ
المترشح بذكر أربعة من المبادئ المذكورة.
مالحظة :يكتفي
ِّ

21
21
21
21

21

4×2.5
10

الوصفي.
ص :ىو النمط
-5ال ّنمط البارز في ال ّن ّ
ّ
مؤشراتو - :استحضار الموصوف وتركيز الوصف عميو (وصف داخمي لإلنسان)
أىم ّ
وحش)... ،
الج َمل
االسمية التي تفيد ثبوت الوصف ودوامو (المرء ٌ
ّ
 استخدام ُقديرا،)..،
 اإلكثار من النعوت (ىو الحياة التي ،...ىو الضياء الذي ،)...واألحوال (وىوّ
مشتد القوىً ،
واإلضافات(صعب المراس ،بعد اليوم ،بكاء األكثرين.)... ،
 اإلكثار من الصور البيانية الم ِّثعبانا ،المرء وحشَ ،سمب الدنيا بشاشتيا0×2.5 .)... ،
(أسداً ،
شخصة لممعاني ً
ّ ُ
َ
اإلنشائية ذات الطابع االنفعالي (التعجب واالستفيام في البيت التاسع).
 توظيف األساليبّ
ّ
الزمانية (بعد اليوم ،عند الضعف ،في األرض.)...
 توفر القرائن المكانية و ّ21

المترشح بذكر مؤشرين من المؤشرات المذكورة أعاله.
مالحظة :يكتفي
ّ
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :المغة العربية وآدابيا الشعبة :عموم تجريبية ،رياضيات ،تقني رياضي ،تسيير واقتصاد املدة 20:سا و02د
العالمة
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

مجزأة مجموع

اعى فيو:
المترشح
 -6تلخيص مضمون األبيات ( من  7إلى  ) 10بأسموب
ّ
الخاصُ ،ير َ
ّ
 مالءمة المضمون. مراعاة حجم النص.المترشح( :سالمة المغة  +جودة التعبير).
 أسموبّ
ممخص مقترح لالستئناس:
ّ
عجبا ِمن عدم انتفاعو
حسن المظير قبيح المخبر ،بِسبب تركو ّ
"اإلنسان َ
فوا ً
لمدين الذي يي ّذب طباعوَ .
بعممو وابتعاده عن تعاليم الدين التي ىي حياة الوجدان ِ
ِ
وضياء القموب".
غوي 28( :نقاط)
البناء المّ ّ
دالليين مع تسميتيما:
 -1تصنيف األ لفاظ إلى حقمين ّ
حقل الطّبيعة
الضياء
أسدا – األرض ّ -

حقل التّشاؤم
ىم  -حيرانا
حسرانا – ّ

 -0ضمير الغائب (ىـو) :
الدين في البيتين .11-11
جل أبيات القصيدة ،ويعود عمى ّ
 يعود عمى اإلنسان في ّقبمية وساىم في ترابط أجزاء النص.
 -ساعد في التّركيز عمى المعنى بإحالة ّ

 -0إعراب المفردات:
قدي ار :حال منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
ِع ْمما :تمييز منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظّاىرة عمى آخره.
المحل اإلعراب ّي لمجممتين:
-4
ّ

محل ليا من اإلعراب.
فعمية
ّ
(إ ّني عرفت) :جممة ّ
ابتدائية ال ّ
جر ،معطوفة عمى الجممة الواقعة مضافًا إليو.
( َ
عاف ِّ
لمدين بردا) :جممة ّ
محل ّ
فعمية في ّ

وسر بالغتيما:
 -5شرح ّ
الصورتين البيانيتين ،وبيان نوعييما ّ
مقتصر عمى ذكر
ًا
وشدة فتكو بفريستو،
شبو اإلنسان بالوحش في بشاعتو ّ
 "المرء ْوحش"ّ :
الطرفين ،فيو "تشبيو بميغ".

المشبو (المرء) والمشبو بو (الوحش).
التطابق بين
سر بالغتو :توضيح المعنى وتقويتو بإييام
ّ
ّ
ُ
ظالم " ُشّبِوَ "البعد عن تعاليم الدين" بالظالم بجامع التيو في ُك ٍّل منيما ،وصرح
 " -يمحو ال ّ

المشبو بو وىو "الظالم" ،عمى سبيل "االستعارة التصريحية".
ب ّ
المعنوي وىو "الضالل" في صورة محسوسة وىي "الظالم" لتقريب معنى التيو
سر بالغتيا :تجسيد
ّ
ّ
إلى الذىن.
توضيحات لممصححين:
ِ
اء ملميا في الضمير المستتر فاعل الفعل
 -1االستعارة التصريحية التي في لفظ (الظالم) ُيمك ُن إجر ُ
(يمحو) والعائد عمى (الضياء)؛ ففي العبارة( :يمحو "ىو" الظالم) استعارتان تصريحيتان.
اء استعارة مكنية في العبارة (يمحو الظالم) ألن محو الضياء لمظالم حقيقة ال
 -0من الخطإ إجر ُ
مجاز فييا؛ وانما المجاز في ملل ىذه العبارة( :يمحو الدين الضالل).

صفاة  0تن 0
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :اللّغة العربيّة وآداهبا الشعبة :علوم جتريبيّة ،رياويات ،تقين رياوي ،تسيري و اقحصاد
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

املدة 20 :سا و 02د
العالمة
مجزأة مجموع

ي 21( :نقطة)
أ – البناء الفكر ّ
محبة الفرد ألىل وطنو الصغير (األسرة) ووطنو الكبير (المجتمع) ووطنو
01
 2ـ ـ الوطنية في حقيقتيا ىي ّ
كل مراحل العمر.
األكبر (اإلنسانية) ،وىي تنشئة اجتماعية تستغرق ّ
0.5
المحبة والعمم الصحيح).
أي( :أساس بنائيا:
تُبنى
ّ
ّ
بالمحبة ،وتُسقى بالعمم الصحيحْ .
 1ـ ـ مراتب الوطنية حسب ورودىا في النص ىي:
المرتبة األولى :وطنية الوطن الصغير(البيت).
0.5
0.5
المرتبة الثانية :وطنية الوطن الكبير(الجزائر).
0.5
المرتبة الثالثة :وطنية الوطن األكبر(اإلنسانية).
0.5
الناس :االستعمار.
"ابن باديس" بالقسم الثّاني من ّ
 3ـ ـ يقصد ُ
وقد مثّمو في صورة الوحش المفترس الذي يحرص عمى منفعة وطنو الخاص ولَ ْو باإلمعان في إلحاق
0.5
الضرر بأوطان غيره من ُّ
القوة.
ّ
الضعفاء ،وال تردعو إال ّ
ِ
ِ
0.5
لموطنية ىو القسم األخير.
 4ـ ـ الق ْسم الذي ُيمثّل المفيوم الحقيقي
ّ
ّ
أن سعادتو ال تتحقّق إال في الحرص عمى
التعميلّ :
ألنو اعترف بكل مراتب الوطنية دون تمييز ،وأدرك ّ
نفع أسرتو ومجتمعو وخدمة اإلنسانية .كما ورد في قول الكاتب( :اعترف بيذه الوطنيَّات كِمّيا،)...
0×2.0
كل و ٍ
بعدىا.)...
احدة منيا َّ
(ُّ ...
مبنيةٌ عمى ما قبمَيا ودعامةٌ لِما َ
اعى فيو:
 5ـ تمخيص مضمون النص بأسموب المترشحُ ،ير َ
01
ـ مالءمة المضمون.
01
ـ مراعاة حجم التمخيص.
01
ـ أسموب المترشح( :سالمة المغة  +جودة التعبير).
نموذج لمتمخيص( :لالستئناس)
محبتُو
حب نفسو وأىمو معتب اًر بيتو وطناً ،ثم ال يمبث أن تتّسع ّ
من فط ـ ـ ـرة اإلنسان أن ينشأ عمى ّ
ِ
يس َع األرض كميا.
ويكبر وطنو حتى َ
تم َّس أفراد مجتمعو ،ثم تشمل اإلنسانية جمعاءُ ،
لَ
ِ
ينشدون السعادة
وطنيتيم؛ فمنيم األنانيون ،ومنيم
الناس في
المستعمرون ،وأفضمُيم الذين ُ
ويتفاوت ُ
ّ
اإلنسانية في الوطن الصغير والكبير واألكبر.
0.5
ألن الكاتب بصدد معالجة قضية جوىرية تتمثّل في التّــنشئة
 6ـ ـ يغمب عمى ّ
ي؛ ّ
النص :ال ّنمط التّفسير ّ
عمى الوطنية الحقّة وكيفية تجسيدىا.
المترشح مؤشرين)
المؤشرات من النص( :يكفي أن يذكر
ّ
ِ
الحقيقة أقسام.).... :
اء ىذه
ـ ـ التفصيل بعد اإلجمال (و ّ
الن ُ
اس إز َ
ـ ـ االستعانة بأدوات التوكيد (تكرار بعض الكممات" :البقاء"" ،المحبة"" ،الوطن" /...أسموب القصر" :وما
0×2.0
البيت إال الوطن الصغير" /التوكيد بالضمير " :ىم أىل ...ىي الوطنية"  /التوكيد المعنوي" :وكانت
األرض كمّيا.)"...
ـ ـ الشرح والتفسير.
ـ ـ التعميل والتمثيل.
ـ ـ استخدام لغة موضوعية (غياب ضمير المتكمم).
ـ ـ ربط النتائج باألسباب.
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :اللّغة العربيّة وآداهبا الشعبة :علوم جتريبيّة ،رياويات ،تقين رياوي ،تسيري و اقحصاد

املدة 20 :سا و 02د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
ياسية.
 7ـ ينتمي النص إلى فن المقال؛ وىو مقال اجتماعي ذو أبعاد س ّ

المترشح ثالث خصائص له)
خصائصو ( :يكفي أن يذكر
ّ
ـ ـ وحدة الموضوع (الوطنية).
ـ ـ التصميم وفق منيجية المقدمة فالعرض فالخاتمة.

العالمة
مجزأة مجموع
0.5

0×2.0

ـ ـ اعتماد وسائل اإلقناع.
ـ ـ األسموب المباشر ِ
(قمّة الصور البيانية).
ـ ـ وضوح الفكرة وسيولة األسموب.

المغوي 88( :نقاط)
ب ــ البناء
ّ
الداللي الذي تنتمي إليو األلفاظ(:البقاء ،اإلنسان ،البيت ،األرض،الوطن) ىو حقل "االجتماع
 2ـ الحقل
ّ ّ
والعمران" ،أو حقل "الحضارة اإلنسانية" أو ما بمعناهما من التسميات.
َحب)  ،وتتمثّل داللة
(حب،
"المحبة" في الفقرة األولى:
تنو َعت مشتقات
يحب ،ومحبَّتُو ،وأ َّ
حبيبُّ ،
ُّ
 1ـ َّ
ٌ
ّ
بناء صحيحاً،
"المحبة" ىي األساس الذي ُي َبنى عميو مفيوم
أن
ىذا ُّ
التنوع في التأكيد عمى ّ
ّ
ّ
"الوطنية" ً
وتثبيت ذلك في ذىن القارئ.

01

01

 3ـ إعراب المفردات:

إذا:
محل نصب مفعول فيو0×2.0 .
ٌ
ظرف لما يستقبل من الزمان ،يتضمن معنى الشرطٌّ ،
مبني عمى السكون في ّ
وىو مضاف.
2.0
جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.
ّ
الوطنيات :بدل من اسم اإلشارة (ىذه) ،مجرور وعالمة ّ
الج َمل:
 4ـ إعراب ُ

20

ـ ( ُيماثموَنه في ماضيه) :جممة فعمية صمة الموصول ،ال محل ليا من اإلعراب.
ِ
"أن".
محل رفع خبر ّ
ـ (يج ُد صورتَه) :جممة فعمية في ّ
وسر بالغتيما:
 5ـ شرح الصورتين البيانيتين ونوعيما ّ
ِ
ِ
ٍ
كل 0×2.0
الصورة األولىُ ...( :غ ّذي بالعمم الصحيح :)...حيث ّ
شبو العمم الصحيح ب ـ "الطعام" بجامع النفع في ّ
فح َذف المشبو بو ،وأبقى عمى أحد لوازمو " ُغ ِّذي" عمى سبيل "االستعارة المكنية".
منيماَ ،
2.0
سر بالغتيا :توضيح دور العمم الصحيح في تنمية الشعور بالوطنية ،وتجسيده في صورة نمو الجسم
0×2.0
0.5

بالغذاء النافع.

ات عمى دم ِ
غيرها :)...تشبيو ُم ْرَسل ُم ْج َمل،
ُم ِمهم كما
ُ
تعيش الطُفَْي َّمي ُ
الصورة الثانية...( :يعيشون عمى أ َ
شبو األنانيين ب ــ"الطفيميات".
حيث ّ
الوطنية.
المشبو واظيار خطئو في فيم
سر بالغتيا :تقبيح صورة
ّ
ّ

0×2.0
2.0

توضيح لممصححين:
ِ
ِ
ي)
َّ
تم إجراء االستعارة السابقة في االسم (العمم)؛ فهي استعارة أصمية مكنية .كما يمكن إجراؤها في الفعل ( ُغ ّذ َ
التعهد والتربية بـ"التغذية" ،واشتُ َّ
الفعل (غ ّذي)
المشبه به
ق من
(ش َّبه
عمى أ ّنها استعارة تبعية تصريحية كما يميَ :
ّ
ّ
ُ
الخ ْمطُ بين اإلجراءين.
عمى سبيل االستعارة التصريحية) .وال يجوز َ

صفاة  0تن 0
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
وزارة الرتبية الوطنية
2016 :دورة
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 تسيري واقتصاد، تقين رياضي، رياضيات، علوم جتريبية: الشعب
د30  سا و02 :املدة
 اللغة الفرنسية: اختبار يف مادة
:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول
Il ne faut pas se demander comment ces événements de mai 1945 ont pu se produire mais, au
contraire, comment auraient-ils pu ne pas se produire ? Ils avaient été précédés, dès les lendemains du
Congrès des Amis du Manifeste et de la Liberté, d’une campagne d’hystérie totalitaire, d’appels à la
répression prenant la forme d’appels au meurtre. […]
En avril 1945, la victoire des Alliés sur le nazisme et le fascisme n’était plus qu’une question de
jours, mais nous, nous avions le sentiment d’être de nouveau piégés et encerclés par la guerre. Le parti
préparait fiévreusement les manifestations du 1er mai : la Fête du Travail pouvait être l’occasion
historique de réaffirmer, à côté des revendications économiques et sociales, l’aspiration nationaliste.
Nous autres lycéens, nous souhaitions participer au défilé pacifique dans les rues d’Alger. Nous en fîmes
part à Ouali Bennaï qui nous en dissuada, préférant nous garder « en réserve ».
Il y eut des manifestations dans la plupart des grandes villes. A Alger, elles revêtirent un caractère
massif : deux cortèges, l’un partant de Belcourt et l’autre de la Casbah, devaient converger vers la Grande
Poste et le Palais du Gouvernement général, le cœur administratif de la capitale. Répondant à l’appel
pacifique du parti, Alger des profondeurs se leva comme un seul homme.
La police intervient vigoureusement pour empêcher la jonction des deux cortèges. Débordées par
les travailleurs, les forces de l’ordre tirèrent. On devait relever sept morts et des dizaines de blessés…
Le soir même, dans la cour de Ben-Aknoun, Ouali, qui avait l’arcade sourcilière fendue d’un coup
de crosse, vint nous faire le récit de cette journée. Il était à la tête de la manifestation rue d’Isly (rue Larbi
Ben M’Hidi), déployant avec ses camarades une large banderole portant les mots PAIX ET LIBERTE.
Une semaine plus tard, le 8 mai 1945, le jour même de la Victoire, l’Algérie allait connaître ce que
j’appellerais l’insurrection de 1871 à rebours. Une vraie guerre s’abat sur les populations des Babors. […]
On opère des milliers d’arrestations à travers tout le pays, en commençant bien évidemment par
les leaders : Ferhat Abbas et le Cheikh El-Ibrahimi sont jetés en prison (Messali, lui, avait déjà été
déporté en Afrique équatoriale à la fin avril).
Le 15 mai, Ouali vient demander à la section de Ben-Aknoun des volontaires pour le maquis.
Personnellement, je prends le temps de la réflexion. Ce n’était tout de même pas une mince affaire que
d’interrompre mes études en plein bachotage, à un mois des épreuves de la première partie du
baccalauréat. Il y avait ma famille, dont j’allais décevoir les espérances, et il y avait aussi toute une série
d’interrogations politiques. Je ne parvins à une décision que le lendemain et je ne cache pas que la
rupture me fut douloureuse.
Hocine Aït Ahmed, Mémoires d’un combattant, Edition Bouchène.

Questions
I-

Compréhension de l’écrit: (14 points)
1- L’auteur de ce texte est :
a) Un écrivain. b) Un Révolutionnaire. c) Un journaliste. d) Un témoin.
Choisissez les deux bonnes réponses. Justifiez chaque réponse par un mot du texte.
2- Quel est l’événement raconté dans ce texte ?
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3- Retrouvez dans le premier paragraphe deux mots ou expressions appartenant au champ lexical
de « la violence ».
4- « L’aspiration nationaliste » (2ème paragraphe) veut dire :
- Se débarrasser du nazisme et du fascisme.
- Avoir le droit au travail en Algérie.
- Obtenir l’indépendance de l’Algérie.
Choisissez la bonne réponse.
5- A quelle période de la vie de l’auteur correspond l’événement raconté ?
Justifiez votre réponse en relevant une expression du texte.
6- Indiquez à qui ou à quoi renvoie chacun des pronoms soulignés dans les passages suivants :
a- Ils avaient été précédés.
b- Nous avions le sentiment d’être de nouveau piégés.
c- Ouali Bennaï qui nous en dissuada.
d- Ce que j’appellerais l’insurrection de 1871.
7- A partir du texte, complétez le tableau suivant par les événements correspondants.
Date
Evénement évoqué dans le texte
- Avril 1945
- 1er mai 1945
- 8 mai 1945
- 15 mai 1945
- 16 mai 1945
8- « Je ne cache pas que la rupture me fut douloureuse ».
Dans cette phrase l’auteur :
- avoue que la rupture lui fut douloureuse.
- refuse que la rupture lui fut douloureuse.
- admet que la rupture lui fut douloureuse.
Choisissez les deux bonnes réponses.
9-

Parmi les propositions suivantes, laquelle résume le dernier paragraphe ?
L’auteur décide de poursuivre ses études.
L’auteur indécis (n’a pas pris de décision).
L’auteur s’engage dans le combat libérateur.

10- Complétez l’énoncé ci-dessous par les mots et les expressions suivants :
occasion / pacifiquement / 01 mai 1945 / sanglante / revendiquer / aspiration.
La célébration du………...a été l’………..pour les Algériens de manifester ………, notamment à
Alger pour ………….la liberté. Face à cette ………………, les autorités coloniales ont réagi de
manière sévère et ………………
11- Proposez un titre au texte.

II- Production de l’écrit: (06 points) Traitez l’un des deux sujets au choix.
Sujet 1 : Vous êtes membre d’une association qui œuvre pour la préservation de la mémoire
collective. Vous avez lu ce texte, faites son compte rendu objectif qui paraîtra dans la rubrique
« Histoire » du journal de votre lycée.

Sujet 2 : A l’occasion de la célébration de la journée du Chahid, votre lycée organise un débat
autour du thème "le sacrifice des jeunes lycéens durant la Guerre de libération nationale".
Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous évoquerez les raisons profondes qui ont
motivé ces jeunes à défendre leur patrie.

انتهى المىضىع األول
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الموضوع الثاني
Texte:
Les îles de Galapagos
Il est difficile d’en vouloir aux touristes, car tous manifestent pour la nature un naïf enthousiasme.
Mais ils ne se rendent pas compte à quel point leur venue peut être néfaste dans ce coin isolé de la terre
où survivent des animaux irremplaçables.
Les relations des animaux des Galapagos avec les hommes et avec leur milieu sont dans un état
d’équilibre extrêmement précaire. Dans cet habitat déshérité où la nourriture est chichement mesurée, la
vie est toujours remise en question. Tout ce que ces îles dénudées ont à offrir à une faune unique au
monde c’est au mieux un très rude paradis. Mais c’était jusqu’à présent un paradis qui pouvait se
maintenir parce qu’il était respecté. Les animaux y connaissaient la paix et ignoraient la peur. C’était un
des rares endroits de la planète où l’homme n’avait fait que se poser, où il n’avait pas débarqué en rangs
serrés.
L’aventure extraordinaire de la Calypso* aura été de découvrir sur terre un monde animal demeuré
intact comme l’est le monde marin lui-même. Mais l’échéance est venue : les Galapagos sont menacés.
Une des plus graves contradictions de notre époque est qu’un public de plus en plus nombreux se
montre avide de dépaysement et veut visiter les contrées « sauvages », mais il refuse de se passer de
confort, de toutes les facilités de la vie. Il refuse de souffrir et il est de moins en moins apte aux efforts
physiques. C’est ce qui explique que seuls les organismes commerciaux qui prévoient le transport, la
satisfaction de toutes les exigences du voyageur puissent répondre à cet appétit de dépaysement que
l’homme ressent tout en s’avérant incapable de le satisfaire à lui tout seul. C’est pourquoi un jour,
peut-être prochain hélas, nous verrons s’élever aux Galapagos comme à Tahiti, à Bora-Bora ou à la
Jamaïque, des hôtels géants et que sans doute les derniers iguanes marins finiront captifs dans des bassins
de ciment. L’archipel sera alors un paradis deux fois perdu, perdu pour les hommes et pour les animaux.
Ainsi, le monde libre se rétrécit de jour en jour. Mais en même temps l’espèce humaine se dégrade et
déchoit. En voyant ces touristes des Galapagos, je n’ai pu m’empêcher de penser qu’elle était en pleine
dégénérescence. Si ces hommes et ces femmes n’étaient pas conduits par des guides, accompagnés par
une troupe à leur service chargée d’assurer leur nourriture, de prendre soin de leur couchage, de leur
distraction, de leur santé, ils ne pourraient pas survivre. Notre espèce est physiquement décadente et dans
cette décadence, elle entraine avec elle les autres espèces encore libres et saines.
Jacques-Yves Cousteau et Philippe Diolé,
Trois aventures de la Calypso, P. 95-96,
Edition flammarion, 1973

* Calypso : célèbre bateau du capitaine Cousteau

Questions
I- Compréhension de l’écrit: (14 points)
1- La découverte du milieu naturel procure de la joie pour le touriste.
Relevez dans le texte l’expression qui le montre.
2- « ... dans ce coin isolé de la terre...».
De quel coin isolé s’agit-il ?
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3- « ...leur venue peut être néfaste... »
Le mot souligné veut-il dire :
- facultative ?
- bénéfique ?
- nuisible ?
Recopiez la bonne réponse.
4- Complétez le tableau ci-après par ce qui suit : délaisser le bien-être et le confort - souffrir - Le
désir de la découverte - ne pas fournir d’efforts physiques.
Ce que veut le touriste
Ce que ne veut pas le touriste

5- Dans ce coin isolé, le touriste ne peut pas se prendre en charge.
Sur qui doit-il compter ?
6- Relevez dans le texte deux termes qui renvoient à « décadence ».
7- « C’est pourquoi un jour, peut-être prochain hélas, nous verrons s’élever... des bassins de
ciment ».
a- Dans cette phrase, l’auteur est-il confiant quant à l’avenir des Galapagos ?
b- Justifiez votre réponse en relevant le mot qui le confirme.
8- « ...incapable de le satisfaire à lui tout seul ».
« …qu’elle était en pleine dégénérescence. »
« ...ils ne pourraient pas survivre ».
Dites à qui et à quoi renvoient les mots soulignés.
9- Complétez le texte ci-après par les mots et expressions suivants : aventure – prise en charge –
coin – explorer – mal – faune.
C’est un bonheur pour le touriste que d’…..... les îles de Galapagos. Mais, c’est un malheur
pour ce ..... paradisiaque qui tend à perdre une partie de sa ..... L’homme cherche à assouvir son
désir de l’..... et de la liberté sans se soucier du..... qu’il fait à l’environnement. Sans une .....
complète, le touriste ne saurait s’en sortir.
10- Proposez un autre titre au texte.

II- Production écrite: (06 points) Traitez l’un des deux sujets au choix.
Sujet 1 :
Le texte que vous venez de lire vous a plu et vous voulez en faire profiter vos camarades.
Rédigez, en une centaine de mots, le compte rendu objectif du texte qui sera mis en ligne sur
le site de votre lycée.
Sujet 2 :
Vous êtes membre d’une association qui lutte pour la protection des lieux de loisirs.
Rédigez un appel, d’une quinzaine de lignes, à travers lequel vous sensibiliserez les jeunes de
votre âge à ne pas salir ces lieux et à les préserver pour profiter de ce trésor irremplaçable.

انتهى المىضىع الثاني
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العالمة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول

مجزأة مجموع
21.5
21
01
01.5

21.5

21,25

I-Compréhension :
0.5 x 2
1- L’auteur est un écrivain et un témoin. Accepter révolutionnaire.(0.5x2)
Justification :
0.25x
écrivain : Hocine Ait Ahmed, Mémoires d’un combattante Ed Bouchène.
2
Témoin : le pronom j’appellerais /nous(Ait Ahmed et les lycéens)
Révolutionnaire :je ne parvins à une décision que le lendemain.
2Manifestation
organisée à l’occasion du 1er mai 1945.
10
3- Mots ou expressions appartenant au champ lexical de la violence : répression /
0.5 x 2
meurtre/ appels à la répression/ appels au meurtre/hystérie collective/.

01.5

4- « L’aspiration nationaliste » (2ème paragraphe) veut dire :
Obtenir l’indépendance de l’Algérie.
5- L’événement raconté par l’auteur correspond à la période de sa scolarisation
comme lycéen. La période du lycée. (1 pt)

01
0.5

0.25 x5

-justification : : « Nous autres lycéens » (0.5)
Accepter : interrompre mes études à un mois des épreuves de la 1ère partie du
BAC » « En plein bachotage ». Interrompre mes études.
6- a- Ils : les événements de mai 1945
b-Nous : Amis du Manifeste de la Liberté.
c-Nous : lycéens
en : participer au défilé pacifique.
d- Je : l’auteur/L’écrivain/Ait Ahmed.
7Dates
-Avril 1945

Evènements
- Victoire des Alliés sur le nazisme.

- 1er mai 1945

1205

2205×5

1.5

0.75x2

21

10

2125

2205×6

21

01

-fête du travail. Manifestations. Revendications.
Aspiration nationaliste.
- 8 mai 1945
- Jour de la victoire des Alliés. Guerre contre les
Babors. Massacres. Milliers d’arrestations. Ferhat
Abbas et Cheikh Ibrahimi en prison.
-15 mai 1945
-Recrutement pour le maquis.
-16 mai 1945
-Rupture de l’auteur avec les études. Prise de décision
pour rejoindre le maquis.
8- « je ne cache pas que la rupture me fut douloureuse »
Les deux bonnes réponses sont
1-avoue que la rupture lui fut douloureuse
2-admet que la rupture lui fut douloureuse.
9- L’auteur s’engage dans le combat libérateur.
10- a)1er mai 1945 b) l’occasion c) pacifiquement d) revendiquer e) aspiration
f) sanglante.
11- Manifestations du 1 mai 1945
- Accepter tout titre en relation avec la thématique.
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العالمة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة مجموع

I- Compréhension : (14 points)
01

01

1- L’expression qui le montre : un naïf enthousiasme

01

01

2- Il s’agit des îles de Galápagos
3- Néfaste veut dire : nuisible

01

01
4- Tableau :
0.5x4

Ce que veut le touriste
- Le désir de la découverte
- Ne pas fournir d’efforts physiques

02

1x2

5- Des guides - une troupe à leur service.

01

0.5x2

6- Décadence = dégrade – déchoit – dégénérescence

0.5 + 1

7- Non.
Le mot qui le confirme : hélas

02

1.5

1.5

0.5x3

1.5

0.25x6

Ce que ne veut pas le ouriste
- Délaisser le bien-être et le confort
- Souffrir

Autres réponses possibles : L’archipel sera deux fois perdu/Les derniers
Iguanes finiront captifs dans des bassins de ciment/l’échéance est venue/
les Galapagos sont menacées.
8- le = cet appétit de dépaysement.
elle : l’espèce humaine
ils :ces hommes et ces femmes. Touristes.
9- explorer - coin - faune - aventure - mal - prise en charge.
10- Accepter tout titre en rapport avec la dégradation de la nature par les touristes.

1.5

1.5

-Les îles Galapagos/ les îles Galapagos menacées / Les derniers moments
des îles.
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العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
Production écrite :

1. Organisation de la production (02 pts)
- Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
- Cohérence du texte
- Progression des informations
- absence de répétitions
0.25 x 4
- absence de contre sens
- emploi de connecteurs
- structure adéquate (introduction – développement – conclusion)
0.25 x 3
0.25

20

20

1
1

1
0.25
0.25
0.25
0.25

20

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)

العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
Compte rendu :
0.25
0.25

20
0.25 x 4

0.25 x 2

20

20

1
1
1
0.25
0.25
0.25
0.25

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 contre sens
- 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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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
2016 : دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

 تسري و اقتصاد، تقين رياضي، رياضيات، علوم جتريبية: الشعبة
د02 سا و20: املدة

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

Part One: Reading
A/ Comprehension and Interpretation

(15 points)
(08 pts)

Read the text carefully and do the activities.
NASA has confirmed the discovery of Kepler 452b, the most Earth-like planet ever encountered. It
is located in the Goldilocks zone, an area in which a planet is just the right distance from a host star.
This planet would have “just the right” conditions to support liquid water and possibly even life. This
extraordinary world was spotted by the Kepler Space Telescope and is the first confirmed planet among
over 500 potential candidates being added to the mission’s catalogue. The planet is 1,400 light-years away
from our Solar System and orbits a star that astronomers call our Sun’s cousin. While this star is four
percent more massive and ten percent brighter, the distance between it and Kepler 452b is approximately
the same as Earth’s distance from the Sun. The planet itself has a radius 60 percent larger than Earth and
is suspected to be rocky, with a thick atmosphere and a significant amount of water.
Kepler 452b’s host star is 1.5 billion years older than ours, and will give scientists a glimpse into
how the Sun’s age will eventually affect Earth. “The increasing energy from its aging sun might be
heating the surface and evaporating any oceans. The water vapor would be lost from the planet forever,”
said Doug Caldwell, a scientist assigned to the Kepler mission. “Kepler 452b could be experiencing now
what the Earth will undergo more than a billion years from now, as the Sun ages and grows brighter.”
Adapted from Observer,
"Discovery of Habitable Earth- like Planet Announced", July 2015, by Robin Seemangal

1. Choose the letter that corresponds to the right answer. The text is…
a. prescriptive
b. narrative
c. expository
2. Write the letter which best completes the statement.
A. Kepler 452b is the most ……. to our planet.
a) different
b) remote
c) similar
B. Kepler 452b would contain the ……... conditions to support liquid water.
a) unusual
b) suitable
c) unsuitable
C. Our Sun’s cousin gives off ……. light.
a) more
b) no
c) less
D. Our star is ……. kepler 452b host star.
a) older than
b) younger than
c) as old as
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3. Answer the following questions according to the text.
a. Where is Kepler 452b situated?
b. What might be the components of Kepler 452b?
c. How can this discovery be beneficial for scientists and humanity?
4. In which paragraph is it mentioned that life may be possible on Kepler 452b?
5. Who or what do the underlined words refer to in the text?
a. This planet (§1)
b. ours (§2)

B/Text Exploration

(07 pts)

1. Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following:
a. unlike (§1) ≠ …..
b. found (§2) ≠ …..
2. Divide the following words into roots and affixes.
Disappearance - undergo - aging
Prefix

Root

Suffix

3. Rewrite sentence (b) so that it means the same as sentence (a).
1- a. NASA has confirmed the discovery of Kepler 452b.
b. The discovery of Kepler 452b …………..…..
2- a. “Kepler 452b could be experiencing now what the Earth will undergo”, says Caldwell.
b. Caldwell says that ……………..………...
3- a. I have a strong desire to set foot on the Moon someday.
b. I wish …………………………………….
4. Classify the following words according to the pronunciation of their final “s”.
practices - candidates - stars - travels
/s/

/z/

/Iz/

5. Fill in the gaps with words from the list.
astronomical - defined - satellite - moon
A satellite can be … (1)… as any object that orbits around something else. There are ten
types including … (2)… satellites. For example, the … (3)… orbits around Earth and is thus a
natural … (4)…, but man-made ones are called artificial objects.

Part Two: Written Expression

(05 points)

Choose ONE topic only.
Topic One.
Some people think that satellites and space exploration are a waste of time and money while others
disagree. You are a member of a space association. Write a public statement of about 80 to 120 words
in which you defend your point of view and try to convince people of their importance.
You may use the following notes:
- Telecommunications – exploring expeditions - gathering information about other planets
- Research – weather forecast – predicting natural disasters…
Topic Two.
Next December, you will attend an anti-corruption summit in Strasbourg organized by
Transparency International.
Write a speech of about 80 to 120 words for the opening ceremony in which you suggest solutions
to fight corruption in the world.

انتهى الموضوع األول
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الموضوع الثاني
Part One: Reading
A/ Comprehension and Interpretation

(15 points)
(08 pts)

Read the text carefully and do the activities.
When I was a student with a paper to write, I would go to the card catalogue, find the book, write
down a quote from it, and finally incorporate that into my paper. For today’s students, the process is
much easier; they download the quote, however sometimes the line between downloading a quote and
downloading whole sections of existing work gets blurred.
Notions of intellectual property ownership are further complicated by the tendency in today’s colleges
and universities to encourage collaboration. In business schools, where I have taught, we have told
people that teamwork is key to success in the business world; it is a core skill and one that we
celebrate. A lot of this collaboration happens online, using the same tools students use for social
interactions. In this environment, it can become hard to navigate between social and educational media
use, hard to distinguish between collaboration and appropriating someone else’s work.
But while technology changes, ethical principles do not. Passing someone else’s words off as your
own is still wrong, whether you copied them from a book or from a website. It is our role as educators to
transmit the traditions of ethical thinking to each generation of students, whatever new challenges they
are navigating.
By Kirk Hanson, Executive Director, Professor of Social Ethics

1. Are the statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the statement.
a. It is hard for today’s students to get information.
b. Group work is basic to learning and achievement.
c. Collaboration tools in class differ from social interaction.
d. Ethical principles are much influenced by technological progress.
2. In which paragraph is it mentioned that:
a. students are unaware about the necessity to footnote someone’s property?
b. copying someone’s property is unethical?
3. Answer the following questions according to the text.
a. Why was it less easy for the writer to quote from a book?
b. How is teamwork in schools causing confusion among students?
c. Why is it considered wrong to copy someone else’s property?
4. Who or what do the underlined words refer to in the text ?
a- where (§2)
b- our (§3)
5. Copy the title you think is the most appropriate.
a. Has Technology Killed Academic Integrity?
b. Is Cheating Restricted to Students?
c. Teamwork in an Exam
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B/ Text Exploration

(07 pts)

1. Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following:
a- extract (§1) ≠ …..
b- competition (§2) ≠ …..
c- receive (§3) ≠ …..
2. Complete the chart as shown in the example:
Example

Verb
to collaborate
....................
………………..
to progress

Noun
collaboration
………………..
success
………………..

Adjective
collaborative
expected
………………..
………………..

3. Join each pair of sentences using the connector between brackets. Make any necessary changes.
a- The process of copying is easy. Students download whole sections of existing work. (so….that)
b- Ethical principles are maintained. Educators transmit the traditions of ethical thinking to each
generation of students. (providing that)
4. Classify the words below according to the number of their syllables.
website - ethical - downloading - core
One syllable

Two syllables

Three syllables

5. Re-order the following sentences to make a coherent paragraph.
a. Cheaters get rewards that they don’t deserve
b. It is a deeply unfair behaviour that hurts other students.
c. believing that it’s a private behaviour that doesn’t hurt anyone.
d. Cheating is not a victimless act.

PART TWO: Written Expression

(05 pts)

Choose ONE of the following topics.
Topic One:
Your class project has been copied and presented by a classmate of yours. You felt cheated and
decided to report the situation to the teacher and, even, to the class. Make use of the information in part
ONE (Reading) to give a talk of about 80 to 120 words about property theft.
Topic Two:
Using the social media has become a risk to adolescents’ education more often than adults realise.
Write an article of about 80 to 120 words for your school magazine about some of the risks and how to
prevent them.

انتهى الموضوع الثاني
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2016 :اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة
د03سا و2:تسري و اقتصاد املدة،تقين رياضي،رياضيات، علوم جتريبية:الشعبة

 اللغة االجنليزية:اختبار مادة

Keys to subject 1 (Kepler 452b)
Part One: Reading
A/ Comprehension

15pts
08points
1pt

1pt

1. C . expository

2pts

0.5×4

2. A. (c) B. (b) C. (a) D. (b)

3pts

01×3

3. a. Kepler 452b is situated in the Goldilocks zone.
b. The components of the Kepler 452b might be: rocks, a thick atmosphere and
a significant amount of water.
( for one component: 0.5pt and for more than one component 01pt.)
c. The discovery of Kepler 452b will give scientists a glimpse into how the
Sun’s age will eventually affect Earth.
Or: It will help scientists predict what the Earth will undergo more than a
billion years from now. (accept one of them).

1pt

1pt

1pt

0.5×2

07points
1pt
1.5pts

0.5×2
0.5×3

4. In the first paragraph. In paragraph one.
5. a. Kepler 452b / the most Earth-like planet
b. star / sun
B/ Text Exploration
1. a. the same / like
b. lost
2.
Prefix
dis
under
/

1.5pts

1pt

2pts
05points

0.5×3

Root
appear
go
age

Suffix
ance
/
ing

3. b1. The discovery of Kepler 452b has been confirmed (by NASA).
b2. Caldwell says that Kepler 452b could be experiencing now what the Earth
will undergo.
b3. I wish I could set foot on the Moon someday.

0.25×4 4.

0.5×4

5. 1. defined

/s/
candidates

/z/
stars – travels

2. astronomical

3. moon

4. Satellite

Part Two: Written Expression.
Topic one: form: 3 pts
content: 2 pts
Topic two: form: 2.5 pts
content: 2.5 pts

2  من1 صفحة
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/Iz/
practices

2016 :اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة
د03سا و2:تسري و اقتصاد املدة،تقين رياضي،رياضيات، علوم جتريبية:الشعبة

العالمة
مجموع
مجزأة

Keys to subject 2 (When I was a student…) عناصر اإلجابة

02pts
01pt

(0.5x4)

Part One: Reading
A- Comprehension
1. a- F b- T
c- F

(0.5x2)

2. a- §2

03pts

(1x3)

08pts

 اللغة االجنليزية:اختبار مادة

d- F

b- §3

3. a- He would go to the card catalogue, find a book, write the quote from it,
and finally incorporate that into his paper.
Or: He had to read different sources to find what to quote.
(accept any similar answer.)
b- It can become hard to navigate between social and educational media
use.
Or: It is hard to distinguish between collaboration and appropriating some
else’s work.
c- It is a kind of a theft. Or: we pass someone else’s words off as ours.
Or: We don’t have the permission to copy someone else’s words.

01pt
01pt

07pts
01.5pt
1.5pt

1pt

01pt

02pts

(0.5x2)
01pt

4. a- business schools
b- educators / teachers
5. Title: a. Has Technology Killed Academic Integrity?

B- Text Exploration
1. a- incorporate
2.
Verb
(0.25x6)
to expect
to succeed
///////////////////

(0.5x3)

b- collaboration / teamwork
Noun
expectation / expectancy
///////////////////////////////////
progression / progress

c- transmit
Adjective
///////////////////////
successful / unsuccessful
progressive / progressing

3. a- The process of copying is so easy that students download the quote.
b- Ethical principles will be maintained , providing that educators
transmit the traditions of ethical thinking to each generation of
students .
Providing that educators transmit the traditions of ethical
thinking to each generation of students, ethical principles will be
maintained.
(0.25x4) 4.
One syllable
Two syllables
Three syllables
core
website
ethical - downloading
d-1
b-2 a-3 c-4
(0.5x4) 5.
or: d-1
b-2 c-3 a-4
(0.5x2)

(even if punctuation and capitalization are not respected (c-3 a-4), the passage makes sense.)

05pts

Part Two. Written Expression
Topic one: form: 3 pts
content: 2 pts
Topic two: form: 2.5 pts content: 2.5 pts

2  من2 صفحة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :مجيع الشعب

املدة 20 :لسا و 02د

اختبار يف مادة :العلوم اإللسالمية
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

الجزء األول 41( :نقطة)
قال هللا تعالى:

المطلوب:

 -1أشارت اآليتان إلى وسيمة من وسائل تثبيت العقيدة .استخرجها مع الشرح.
 -2في اآليتين حث عمى إعمال العقل .وضح ذلك.
 -3إلم ترجع أهمية العقل في القرآن الكريم؟

 -4نتج عن تغييب العقل لدى اليهود معتقدات خاطئة .اذكر اثنين منها.
 -5القياس اجتهاد واعمال لمعقل .عرف القياس اصطالحا واذكر أركانه.
 -6استخرج من اآليتين ثالث فوائد.

الجزء الثاني 60( :نقاط)
أبطل الرسول صمى هللا عميه وسمم في خطبة حجة الوداع عادة الثـأر ،ووضع البديل الشرعي لها وهو
القصاص ،كما شرع الحدود لمحاربة الجرائم األخرى.

المطلوب:

 -1اذكر ثالثة أمور أخرى أبطمتها الخطبة.

 -2عرف القصاص في الصطالح ،وألية جريمة شرع؟
 -3ما الفرق بين الحدود والقصاص؟
صفحة  1من 2
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الموضوع الثاني
الجزء األول 41( :نقطة)
ََههم َشأْ ُن الْمرأ َِة الْم ْخز ِ
ول ِ
اّلل
ت فَ َقالُواَ :م ْن يُ َكلِّ ُم ِف َيها َر ُلس َ
ومي ِة ال ِت َلس َرقَ ْ
شةَ  -رضي هللا عنها " -أَن قُ َريْ ً
َع ْن َعائِ َ
َْ َ ُ
شا أ َ ُ ْ
صلى اّلل علَي ِو ولسلم ؟ فَ َقالُوا :ومن ََي َِرتئ علَي ِو إِّل أُلسامةُِ ،حب رلس ِ ِ
ِ
ال
ُلس َامةُ ،فَ َق َ
ََ ْ ْ ُ َ ْ
ول اّلل َ
َ
صلى اّللُ َعلَْيو َو َلسل َم ،فَ َكل َموُ أ َ
َُ
ََ
ُ َْ ََ َ
ِ
ِ ِ
رلس ُ ِ
ال :أَي ها الناس ،إَِّنَا أ َْىلَ َ ِ
ِ
ين
ب ،فَ َق َ َ
صلى اّللُ َعلَْيو َو َلسل َم :أَتَ ْش َف ُع ِيف َح ّد م ْن ُح ُدود اّلل ؟ ُث قَ َ
ول اّلل َ
َُ
ك الذ َ
ام فَا ْختَطَ َ
ُ
يف أَقَاموا علَي ِو ا ْْلد ،و ْاي ِ
اّلل لَو أَن فَ ِ
ت
قَ ْب لَ ُك ْم أَن ُه ْم َكانُوا إِذَا َلس َر َق فِي ِهم الش ِر ُ
اط َمةَ بِْن َ
يف تَ َرُكوهَُ ،وإِذَا َلس َر َق فِي ِهم الض ِع ُ ُ َ ْ َ َ ُ
ْ
( أخرجو مسلم )
ت يَ َد َىا".
ُُمَمد َلس َرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
المطلوب:

 -1عرف راوي الحديث.

 -2حدد المعنى الصطالحي لما يمي  - :الشفاعة في الحدود  -الجريمة – الحد ـ
 -3لممساواة في إقامة الحدود آثار في تماسك المجتمع ،اذكر أربعة منها.
 -4من حكم تشريع الحدود تحقيق األمن والستقرار:
أ -فما مفهوم حق األمن في اإلسالم ؟

ب -ما هي انعكاساته عمى الجانب القتصادي ؟

 -5تهدف المساواة إلى تحقيق قيمة من القيم القرآنية التي درست:
أ -اذكرها.

ب -بين نوعها.

 -6استخرج من النص حكمين وفائدتين.

الجزء الثاني 60( :نقاط)
يعتبر القياس دليالً عمى مرونة الشريعة ومسايرتها لألحداث المستجدة في حياة الناس:

 -1هات مثالً عن القياس.

مستخرجا منه أركان القياس (مع ربط كل ركن بما يقابمه في المثال).
 -2اشرح هذا المثال
ً
 -3وضح كيف يكون القياس دليالً عمى مرونة التشريع.

صفحة  2من 2
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
اختبار مادة :العلوم اإلسالمية

الشعبة :كل الشعب

املدة2 :سا و  33د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
الجزء األول
 -1الوسيمة المشار إلييا في اآليتين :إثارة العقل.
شرح الوسيمة) :تشرح الوسيمة حسب سياقيا في اآليتين)................
مالحظة( :تقبل اإلجابات التالية - :مناقشة االنحرافات  -التذكير بقدرة هللا تعالى).
 -0حثت اآليتان عمى إعمال العقل من خالل ما يمي:
 تدبر القرآن الكريم. ذم التقميد األعمى واتباع اآلباء دون تفكير. -3ترجع أىمية العقل إلى:
 أنو من مظاىر تكريم اإلنسان وتفضيمو وتمييزه. أنو منشأ الفكر وأداة الفيم والتمييز. أنو مناط التكميف. أنو أداة الستنباط األحكام ووصل الدين بقضايا الواقع. -4المعتقدات الخاطئة عند الييود:
 جعموا ألنفسيم إليا خاصا بيم. عبدوا العجل والكبش والتماثيل وقدسوا الحية.ير ابن هللا.
 قالوا أن عز ا اعتقدوا أنيم شعب هللا المختار. بنوا عقيدتيم عمى أساس عنصري.مالحظة( :يكتفي المترشح بذكر اثنين منيا).
 -5تعريف القياس اصطالحا :مساواة أمر ألمر آخر في الحكم الثابت لو الشتراكيما في
عمة الحكم.
أركانو :األصل ،الفرع  ،الحكم  ،العمة.
 -6الفوائد:
 الدعوة إلى إعمال العقل. الحث عمى تدبر القرآن الكريم. ذم التقميد األعمى.مالحظة ( :تقبل أية فائدة أخرى صحيحة ).
الجزء الثاني
 -1من األمور التي أبطمتيا الخطبة ىي:
 الربا. التالعب بحرمة األشير الحرم. ظمم المرأة. الشرك. قتال المسمم ألخيو المسمم.مالحظة( :يكتفي المترشح بذكر ثالثة منيا).

صفحة  1من 3

3as.ency-education.com

العالمة

مجزأة

مجموع
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
اختبار مادة :العلوم اإلسالمية

الشعبة :كل الشعب

املدة2 :سا و  33د

 -0تعريف القصاص اصطالحا :معاقبة الجاني بمثل جنايتو.
 -شرع القصاص لجريمة القتل العمد.

5.5
5.5

 -3الفرق بين الحدود والقصاص:
 -الحدود ال يجوز العفو فييا ،بينما يجوز في القصاص.

 الحدود حق هللا تعالى فييا ىو الغالب ،بينما في القصاص حق العبد ىو الغالب. الحدود خاصة بجرائم السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة والردة ،بينما القصاصخاص باالعتداء عمى البدن.
مالحظة( :يكتفي المترشح بذكر اثنين منيا).

عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني)
 -1التعريف براوي الحديث:

الجزء األول

 /أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق  -رضي هللا عنيما  / -من أعمم وأفقو النساء
 /مروياتيا ( )2210حديثا  /توفيت سنة  75ىـ.

 -0المصطمحات:
 تعريف الشفاعة في الحدود :التوسط إلسقاط حد من الحدود الشرعية. تعريف الجريمة :محظورات شرعية زجر الشرع عنيا بحد أو قصاص أو تعزير. -تعريف الحد :عقوبة مقدرة شرعا تجب حقًّا ّلل تعالى.

 -3آثار المساواة - :انتشار األمن في المجتمع - .محاربة الجريمة والفساد والحد من
انتشارىما - .الحد من الفوارق والتمييز والطبقية في المجتمع - .نشر المحبة واإلخاء بين
الناس - .تحقيق مبدأ العدالة االجتماعية - .شيوع الثقة بين الحاكم والمحكوم.
 -4مفيوم حق األمن وانعكاساتو:
أ -مفيوم حق األمن :ىو توفير الحماية لألفراد في أنفسيم وأعراضيم وممتمكاتيم.
ب -انعكاساتو (آثاره) االقتصادية:
 تشجيع االستثمار وازدىار االقتصاد - .توفير الجو المناسب لالبتكار واإلبداع. تيسير حركة تنقل األشخاص والبضائع - .تنشيط حركة دوران األموال. -5القيمة :العدل نوعيا :سياسية

صفحة  2من 3
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0×51

العالمة

مجزأة

4×5.5

3×51

4×5.5

مجموع

50

53

50

51
0×51

53

0×51

50

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
اختبار مادة :العلوم اإلسالمية

الشعبة :كل الشعب

املدة2 :سا و  33د

 -6األحكام والفوائد:
األحكام:

الفوائد:
-

حرمة
حرمة
وجوب
وجوب

الشفاعة في الحدود.
السرقة.
إقامة حد السرقة.
الصرامة في تطبيق الحدود.

0×5.5

الحث عمى االعتبار باألمم السابقة.
بيان خطورة الشفاعة في الحدود.
إقرار مبدأ العدل والمساواة في اإلسالم.
بيان حد السرقة.
المحاباة في تطبيق الحدود سبب في ىالك المجتمعات.

0×5.5

الجزء الثاني
 -1المثال :تحريم المخدرات قياسا عمى الخمر.
 -2شرح المثال.
 استخراج األركان:الخمر
األصل

المخدرات
الفرع

حكم األصل
التحريم

مالحظة ( :ذكر األركان دون ربطيا بالمثال إجابة خاطئة).

50

31
31
العمة
اإلسكار

4×3.5

أمثمة أخرى:

36

 تحريم ضرب الوالدين قياسا عمى تحريم التأفف تحريم إبرام مختمف العقود قياسا عمى تحريم البيع وقت أداء صالة الجمعة.مالحظة( :يقبل أي مثال آخر صحيح).
 - 3يكون القياس دليال عمى مرونة التشريع:

 بالقياس نصل إلى إيجاد األحكام الشرعية لممسائل الجديدة التي لم يرد فييا نص وال إجماع. -القياس يضمن استمرار الشريعة( التشريع) وخمودىا وصالحيتيا لكل زمان ومكان.

صفحة  3من 3
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد وتقين رياضي

املدة30 :سا و30د

اختبار يف مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا على الخيار
الموضوع األول :ىل المفاىيم الرياضية مستوحاة من العقل؟

الحسية".
الموضوع الثاني :قيل" :ال يوجد
شيء في ال ّذىن ،ما لَ ْم يوجد من قبل في التجربة ّ
ٌ
دافع عن صحة هذه األطروحة.
النص)
الموضوع الثالثّ ( :

ت لو حيرة وقمقا ،وراح يبحث عن طريق يقضي بو
يقدميا فيمسوف إجابة عن مشكمة سب َب ْ
أي نظرية ّ
«ّ
إن ّ
بأنيا موضوع معقد غامض يواجيو الفيمسوف ،وليس
عمى ىذه الحيرة وذلك القمق.
وتتميز المشكمة الفمسفية ّ
ّ

أن المشكمة التي يكون الجيل
الغموض ىنا ناشئا عن جيمو بالمعطيات التي قد تساعده عمى حل المشكمة ،إذ ّ
تام بكل الوقائع الالزمة
سبب غموضيا ليست مشكمة فمسفية ،لكنا نسمي المشكمة فمسفية حين نكون عمى عمم ّ
لحميا ،ثم نظل بعد ذلك في حيرة وقمق ،ال ندري ما طريق حميا.

إن المشكمة الفمسفية لتنطوي عمى موقف نألفو جميعا ونظنو أم ار سيال واضحا ،لكن ما أن بدأنا النظر فيو
ّ
تبخر ،وتراكم عميو غموض كثيف ،فإذا جمعنا مزيدا من معرفة مناسبة
بعين فاحصة حتى نجد الوضوح قد ّ

لممشكمة ،لم َن ْزَد ْد إال غموضا بحيث يصبح حل المشكمة أم ار صعبا .ولعل شيئا قريبا من ذلك ما قصد إليو
بيرتراند راسل حين قال( :ىدف الفمسفة ىو البدء بشيء بسيط لمغاية بحيث ال يستحق الذكر ،واالنتياء بشيء
يصدقو أحد)».
غريب لمغاية بحيث ال ّ

د.محمود زيدان -مناهج البحث الفلسفي-
جامعة بيروت العربية  1791ص 37

النص.
المطلوب :اكتب مقالة فمسفية تعالج فييا مضمون ّ

صفحة  1من 1
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عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة مجموع

الموضوع األول :هل المفاهيم الرياضية مستوحاة من العقل ؟
طرح المشكلة

الجزء األول

ـ العناد الفلسفي والفكري حول نشأة المفاهيم الرياضية .
ـ المدرسة الحسية ترى أن المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة على خال ف المدرسة العقالنية
التي ترى أن المفاهيم الرياضية صادرة عن العقل.
ـ صحة المادة المعرفية في التقديم .
ـ هل ترد نشأة المعاني الرياضية للعقل أم للخبرة الحسية ؟
ـ سالمة اللغة
األطروحة:يرد المذهب العقلي ( أفالطون  ،ديكارت  ،اليبنيتز)نشأة المعاني الرياضية
إلى العقل .
الحجة:
 المفاهيم الرياضية فطرية وقبلية سابقة للخبرة .ـ توظي ف األمثلة واألقوال المأثورة.
ـ نقد الحجة شكال ومضمونا  :تاريخ العلوم أظهر أن نشأة المفاهيم الرياضية مرت
بمراحل تاريخية .
 سالمة اللغة.نقيض األطروحة :المذهب الحسي ( دافيد هيوم  ،لوك  ،ميل ) يرد نشأة الرياضيات إلى
التجربة الحسية .
الحجة :المفاهيم الرياضية مفاهيم مركبة ناتجة عن االنطباعات الحسية .
ـ توظي ف األمثلة واألقوال .
ـ نقد الحجة شكال ومضمونا  :وجود عالم واقعي حسي مستقل عن الخبرة مجرد مسلمة
مذهبية.
 -سالمة اللغة.

محاولة حل المشكلة

الجزء الثاني
الجزء الثالث

التركيب :المفاهيم الرياضية ذات أصول عقلية وتجريبية وتطورها التدريجي في التاريخ
جعلها أكثر تجردا.
ـ إبراز الرأي الشخصي.
ـ األمثلة أو األقوال.
 -سالمة اللغة .

حل المشكلة

ـ يلزم عن التحليل السابق أن المفاهيم الرياضية ذات طبيعة عقلية مجردة ،لكنها ليست مفارقة
للعالم الحسي .
ـ مدى انسجام الخاتمة مع التحليل .
ـ توظي ف األقوال أو األمثلة.
ـ سالمة اللغة.
المجموع
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عناصر اإلجابة

المحطات

طرح
المشكلة

الجزء األول

الموضوع الثاني :قيل  " :ال يوجد شئ في الذهن  ،ما لم يوجد من قبل في التجربة الحسية".
دافع عن صحة هذه األطروحة.
الفكرة الشائعة :العقل يميز اإلنسان ويكسبه القدرة على التمييز واإلدراك وبناء المعرفة .
الفكرة النقيض :المعار ف تكتسب بالخبرة الحسية  ،ألن فعل الحواس متقدم .
ضبط المشكلة :كي ف يمكن الدفاع عن صحة األطروحة القائلة :أن المعيار الوحيد لصحة المعرفة
هو التجربة الحسية ؟
سالمة اللغة.
عرض منطق األطروحة :التجربة الحسية تنشئ في العقل المعاني والتصورات .
المسلمات:
 العقل ال يستطيع أن ينشئ بالفطرة المعاني والتصورات ( العقل صفحة بيضاء).ـ العلم في كل صوره  ،يرتد إلى التجربة.
ـ األمثلة واألقوال.
ـ سالمة اللغة.

محاولة حل المشكلة

الجزء الثاني

الدفاع عن منطق األطروحة بحجج شخصية :
ـ شكال  :من فقد حاسة فقد معرفة.
ـ مضمونا  :ال توجد أفكار قبلية في العقل  ،وما المبادئ إال استنتاجات تجريبية .
ـ االستئناس بمذاهب فلسفية مؤسسة .
 -األمثلة واألقوال المأثورة.

الجزء الثالث

نقد منطق الخصوم :إن مصدر المعرفة ليس التجربة بل هو العقل .
نقدهم:
ـ شكال  :المعرفة العقلية المجردة التي لم تسبقها تجربة معرفة ناقصة وعمياء.
ـ مضمونا:
ـ العقل ال يستطيع أن ينشئ بالفطرة ،المعاني والتصورات  .وليست له القدرة على خلع صفة
الصدق على ما يبدعه من معرفة .
ـ ليس في العقل شئ جديد إال وقد سبق وجوده في الحس أوال.
ـ األمثلة واألقوال.
ـ سالمة اللغة.

حل المشكلة

 قابلية الموقف للدفاع عنه واألخذ به :ـ إن األطروحة القائلة " :ال يوجد شيء في الذهن  ،ما لم يوجد من قبل في التجربة الحسية " .هي
أطروحة سليمة وتبنيها مشروع.
 انسجام الخاتمة مع منطق التحليل. مدى تناسق الحل مع منطوق المشكلة.ـ األمثلة واألقوال.
ـ سالمة اللغة
المجموع
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احملطات

عناصر اإلجابة/نص حملمود ييدا

طرح املشكلة

حماولة حل املشكلة

السياق الفلسفي :يواجه اإلنسان في حياته مواق ف متعددة ومختلفة ،تدفعه إلى التساؤل .وهناك
أسئلة مبتذلة ،وعلمية ،وفلسفية.
 انسجام التقديم مع الموضوع. ضبط المشكلة :فما طبيعة المشكلة الفلسفية؟ سالمة اللغة.ضبط الموقف:
 مضمونا: المشكلة الفلسفية هي إدراك ووعي بجميع أبعاد اإلشكالية وسبل حلها. المشكلة الفلسفية تحث الفكر الواعي على تجاوز المعرفة بمظاهر األشياء ،إلى البحث عنحقائقها.
 هي كذلك تجاوز ونقد لما يُعتقد أنه واضح يقيني ( تساؤل نقدي ينصب على المعرفة). شكال (االستئناس بعبارات النص): تتميز المشكلة الفلسفية بأنها موضوع معقد  ...طريق حلها. إن المشكلة الفلسفية لتنطوي  ...حل المشكلة أمرا صعبا. سالمة اللغة.الحجة:
 مضمونا: عماد أي نظرية فلسفية هو النقد والفحص نظرا للطبيعة الخالفية للفلسفة. غياب منهج واضح محدد على خال ف العلوم. كل فلسفة هي تجربة ذاتية( الحيرة والقلق اللذان يعيشهما الفيلسو ف).شكال: أي نظرية يقدمها  ...حيرة وقلقا. األمثلة واألقوال.سالمة اللغة.
النقد والتقييم:
 تمايزها ال ينفي ارتباطها واقترانها بمشكالت أخرى ،دليل ذلك أن الكثير من المشكالتالعلمية تحولت إلى إشكاليات فلسفية( اإلبستمولوجيا – فلسفة العلوم).
 عالقة المشكلة باإلشكالية ( السؤال العلمي والسؤال الفلسفي ). تأسيس الرأي الشخصي وتبريره. -سالمة اللغة.

حل املشكلة

 إن االستشكال الحقيقي ليس في طرح األسئلة المشكلة ومحاولة حلها أو على األقل فَ ْهم حلولها،بقدر ما هو في التساؤل المستمر وتأمل األسئلة اإلشكالية.
 مدى وضوح الحل. مدى انسجام الحل مع التحليل. -سالمة اللغة.

اجملمو
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
2016 :دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 مجيع الشعب:الشعبة

د02  سا و20 :املدة

 اللغة األمازيغية:اختبار يف مادة
:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول

)11  من0  إلى الصفحة11  من1  صفحات (من الصفحة80 يحتوي الموضوع األول على
Aḍris :
Yennayer deg tmurt n Lezzayer
Seg zik n zik, Imaziɣen ttraǧun aseggas ajdid am wagur n lɛid. Seg Wat Jennad s At Leqser,
seg Ǧerǧer ɣer Uheggar, deg Wawras neɣ deg Tlemsan, d yiwen n wass i d-ttmektin s tmeɣriwin
d wansayen. Ansayen-a qqimen ar ass-a n wussan d azamul n yidles d tmagit ɣur kra, d ansayen
kan ɣur kra-nniḍen. Awi-d kan imi qqimen. Ahat yiwen wass ad rnun azal i tɣerma.
Aɣref yettmagar yal aseggas ixf n useggas s wansayen i d-teǧǧa tsuta i tayeḍ. Qqaren wat
zik : « Akken i temmugreḍ yennayer ad tqableḍ neɣ ad tesɛeddiḍ aseggas ». Ɣef waya dɣa,
Imaziɣen n tmurt n Lezzayer ttmagaren yennayer s kra n leɛwayed, ɣas ma mxallafent seg
temnaḍt ɣer tayeḍ, iswi-nsent yiwen; d asirem s lferḥ, i zzhu d talwit, d lfal yelhan.
Deg tmurt n Leqbayel, at uxxam ttmagaren aseggas ajdid s lferḥ, ihi, iḍ-nni d seksu s
uyaziḍ ara niwlen. Akken i d-qqaren, ayaziḍ-nni zellun-t d asfel i wakken ad tebɛed deɛwessu
ɣef yiɛeggalen n uxxam. Aseqqi ilaq ad yili s sebɛa n yisufar (leɛdes, lḥemmeẓ, lubyan, tajilbant,
ibawen...). Sewwayen daɣen timellalin. Anamek-nsent d asfillet i wussan imellalen. I wakken ad
ǧǧuǧǧgen wussan n useggas, sewwayen ayen yesɛan ajeǧǧig am yibawen d tjilbant... Akka i
ttwenniɛen zik imensi akken ad d-mlilen wat uxxam, meẓẓi neɣ meqqer, ad ferḥen mi ara
temlil tasa d wi turew. Ula d iɣriben ibeɛden ttaǧǧan-asen amur, deɛɛun-asen daɣen ddeɛwa n
lxir, amzun gar-asen i llan.
Ass amezwaru n yennayer, ad d-kkrent tlawin tasebḥit akken ad cebbḥent axxam. Ad
beddlent kra yellan d aqdim s ujdid, ula d inyen n lkanun ddan deg leḥsab, i wakken ad tbeddel
teswiɛt ɣef yixxamen, ladɣa wid yenḥafen. Syin ɣer-s, ad sewwent lesfenǧ, tamtunt d teɣrifin i
wakken ad tefti nneɛma d waman akken yefti lesfenǧ d temtunt. Ma d tiɣrifin qqaren akken ad
tḍurref lmut ɣef wat uxxam [...]
Deg temnaḍt n Tlemsan, ttmagaren yennayer s tfaska yettaṭṭafen sebɛa n wussan ideg
tturaren ayen umi qqaren « Ayrad manɣara ». Deg tmurt n Wawras, ttbeddilen ula d nutni
imensi. Ttruḥun ɣer lexla ad d-kksen azzu, ad yerr tiṭ. Sellɣen daɣen axxam s tumlilt. Ma d
imezdaɣ n Uheggar, am yirgazen am tlawin ttaɣen-d iceṭṭiḍen ijdiden, smana uqbel yennayer.
Iḍ-nni n yennayer, ilmeẓyen, sfugulen-t s ccna d ccḍeḥ alamma yuli wass. Ma d tilmeẓyin

16  من1 صفحة
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ssefraḥen-tent s warrazen. Ula d učči ttbeddilen-t. Iḍ-nni ad sewwen kasbasu (seksu), tagella
(aɣrum), talabagat (aksum yeẓden)...
Maca, ɣas akka, d yennayer i as-yennan : “ Win i yi-d-yemmugren s rric, ḍemneɣ-as lɛic ”.
Ur yelli d ansayen kan swayes ferrḥen yimdanen neɣ d tameɣra i d-ttheyyint tiddukliwin
tidelsanin, yennayer d azamul n tɣerma icudden aṭas ɣer tfellaḥt. Ttmektin-t-id wid yurzen s
akal, ɣer tmurt, ɣer yiẓuran.
Kaci SAADI, deg tesɣunt Timmuzɣa Un 16, HCA, Yennayer 2008, sb.17-18.

Isestanen :
I) Tigzi n uḍris : (06)

1. Kkes-d seg tseddart tamezwarut tabadut n « yennayer ».
2. Amek i sfugulen yennayer deg temnaḍt n Tlemsan akked Wawras ?
3. Bder-d sin n yinumak n wayen xeddmen Leqbayel deg yennayer.
4. Segzi-d tanfalit-a : « Win i yi-d-yemmugren s rric, ḍemneɣ-as lɛic ».
5. Kkes-d seg tseddart tis ukkuzet (4) aktawal (iger n umawal) n « tagella » (lmakla).
6. Acu-t wanaw n uḍris-a ?
II) Tutlayt : (06)

1. Kkes-d seg tefyirt-a sin (2) n yimyagen yeftin ɣer wurmir ussid, tiniḍ-d amek i ulɣen.
« Ur yelli d ansayen kan swayes ferrḥen yimdanen neɣ d tameɣra i dttheyyint tiddukliwin tidelsanin ».
2. Sleḍ tafyirt-a : Ilmeẓyen, sfugulen-t s ccna.
3. Semmi-d isumar n tefyirt-a : Ttwenniɛen zik imensi akken ad d-mlilen wat
uxxam.
III) Afares s tira : (08)

Ɣer tama n wansayen, llan yirmad i xeddmen lejdud-nneɣ seg zik, gar-asen : iẓid n
uzemmur, aẓeṭṭa, talaxt, aserwet, takerza...
Aru-d aḍris ideg ara d-tessegziḍ yiwen n urmud i tessneḍ.

16  من0 صفحة
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Aḍris:
Yennayer deg tmurt n Zzayer
Seg zik n zik, Imaziɣen ttrajan aseggas atrar am uyur n lɛid. Seg Ayet Jennad ɣer Wayet
Leqser, seg Ǧerǧer ɣer Uheggar, deg Wawras neɣ deg Tlemsan, d ass i d-ttmektayen s tmeɣriwin
d wansayen. Ansayen-a qqimen ɣer wass-a d azamul n yidles d tmagit ɣer yyiḍ, d ansayen berk
ɣer yyiḍ. Ma d cra awi-d berk ad qqimen.
Agdud yettemlil yal aseggas tafaska n yennar s wansayen i d-teǧǧa tasuta i tict. Qqaren
ayet zik :« Mamek i temliled yennayer ad tafed neɣ ad tessezrid aseggas ». D wa i yeǧǧin
Imaziɣen ttemlilen yennayer s cra n tesbirin, akedma mgaradent seg uɣir ɣer yict, iswi-nsen ict;
d asirem s tumert, i zzhu d talwit, d lfal yeḥlan.
Deg tmurt n Yiqbayliyen, ayet uxxam ttemlilen aseggas ajdid s wulawen reẓmen, imala, iḍinnit d aberbuc s ugaziḍ aha ad kutten. Mukca i d-qqaren, agaziḍ-inin ɣeṛṛsen-it d lfal bac ad
ibeɛɛed ccer ɣef ayet uxxam. Aseqqi yuma ad ifewwer s sebɛa n yisufar (lḥubub): (leɛdes,
lḥemmes, lubya, tagerfalt, ibawen...). Sercamen tani timellalin. Anamek-nsent d asittem i
wussan imellalen. Baca ad newwren wussan n useggas, ssenwayen ayen yesɛan tanewwart am
yibawen d tjelbant...Hamma i sebhayen zik amensi bac ad d-mlilen ayet uxxam, ameẓyan neɣ
ameqran, ad amren ald ad temlil tasa d tarwa. Akked yiɣriben ibeɛden tteǧǧan-asen amur,
ttettren-asen s wa yeḥlan, ad tinid jar-asen i yellan.
Ass amezwaru n yennayer, ad d-kkrent tsednan tanezzayt ɣer usebhi n uxxam. Ad
beddlent cci yellan d aqdim s utrar, akked yinyen(yingen) n yilmes ugiren di leḥsab, bac ad dyers wayen yeḥlan ɣef yixxamen, awalya igellilen. Syin ad senwent tifṭirin d tuḍfist (leɣrayef)
bac ad tɛerrem ṣṣabt d waman mamek i ɛerrment tefṭirin d tuḍfist. Ma d tuḍfist qqaren bac ur
tettili ca tmettant deg wammas n ayet uxxam [...]
Deg uɣir n Tlemsan, ttemlilen yennar s tfaska yettɣiman sebɛa n wussan ideg ttiraren «
Ayrad manɣara ». Deg tmurt n Wawras, ttbeddalen akked nehni amensi, ttruḥan ɣer udrar ad dkksen azezzu (uzzi), iweɛɛa tiṭ, sellɣen ɛad axxam s tmelli. Ma d imezdaɣ n Uheggar, am
yirgazen am tsednan ssaɣen-d ikettanen ijdiden asammed sdat yennayer. Iḍ-inni n yennar,
leɣruz sfugulen-t s ccna d ccṭiḥ ald ad yali wass. Ma d tisednan ad senwent seksu (aberbuc),
aɣrum, aksum yeẓdin (yerḥan).
Maca, akedma d yennar i as-yennan: «Win i ayi-d-yemlilen s rric, ḍemneɣ-as lɛic». Ur yelli
d ansayen berk smayes ttamren wudan neɣ d tameɣra i d-ttweǧǧadent tiddukliwin tidelsanin,
yennayer d azamul n tɣerma yeqqnen gut ɣer tkarza. Ttmektan-t-id yya yettbeddan i ucal, i
tmurt d yiẓuran.
Kaci SAADI, deg tesɣunt Timmuzɣa Un 16, HCA, Yennayer 2008, sb.17-18.

16  من0 صفحة

3as.ency-education.com

Isestanen :
I) Tigzi n uḍris : (06)

1. Kkes-d seg tseddart tamezwarut tabadut n “ yennayer ”.
2. Mukca i sfugulen s yennayer deg uɣir n Tlemsan d Wawras ?
3. Af-d sen n yinumak n matta xeddmen Yiqbayliyen deg yennayer.
4. Segzi-d tanfalit-a : “ Win i ayi-d-yemlilen s rric, ḍemneɣ-as lɛic ”.
5. Kkes-d seg tseddart tis ukkuzt (4) aktawal (iger n umawal) n “ tagella ” (lmakelt).
6. Matta yella wanaw n uḍris-a ?
II) Tutlayt : (06)

1. Kkes-d seg tefyirt-a sen (2) n yimyagen yeftin deg wurmir ussid, tinid-d mamek i
ulɣen.
« Ur yelli d ansayen berk smayes ttamren wudan

neɣ d tameɣra i d-

ttweǧǧadent tiddukliwin tidelsanin ».
2. Sleḍ tafyirt-a : Leɣruz, sfugulen-it s ccna.
3. Semma-d isumar n tefyirt-a : Sebhayen zik amensi bac ad d-mlilen ayet uxxam.
III) Afares s tira : (08)

Rni ɣef wansayen, llan yirmad i xeddmen imezwira-nneɣ seg zik, seg-sen: aẓeṭṭa,
talaxt, aserwet, takarza...
Ari-d aḍris ideg aha d-tessegzid armud seg yirmad i tessned.
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أظشيظ:
يآّـّبس ري رَىسد ُ دّصايآس
عي صيل ُ صيل ،ئَبصيؽآُ حّشاجبُ أعآةـّبط أرشاس أً إيىس ُ ىعيز .عآظ أيآد جآّّبر ؼآس وايآد آلقصآس ،عي
جآسجآس ؼآس وهآةــّبس ،رآظ واوساط ّّيػ ري حآلٍغبُ ،راطّ ئ دحَّآمزبيآُ ط رَآؼشيىيِ ر واّغبيآُ .أّغبيآُ أيب قّيَآُ
ؼآس واعّب راصاٍىه ُ ييزآلط ر رَبةيذ ؼآس يّيط ،راّغبي بآسك ؼآس يّيطٍ .ب ر ؽشا أويذ بآسك أر قّيَآُ.
أةرور يآحّآٍييو يبه أعآةـّبط ربفبعنب ُ يآّّبس ط واّغبيآُ ئ درآدجّب ربعىرب ئ ريؾج .قـّبسآُ أيآد صيلٍ < :بٍآك
ئ رآٍييآلر يآّّبس أر ربفآر ّيػ أر رآعّآصسيز أعآ ّةـّبط > .ر وايب يآدجّيِ ئَبصيؽآُ حـّآٍييآلُ يآّّبيآس ط ؽشا ُ رآعبيشيِ،
أمآرٍب ٍتاسارآُ عآظ إؼيش ؼآس ييؾج ،ئغىي ّغآُ ر ييؾج ،راعيشآً ط رىٍآسد ،ئ صّهى ر رآىىيذ ،ر ىفبه يآدالُ.
ري رَىسد ُ ييقببييييّآُ ،أيآد وآخّبً حّآٍييآلُ أعآةـّبط أجذيز ط ووالوآُ سآ=ٍآُ ،ئَبال ،ئط ئّْيج رابآسبىػ
ط وةا=يط أهبر مىحـّآٍُ .ىمؾب ئ دقّبسآُ ،أةا=يط ؼآسّصآّيذ ر ىفبه ببػ أر ئبآعّآر ؽّآس ؼآؾ أيآد وآخّبً .أعآقـّي
يىٍب أر ئفآوّآس عآبعب ُ ييغىفبس (ىذىبىة) (آلعذآط ،ىذآٍّآط،ىّىبيب ،ربةآسفبىج ،ئببوآُ .)...عّآسؽبٍآُ ربّي ريَآالّىيِ.
أّبٍآك ّغآّذ راعيخـّآً ئ ووعّبُ ئَآالّآلُ .ببؽب أر ّآوّسآُ ووعّبُ ُ وعآةـّبط ،عّآّىايآُ أيآُ يآععبُ ربّآوّاسد أً
ييببوآُ ر رجآىببّج...هبٍّب ئ عّآبهبيآُ صيل أٍآّغي ببػ أر دٍييآلُ أيآد وآخّبً ،أٍآ=يبُ ّّيػ أٍآقشاُ ،أر أٍشآُ أىذ أر
رآٍييو ربعب ر ربسوا .أمّآر ر ئؽشيبآُ ئبآعزآُ حّآدجّبّبعآُ أٍىس ،حـّآحـّشآّبعآُ ط وا يآدالُ ،أحـّيْيز جبساعآُ ئ يآالُّ.
أطّ أٍآصواسو ُ يآّّبس ،أر دمشآّذ رغآرّبُ ربّآصّايذ ؼآس وعآبهي ُ وآخّبً .أر بآدّآلّذ ؽّي يآالُّ راقزيٌ ط
ورشاس ،أمّآر ييْيآُ(ييْتآُ) ُ يييَآط إةيشآُ ري آلدغبة ،ببػ أد يآسط وايآُ يآدالُ ؼآؾ ييخّبٍآُ ،أواىيب ئتـآىّيآلُ .
عييِ أر عآّىآُ ريفطيشيِ ر رىظفيصج(آلؼشايآؾ) ببػ أحـّعآسّآً صّببذ ر واٍبُ ٍبٍآك ئ عآسٍّآّذ ريفطيشيِ ر
رىظفيصجٍ .ب ر حـّىظفيصج قّبسآُ ببػ إس رآحـّيييؾب رَآحـّبّج رآظ واٍّبط ُ أيآد وآخّبً][...
رآظ إؼيش ُ حآلٍغبُ ،حـّآٍييآلُ يآّّبس ط رفبعنب يآحـّؽيَبُ عآبعب ُ ووعّبُ ئزآظ حـّيشاسآُ < أيشار ٍبّؽبسا > .ري
رَىسد ُ واوساط ،حـّبآدّاآلُ أمّآر ر ّآهْي أٍآّغي ،حـّشودبُ ؼآس وآرساس أر دمّغآُ أصآصّو(إصّي) ،ئىآعّب ريط ،عآىّؽآُ
عبر أخّبً ط رَآىّيٍ .ب ري َآصداغ ُ إهآةـّبس،أً ييشةاصآُ أً رغآرّبُ عّبؼآّذ ئنآحـّبّآُ ئجذيزآُ أعآٍّآر عذاد يآّّبس .ئط
ئّْي ُ يآّّبس ،آلؼشوص عفىةوآلّذ ط ؽّْب ر ؽّطيخ أىذ أر يبىي واطٍّ .ب حّيغآرّبُ أر عّآّىآّذ عآمغى ،أؼشوً ،أمغىً
يآ=ريِ(يآىشدبُ) .
ٍبؽب ،أمآرٍب ر يآّّبس < :ويِ ئ ييذيآٍييآلُ ط سّيؼ ،ظآٍْآؼبط ىعيؼ > .إس يآىّي راّغبي بآسك عَبيآط
حـّبٍشآُ ئىراُ ّّيػ حـّبٍآؼشا دحـّىآدجّبرآّذ ريذّومييىيِ ريزآىغبّيِ ،يآّّبيآس راصاٍىه ُ رؽآسٍب يآقـّْآُ ةوث ؼآس رنبسصا.
حـَّآمزبّزيذ يّب يآحّبآدّاُ ئ إؽبه ،ئ رَىسد ر ييضوساُ.
Kaci SAADI, deg tesɣunt Timmuzɣa Un 16, HCA, Yennayer 2008, sb.17-18.

ئغآعخبّآُ:
 )Iريتصي ُ إظشيظ)66( :
 .1مّآعذ عي رغآدّاسد ربٍآصواسود ربببرود ُ " يآّّبس".
ٍ .2ىمؾب عفىةوآلُ ط يآّّبيآس رآظ إؼيش ُ حآلٍغبُ ر واوساط؟
 .3أفآد عآُ ُ ييْىٍبك ُ ٍبحّب خآدٍّآُ ييقببييييّآُ ري يآّّبس.
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 .4عآةصيذ ربّفبىيذ أيب " :وي ئ ييذيآٍييآلُ ط سّيؼ ،ظآٍْآؼبط ىعيؼ ".
ال " ( ىَبمآىذ ).
 .5مّآعذ عي رغآدّاسد ريظ إمّىصد ( )4أمزبواه ( ئتآس ُ وٍبواه) ُ " ربةآ ّ
ال واّبو ُ وظشيظ أيب؟
ٍ .6بحـّب يآ ّ
 )IIرىراليـــــــــذ)66( :
 .1مّآعذ عآظ رآفييشد أيب عآُ ( ُ )2ييَيبةآُ يآفزيِ رآظ ووسٍيش إعّيذ ،ريْيذ ٍبٍّآك إىؽآُ.
< إس يآىّي راّغبي بآسك عَبيآط حـّبٍشآُ ئىراُ ّّيػ حـّبٍآؼشا ئ دحـّىآدجّبرآّذ ريذّومييىيِ ريزآىغبّيِ >.
 .2عآلض ربفييشد أيب :آلؼشوص ،عفىةوآلّيذ ط ؽّْب.
 .3عآٍّبد ئغىٍبس ُ رآفييشد أيب :عّآبهبيآُ صيل أٍآّغي ببػ أر دٍييآلُ أيآد وآخّبً .
 )IIIآفبسآط ط ريـــــــــــشا)60( :
سّي ؼآؾ واّغبيآُ ،الُّ ييشٍبر ئخآدٍّآُ ييَآصووسا ّّآغ عي صيل ،عآةعآُ  :أصآطـّب ،ربالخذ،
أعآسوآد،ربمبسصا...
أسيذ أظشيظ ئزآظ أهب درآعّآةصيز أسٍىر عآظ ييشٍبر ئ رآعّْآر.
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aDris :
Ianair dR tamort n dzaiar
Ibda, imaziRn taqlan i aotai oa ainain hon talit n amod. min oat jnad s at lqsr, men
jarjr har ahaGar, dR aoras me d tlmsan, ein n ahl ad akton aGnatn oid qimn yn har ahl oaR
ihil an d tamktot n tsdolt d tomast RoreiD, aGna Ras Ror eiD. aoid Ras. akid, ein nahl
ad sioDn alqim taRrmA .
aRrf itamgrao hak aotai s aG natn oi oin maron araon ganin oin ibda : « amk
oas sakain ianayr asessikin aotai ». Flaoad, imaziRn n adziar timqosn d ianair s lan
Gnatn, Ras anibDn men aRrm hareiD, itosnasnein , otr n tadoit, azho, taloit d alfal
iknan .
d akal n lqbail kl ahn ti nmagrion awtai oa ainain s tadoit, ehD oind kaskso s
ekhi ai nau n . aoad aganin ekhi oad Rarsnt hon tasDbrt baJc ad ysig g acr fl aRion.
aDrZ, ilaq at han asa daidin ( laRds, lmxamZ, a lobia, tajlbant, ibaon…) sauin daR
tisdalin . amknasnt dirhan n hilan malilanin . bac ad alR n hilan n talit , sauin aoa ilan
tafsit hond ibawn d tajilbant . awad as tanoR n ibda amnsi bac ad amoqsn kl ah n , maDri
meoacar , ad adoin har emoqs awsa d wa iorw . hakd wi wrn tla taGrnasn tafwltnasn, tagnasn
titar n lxir hwnd wa tilan gersn .
ahl wa azarn n ianair , ad ankrnat DeDen s tifawt bac ad sahsktnat taR hamt . ad
samsklant awa arwn s ainain, hakd kdion n lkanon han meDn , bac ad amskl amk n taR hmen ,
h wlan win tlqiwin . har awin , ad sauint lesfanj , tagla d alftat , bac ad tgat tadarfit
d aman , awad it ag lesfanj d tagla . kw ntiR alftat ganin ad tg tmatant wr kl taR h amt
[…]
dR acrwt n tlemsan , timhin d ianair s tfaska taTft asa hilan , edG dtadlan
sawas ganin « airad manGara » dR akal n awras , samskalan hak d ntaniD amansi . takn
teneri ad ksn azo , y ad iar tiT . si h osk on taR hamt s tmle . awa iqlan imazi Rn n
ahaGar, medn hakd DEDEn zanhind isalsa ainainin , asmana dat ianair . ehD wan ianair , wi
maDrwinin , tag n ds iso h a d dalwl har aw n ah l , fl awtai aynain . amala ti maDrwinin sadwi n t
n t s hartn ainainin . ha kd amnsi samskalant . ehD wend ad sun kasksw , tagla ,
talabgat …
macan Ras ianair as anan : « oi tamhitnin d afriwn , aDmnRas n tamadwrt » . wr tila
aGna s tad win adi n t, meR .

sadawn tidwkilin tisdwalin , ianair eh ol n taRrma ta taTaft

holan dR fargan . samktend oi aoZlatnyn akal , wr tamwst , Rwr aZarn .
kasi sadi, seg tes$unt timmuz$a uTuUn 16, HwsaCA, Yennayer, 2008, Sb.17-18.
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Iisastanan :
I) teRri

d azgz : (06)

1. Ksd dR tizar t n aDris aswsn n « ianair ».
2. ma knan mazyRn n ahaGar dR yanayr ?
3. Ma tag n kl ahaGar itarawin ti maDrwinin ?
4. Sagrh tawinst tad :
« oi tamhitnin s afriwn , aDmnRas tamadwrt ».
5. Aksd dR aDris ( 4) ismawi n tatati .
6. Ma mws anaw n aDris wad ?

II) timankin n taoalt : (06)
1. aksd d tawinst tad sin imiagn af tnin dR ormer , saftotn dR yzry :
« aRrf itamgrao hak aotai s aG natn oi aoin maron araon ganin oin ibda
2. saglt

tawinst

« ianair

eh ol

tad

barin

asgt :

n

taRrma

taTaft

holan

dR

fargan ».

3. mas iha amqim awsil edGnit dR twinst tad :
« sauin daR tisdalin . amknasnt dirhan n hilan malolanin ».
III) asinan s tira : (08)
dR tasdgt n aGnatn , lant yoZlan wi tawZlin marawnananR wi arwnin ibda : eZed
n azmor , teZti , talaq …
afnRd aDris dR sagrahd ein n hart tesand .

انتهى المىضىع األول
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».

الموضوع الثاني

)11  من11  إلى الصفحة11  من9  صفحات (من الصفحة80 يحتوي الموضوع الثاني على
Aḍris:
Tafat n usirem
[…] Asmi i yemmut baba, nniɣ-as d ayen tekfa ddunit fell-i, ur tetteɣ ur tesseɣ, yejreḥ wuliw, kkawen yifadden-iw. Leḥḥuɣ deg ubrid, ḥedd ur t-walaɣ, heddren-iyi-d ur asen-sliɣ; ssbeḥ
neɣ tameddit, allen-iw ur ttkawent. Yiwen n wass, tasebḥit, urɛad i d-yecriq yiṭij, leḥḥuɣ ɣer
taddart n Tirmitin, anida ttruḥuɣ yal ass akken ad xedmeɣ, walaɣ yiwen n yilemẓi ileḥḥu s
yiwen n uḍar wayeḍ-nniḍen yettwagzem-as, muqleɣ-t ɣer wudem-is s leḥzen, netta daɣen
imuqel-iyi-d, udem-is yettfeǧǧiǧ s yiwen n nnur, acmumeḥ ɣef wudem-is, yenna-yi-d azul rriɣas. Kemmleɣ abrid-iw, weḥd-i ttxemmimeɣ : ileḥḥu s yiwen n uḍar yerna ahat yekker-d ssbeḥ
zik akken ad yexdem !
Tameddit mi d-uɣaleɣ, ufiɣ-t-id deg yiwen n umkan yesnuzuy ijeǧǧigen, nniɣ-as lukan d
nekk i yellan am netta, ur zmireɣ ad ffɣeɣ ad iyi-d-walin medden, ad waliɣ kan amek ara geɣ
lḥedd i ddunit-iw, ad mmteɣ i lebda. Ciṭuḥ akka, walaɣ yiwen n urgaz yeṭṭef sin n yigerdan deg
yirebbi-s, imudd afus-is i win ara as-d-iseddqen duru neɣ snat.
Aṭas i as-yennan argaz am wihin ur ixeddem ara ?! Maca init-iyi-d anda ara yexdem ? D
acu ara yexdem ? Lukan yufa, anwa ara imudden afus-is i lɣaci, allen-is deg lqaɛa ttudument d
imeṭṭi […].
Wwḍeɣ s axxam, swiɣ lkas n waman, lexyal n uqcic-nni yesnuzuyen ijeǧǧigen yeggumma
ad yekkes gar wallen-iw. Ḥusseɣ i yiman-iw ur sɛiɣ azal i iwulmen, aqcic-nni ifaz aṭas fell-i,
yesɛa afud ur sɛiɣ nekk, yeṭṭef deg tudert xas tekkes-as ayen ɣlayen, tekkes-as aḍar iɣef ileḥḥu.
Ṭṭreḍqeɣ d imeṭṭi imi ur uklaleɣ ara tudert-a i yi-d-yefka sidi Rebbi. Sɛiɣ ifassen, iḍarren, allen i
icebḥen, medden qqaren-iyi-d akk tmelḥeḍ; sɛiɣ amkan n lxedma ur sɛin wiyaḍ. Annect-a akk,
nekk qeḍɛeɣ asirem deg ddunit mi ruḥeɣ ad ṭṭseɣ, ttmenniɣ ur d-ttakiɣ tasebḥit.
Aqcic-nni yesnuzuyen ijeǧǧigen ur t-ssineɣ d anwa-t, d netta i d-yerran asirem i wul-iw, d
netta i d ssebba alarmi wwḍeɣ ass-a anda wwḍeɣ, ẓriɣ lukan kemmleɣ deg ubrid-nni i d-wwiɣ,
aql-i seg wid yemmuten.
[…] Uɣaleɣ yal ass mi ara ruḥeɣ ɣer lxedma, ttmuquleɣ akka d wakka anida ara t-waliɣ
maɛna asirem-iw amzun yuɣal d lmuḥal. Yuɣal lebɣi-iw meqqer akken ad t-waliɣ acku d netta i
d ssebba alarmi tuɣal ddunit-iw tesɛa azal…
Rosa CHELLI, Iḥulfan akked waktayen, HCA, 2011, sb. 47-49.
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Isestanen :
I) Tigzi n uḍris : (06)
1. D acu i yeǧǧan tanallast ad teqḍeɛ layas deg ddunit ?
2. Anwa i as-d-yerran asirem i tnallast ?
3. Segzi-d tanfalit-a : Yeṭṭef deg tudert xas tekkes-as ayen ɣlayen.
4. " Ameyyez uqbel aneggez ". D acu i d assaɣ i yellan gar wanzi-a (lemtel-a) d wayen i asyeḍran i tnallast ?
5. Nadi-d deg uḍris aktawal (iger n umawal) n usentel : tafekka n umdan (04 n wawalen).
6. Aḍris deg-s kradet (03) n tewsatin n yimdanen deg tudert. Suffeɣ-itent-id.
II) Tutlayt : (06)
1. Err tinawt-a ɣer wudem wis sin n usget unti : « Uɣaleɣ yal ass mi ara ruḥeɣ ɣer
lxedma, ttmuquleɣ akka d wakka anida ara t-waliɣ maɛna asirem-iw amzun
yuɣal d lmuḥal ».
2. Sleḍ tafyirt-a i lmend n talɣa d twuri : Leḥḥuɣ ɣer taddart n Tirmitin.
3. Ččar tafelwit-a :
amyag
kkes

attwaɣ
…

aswaɣ
…

amyaɣ
…

III) Afares s tira : (08)
D netta i d-yerran asirem i wul-iw, d netta i d ssebba alarmi wwḍeɣ ass-a anda wwḍeɣ, ẓriɣ lukan
kemmleɣ deg ubrid-nni i d-wwiɣ, aql-i seg wid yemmuten.
Ahat teḍra-ak(am) kra n tedyant i ak(am)-d-yessegran leḥzen, teẓẓa deg wul-ik(im) layas,
ɛerqen-ak(am) yiberdan, yekcem-d kra n umdan deg tudert-ik(im) yerra-ak(am)-id asirem,
tettuḍ leḥzen.
Aru-d aḍris ara yilin d ullis, deg-s ad d-talseḍ tadyant-a.
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Aḍris:
Tafawt n usirem
[…] Asmi i yemmut baba, nniɣ-as daydin temmir ddunit fell-a, ur tetteɣ ur sesseɣ, yejreḥ
wul-inu, qquren yifadden-inu. Ggureɣ deg ubrid, yiǧ la tthenniɣ-t, ttutlayen-d ɣer-i ur asensliɣ; tanezzayt niɣ tameddit, tiṭṭawin-inu ur ttɣarant. Cra n wass, tanezzayt, werɛad ur d-tuti ca
tfukt, ggureɣ ɣer uqewwar n Tirmitin, mani ttruḥiɣ akkas bac ad xedmeɣ, henniɣ cra n
umeččuk yeggur s yiǧ n uḍar , yiǧ yettwabbi-as, uqqleɣ-as ɣer wudem s leḥzen, netta daɣent
yuqqel-d ɣer-i, udem-nnes teččat-d seg-s cra n tfawt, azmummeg ɣef wudem-nnes, yenna-ayi-d
azul, uɛiɣ-as. Kemmleɣ abrid-inu, weḥd-i ttxemmameɣ : yeggur s yict n uḍar yerni balak
yekker-d tanezzayt zik bac ad yexdem !
Tameddit mi d-welliɣ, ufiɣ-t-id deg cra n umkan yesnuzay tinewwarin, nniɣ-as lukan d
nečč i yellan am netta, ur zemmreɣ ca ad rgeɣ ad ayi-d-hennan yiwdan, ad ẓreɣ berk mammek
ad ggeɣ agmir i tmeddurt-inu, ad mmteɣ ad thenniɣ. Ajebbiḍ yeḥlan, henniɣ cra n urgaz yeṭṭef
sen n yiɛṭuṭen deg ṭṭerf-nnes, yessiɣ afus-nnes i win aha as-d-iseddqen duru neɣ sen.
Gut as-yennan argaz am win ur ixeddem ca ?! Maca init-ayi-d mani ad yexdem ? Matta ad
yexdem ? Mda yufa, manni wa ad yucen afus-nnes i lɣaci, tiṭṭawin-nnes deg tmurt ttuddiment s
yimeṭṭawen […].
Wwḍeɣ ɣer uxxam, swiɣ lkas n waman, lexyal n uhyuy-din yesnuzayen tinewwarin
yegguma ad iruḥ jar tiṭṭawin-inu. Ssḥusseɣ s yiman-inu ur sɛiɣ azal iwatan, ameččuk-din yujeray aneqqad, yesɛa tazmert ur sɛiɣ nečč, yeṭṭef deg tmeddurt lacta tekkes-as matta a yeɣlayen,
tekkes-as aḍar uɣef yeggur. Ddreḍqeɣ s yimeṭṭawen acku ur stahleɣ ca tameddurt-a i ayi-d-yuca
sidi Rebbi. Sɛiɣ ifassen, iḍarren, tiṭṭawin i yebhan, udan qqaren-ayi-d akk tebhid ; sɛiɣ amkan n
lxedmet ur t-sɛin yyiḍ. Waya akk, nečč bbiɣ asirem deg tmeddurt daɣa ad ruḥeɣ ad ṭṭseɣ,
ttmenniɣ ur d-ttakiɣ ca tanezzayt.
Ahu-din yesnuzayen tinewwarin ur ssineɣ ca manni, d netta i d-yuɛan asirem i wul-inu, d
netta d ssebbet i ay-yeǧǧin xeldeɣ ass-a mani xeldeɣ, ẓriɣ mda ttmadiɣ deg ubrid-din i d-uɣiɣ, a
nečč seg yya yemmuten.
[…] Welliɣ yal ass ald ad ruḥeɣ ɣer lxedmet, ttaqqleɣ amma d wamma mani ad t-henniɣ
maca asirem-inu ɛuni iwella d lmuḥal, twella tmuxsit-inu teggeɛmer bac ad t-henniɣ acku d
netta d ssebbet i yeǧǧin ddunit-inu tesɛa azal…
Rosa CHELLI, Iḥulfan akked waktayen, HCA, 2011, sb. 47-49.
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Isestanen :
I) Tigzi n uḍris : (06)
1. Matta i yeǧǧin tanallast ad tebbi asirem deg tmeddurt ?
2. Manni wa i as-d-yuɛan asirem i tnallast ?
3. Segzi-d tanfalit-a : Yeṭṭef deg tmeddurt lacta tekkes-as matta a yeɣlayen.
4. " Ameyyez qbel aneggez". Matta yella wassaɣ i yellan jar wanzi-aya (lemtel-a) d matta i
as-yeḍran i tnallast ?
5. Serg-d seg uḍris aktawal (iger n umawal) n usentel : Tafekka n umdan (04 n wawalen).
6. Aḍris deg-s kradet (03) n tewsatin n yimdanen deg tmeddurt. Sery-ihent-id.
II) Tutlayt : (06)
1. Uɛa tinawt-a ɣer wudem wis sen n usget unti : « Welliɣ yal ass alda ad ruḥeɣ ɣer
lxedmet, tteqqleɣ amma d wamma mani ad t-henniɣ maca asirem-inu ɛunni
iwella d lmuḥal »
2. Sleḍ tafyirt-a i lmend n talɣa d twuri : Ggureɣ ɣer uqewwar n Tirmitin.
3. Ččar tafelwit-a :
amyag
Kkes

attwaɣ
…

aswaɣ
…

amyaɣ
…

III) Afares s tira : (08)
D netta i d-yuɛan asirem i wul-inu, d netta d sebbet i ayi- yeǧǧin xeldeɣ ass-a mani xeldeɣ, ẓriɣ mda
ttmadiɣ deg ubrid-din i d-uɣiɣ, a nečč seg yya yemmuten.
Ahat teḍra-ak(am) cra n tedyant i ak(am)-d-yeǧǧin leḥzen, teẓẓu deg wul-nnek(nnem)
layas (Tebbi-as asirem), ɛerqen-ak(am) yibridin, yudef-d cra n umdan deg tmeddurtnnek(nnem) , yuɛa-ak(am)-id asirem, tettud anezgum.
Ari-d aḍris ullis, deg-s ad d-talsed tadyant-ayi.
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أظشيظ:
ربفبود ُ إعيشآً
[ ]...أعَي يآٍىد ببببّ ،يؽبط رايزيِ رآٍّيش دّوّيذ فآالّ ،إسحّآحّآغ إسعآعّآغ ،يآجشآح ووه ئْى ،قـّىسآُ ييفبدّآُ ئْى.
ةّوسآغ رآظ وآبشيز ،ييذّس ال حّهآّّيؽذ ،حّىرالّذ ؼشي إسعْآعييػ؛ ربّآصّايذ ّآغ ربٍآدّيذ ،ريطّبويِ ئْى إسحّؽبساّخؾب .ؽشا
ط ربّآصّايذ ،إسعبر إسدرىريؾب رفىمذ ،ةّوسآغ ؼآس وقآوّاس ُ ريشٍيزيٍِ ،بّي حّشوديػ أمّبط ببػ أرخآرٍآغ،
ُ وا ّ
هؤّّيػ ؽشا ُ وٍآحؾّىك يآةّوس ط ييذسّ ُ وظبسييذٌس يآحّىابّيبط ،إقّآلؼبط ؼآس وورآً ط آلدضآُ ،أكّ ر ّآحّب يآقّآىذ
ؼشي ،إرآً ّّآط رآحؾّبرذ عآةط ؽشا ُ رفبود ،أصٍىٍآظ ؼآؾ وورآً ّّآط ،يآّّبييذ أصوه إعيؽبط .مآٍّآلغ أبشيز ئْى،
وآدزي حّخآٍّبٍآغ  :يآةّوس ط ييؾج ُ وظبس يآسّي ببالك يآمّآسد صيل ربّآصّايذ ببػ أريآخزآً !
ربٍآدّيذ ٍي ئذوآىّيػ ،إفيؽزيذ رآظ ؽشا ُ وٍنبُ يآعْىصاي ريْآوٌاسيٌِّ ،يؽبط ":ىىمبُ ر ّآحؼ ئ يآالُّ أً ّآحّب،
إسصآٌٍشآؼؾب أرسيآغ أيذهآّّبُ يىراُ ،أرصسآغ ببسك ٍبٍّآك أريآغ أةٍيش ئ رَآدّوسد ئْى ،أرٍزآغ أررهآّّيػ " .أجآبّيز
يآدالُ ،هآّّيػ ؽشا ُ وآسةاص يآطّآؾ عآُ ُ ييعطىطآُ رآظ طّآسؾ ّّآط ،يآطّ أفىط ّّآط ئ ويِ أهبعذيغآدّقآُ
دوسو ّآغ عآّج.
ةوث ئ أعيآّّبُ أسةاص أً ويِ إسئخآدّآٍؾب؟! ٍبؽب ئْيخبيذ ٍبّي أريآخزآً ؟ ٍبحّب أريآخزآً ؟ ىىمبُ يىفب ٍبّّي وا
أريىؽآُ أفىط ّّآط ئ ىؽبؽي ريطّبويِ ّّآط رآظ رَىسد حّىدّيَآّذ ط يَآطّبوآُ [.]...
وّظآغ ؼآس وآخّبً ،عىيػ ىنبط ُ واٍبُ ،آلخيبه ُ وآهيىي ريِ يآعْىصايآُ ريْآوٌاسيِ يآةّوٍب أريآمّآط جبس
ريطّبويِ ئْى .عّذىعآغ ط ييَبُ ئْى إسععيػ أصاه ئ ئىاربُ ،أٍآحؾّىك ريِ ييفي أّآقّبر ،يآععب ربصٍآسد إسععيػ
ّآحؼ ،يآطّآؾ رآظ رَآدّوسد الؽخب رآمّغبط ٍبحّب ئ يآؼالُ ،رآمّغبط أظبسئؽآؾ يآةّوس .دّسآظقآغ ط ييَآطّبوآُ أؽنى
ك
إسعخبهآلؼؾب ربٍآدّوسد أيب ئ يآديىؽب عيزي سآبّي .ععيػ ئفبعآُ ،ئعبسّآُ ،ريطّبويِ ئ يآبهبُ ،إراُ قّبسآّيذ أ ّ
رآبهيز ،ععيػ أٍنبُ ُ ىخآرٍآد إسرآععيِ ييط .أّّآؽخب أيب أكّّ ،آحؼ بّيػ أعيشآً رآظ رَآدّوسد ٍي سودآغ أرطّغآغ،
حَّآّّيػ إسدحّبميؽؾب ربّآصّايذ.
أهى ريِ يآع ْىصايِ ريْآوٌاسيِ إسعّيْآؼؾب ٍبّّي ،ر ّآحّب ئذيىعبُ أعيشآً ئ ووه ئْى ،ر ّآحّب ئ ر عآبّآد ئ يآدجّيِ
ؼ عآظ يّب يآٍّىرآُ.
خآىزآغ أعّب ٍبّي خآىزآغ= ،سيػ ىىمبُ حَّبريػ رآظ وآبشيز ريِ ئ دوؼيػ ،أّآح ّ
[ ]...وآىّيػ يبه أطّ أىذا أرسودآغ ؼآس ىخآرٍآد ،حّآقّآلغ أٍّب ر واٍّب ٍبّي أحهآّّيػ ٍبؽب أعيشآً ئْى عىّّي ئىآالّ ر
ال ربٍىخغيذ ئْى رآةآعَآس ببػ أرهآّّيػ أؽنى ر ّآحّب ئ ر عّآبآد ئ يآدجّيِ دّوّيذ ئْى رآععب أصاه...
ىَىدبه ،رىآ ّ
Rosa CHELLI, Iḥulfan akked waktayen, HCA, 2011, sb. 47-49.

ئغآعخبّـــــآُ:
 )Iريتصي ُ وظشيـــــــــظ)66( :
ٍ )1بحّب ئ يآدجّيِ ربّبالّعذ أرحآبّي أعيشآً ري دّوّيذ ؟.
ٍ )2بّّي وا ئ عذيىعبُ أعيشآً ئ رْبالّعذ ؟
 )3عآةصيذ ربّفبىيذ أيب  - :يآطّآؾ ري رَآدّوسد الؽخب رآمّغبط ٍبحّب أ يآؼاليآُ.
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" )4أٍآيّآص قبآه أّآةّـآص" ٍ.بحّب يآالّ واعّبغ ئ يآالُّ جبس واّضي أيب ( آلٍزآه أيب ) ر ٍبحّب ئ عيآظشاُ ئ رْبالّعذ؟
 )5عآسةآد عآظ وآظشيظ أمزبواه(ئتآس ُ إٍبواه) ُ وعآّخآه" :ربفآمّب ُ إٍزاُ" ُ 64(.واواآلُ)
 )6أظشيظ رآةط مشاظآد ( ُ )63رآوعبريِ ُ ييآٍزاّآُ رآظ رَآدّوسد .عآسيئهآّخيذ ؟
 )IIرىراليـــــــــــــذ)66( :
 )1إعب ريْبود أيب ؼآس وورآً ويظ عآُ ُ وعتآد إّزي.
ال ر ىَىدبه».
ط أىذا أرسودآغ ؼآس ىخآرٍآد ،حّآقّآلغ أٍّب ر واٍّب ٍبّي أحهآّّيػ ٍبؽب أعيشآً ئْى عىّّي ئىآ ّ
 « وآىّيػ يبه أ ّ )2عآلض ربفييشد أيب.
 " ةّوسآغ ؼآس وقآوّاس ُ ريشٍيزيِ". )3حؾّبس ربفآىىيذ أيب .
أٍيــــــــــــــــــبظ
مّآط

أحّــــــــــــــــــــىاغ
...

أعـــــــــــــــــــىاغ
...

أٍيــــــــــــــــــــبغ
...

 )IIIأفبسآط ط ريــــــــــــشا)60( :
ر ّآحّب ئ ديىعبُ أعيشآً ئ ووه ئْى ،ر ّآحّب ئ ر عآبّآد ئ يآعّبوظآُ أعّب ٍبّي وّظآغ= ،سيػ ىىمبُ حَّبحّـيػ رآظ
ؼ عآظ يّب يآٍّىرآُ.
وآبشيز ريِ ئ دوؼيػ ،أّآح ّ
أهبث رآظشاك(اً) ؽشا ُ رآريبّذ (اً) ئ مذيآدجّيِ آلدضآُ ،رآ=و رآظ ووه ّّآك(ّّآً) ىيبط(رآبيبط أعيشآً) ،
عآسقآّّـبك (اً) ييبشيزآُ ،يىرآفذ ؽشا ُ وٍزاُ ري رَآدّوسد ّآك(ّّآً) يىعبمذ أعيشآً ،رآحّىر آلدضآُ.
أسيــذ أظشيظ إىّيظ ،رآةط أحّآىغآر رآريبّذ أيب.
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aDris :
tafat n usirem
[…]aAsmi i yemmut baba, nni$-as d ayen tekfa ddunit fell-i, ur ttette$ ur
ttesse$, yejreHuwul-iw, kkauwen yifadden-iuw. lLeHHu$ deg ubrid, Hedd ur t-wuala$,
heddren-iyi-d ur asen-sli$ ; ssbeH ne$ tameddit, allen-iuw ur ttkauwent. Yyiuwen n
wuass, tasebHit, urâad i d-yecriq yiTij, leHHu$$er taddart n Tirmin, anida
ttruHu$ yal ass akken ad xedme$, wuala$ yiuwen n yilemZi ileHHu s yiwuen n uDar
wuayeD-nniDen yettuwagzem-as, muqle$-t $er wuudem-is s leHzen, netta da$en imuqeliyi-d, udem-is yettfeooio s yiuwen n nnur, acmumeH$ef wuudem-is, yenna-iyi-d azul
rri$-as. Kemmle$ abrid-iw, uweHd-i ttxemmime$ : ileHHu s yiuwen n uDar yerna
ahat yekker-d ssbeH zik akken ad yexdem !
tameddit mi i d-u$ale$, ufi$-t-id deg yiuwen n umkan yeznuzuy ijeooigen,
nni$-as lukan d nekk i yellan am netta, ur zmire$ ad ff$e$ ad iyi-d-wualin medden,
ad uwali$ kan amek ara ge$ lHedd i ddunit-iuw, ad mmte$ i lebda. CciTuH akka, uwala$
yiwen n urgaz yeTTef sin n yigerdan deg yirebbi-s, imudd afus-is i wiuin ara
as-d-iseddqen duru ne$ snat.
aA Tas i as-yennan argaz am wihin ur ixeddem ara ?! mMaca init-iyi-d anda ara
yexdem? d acu ara yexdem? Lukan yufa, aniuwa ara imudden afus-is i l$aci, allen-is
deg lqaâa ttudument d imeTTi […].
wuW uDe$ s axxam, suwi$ lkas n uwaman, lexyal n uqcic-nni yeznuzuyen ijeooigen
yegguma ad yekkes gar uwallen-iw. Husse$ i yiman-iw ur sâi$ azal i iuwulmen, aqcicnni ifaz aTas fell-i, yesâa afud ur sâi$ nekk, yeTTef deg tudert xas tekkesas ayen $layen, tekkes-as aDar i$ef ileHHu. TTreDqe$ d imeTTi imi ur uklale$
ara tudert-a iyi-d-yefka sidi Rebbi. sâi$ ifassen, iDarren, allen i icebHen,
medden qqaren-iyi-d akk tmelHeD ; sâi$ amkan n lxedma ur sâin wuiyaD. aAnnect-a
akk, nekk qeDâe$ asirem deg ddunit mi ruHe$ ad TTse$, ttmenni$ ur d-ttaki$
tasebHit.
aA qcic-nni yesnuzuyen ijeooigen ur t-ssine$ d anwua-t, d netta i d-yerran
asirem i uwul-iw, d netta i d ssebba alarmi wuuDe$ ass-a anda wuuDe$, Zri$ lukan
kemmle$ deg ubrid-nni i d-wwuui$, aql-i seg wid yemmuten.
[…] uU$ale$ yal ass mi ara ruHe$$er lxedma, ttmuqule$ akka d uwakka anida ara
t-uwali$ maâna asirem-iw amzun yu$al d lmuHal. uYu$al leb$i-iw meqqer akken ad t-wuali$
acku d netta i d ssebba alarmi tu$al ddunit-iuw tesâa azal…
Rosa CHELLI, Iḥulfan akked waktayen, HCA, 2011, sb. 47-49.
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I isestanen :
II) tigzi n uDris : (06)
1. d acu i yeooan tanallast ad teqDeâ layas deg ddunit ?
2. anuwa i as-d-yerran asirem i tnallast ?
3. segzu-d tanfalit-a : yeTTef deg tudert xas tekkes-as ayen $layen.
4. " Aameyyez uqbel aneggez". d acu i d assa$ i yellan gar wanzi-ya (lemtel-a) d
wuayen i as-yeDran i tnallast ?
5. Nnadim deg uDris ukuz n uwawualen n uktauwal n usentel : tafekka n umdan
6. AaDris deg-s kradet (03) n tewusatin n yimdanen deg tudert. sufe$-itentid.
III) tutlayt : (06)
1. err tinauwt-a $er wuudem wuis sin n usget unti : «Uu$ale$ yal ass mi ara
ruHe$$er lxedma, ttmuqule$ akka d wuakka anida ara t-uwali$ maâna asirem-iuw
amzun yu$al d lmuHal.»
2. sleD tafyirt-a i lmend n tal$a d twuuri: leHHu$$er taddart n tirmin
3. ČčGGar tafelwit-a :
amyag

attuwa$

asuwa$

amya$

kkes

…

…

…

IIII) Aafares s tira : (08)

dnetta i d-yerran asirem i wuul-iw, d netta i d ssebba alarmi wuuDe$ ass-a
anda wuuDe$, Zri$ lukan kemmle$ deg ubrid-nni i d-wwuui$, aql-i seg wuid yemmuten.
Aahat teDra-ak (-am) kra n tedyant i ak(-am)-d-yessegran leHzen, teZZa deg
wuul-ik(-im) layas, âerqen-ak(-am) yiberdan, yekcem-d kra n umdan deg tudert-ik
yerra-ak-id asirem, tettuD leHzen.
Aaru-d aDris ara yilin d ullis, deg-s ad d-talseD tadyant-a.

انتهى المىضىع الثاني
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العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
I) Tigzi n uḍris :
1
0.5
0.5

06

0.5
0.5
1
1
1

1. Tabadut : yennayer d yiwen n wass i d-ttmektin Yimaziɣen s tmeɣriwin d
wansayen; d azamul n yidles d tmagit.
2. - Deg temnaḍt n Tlemsan : xeddmen tafaska i wumi qqaren « Ayrad
manɣara ».
- Deg Wawras : ttbeddilen imensi, ttekksen-d azzu, sellɣen axxam s tumlilt.
3. Sin n yinumak n wayen xeddmen Leqbayel deg yennayer :
- Zellun ayaziḍ d asfel i wakken ad tebɛed deɛwessu.
- Sewwayen timellalin d asfillet i wussan imellalen.
(ad tettwaqbel tririt-nniḍen iseḥḥan).
4. Asegzi n tenfalit : win yezlan ayaziḍ deg yennayer, ur t-tettxassa ara tgella
deg useggas-nni.
5. Aktawal n wawal « tagella » : lesfenǧ, tamtunt, tiɣrifin, nneɛma.
6. Anaw n uḍris-a : d imsegzi (asegzan, azegzay).

II) Tutlayt :
1. Imyagen yeftin ɣer wurmir ussid d wamek ulɣen:
Amyag ɣer wurmir ussid (01)
ferrḥen

1.5

ttheyyint

Amek yuleɣ ? (0.5)
S tussda n tergalt tis snat
S tmerna n “tt” ɣer tazwara n
ufeggag n umyag

2. Tasleḍt n tefyirt : Ilmeẓyen, sfugulen-t s ccna.

06

0.5



0.25



0.5
0.5
0.5
0.25
0.5







Ilmeẓyen : d isem amalay asget deg waddad ilelli; d anammal n
usentel.
Sfugulen : d amyag yeftin ɣer wurmir ussid, ɣer wudem wis kraḍ
amalay asget.
Sfugul : d afeggag; d aseɣru umyig.
n : d amatar udmawan; d amigaw (d asentel).
t : d amqim udmawan awsil n umyag; d asemmad usrid.
s : d tanzeɣt.
ccna : d isem amalay asuf deg waddad amaruz (ur d-iban ara), d
asemmad s tenzeɣt.

3. Isumar n tefyirt :
0.5
1

- Ttwenniɛen zik imensi : asumer agejdan.
- Akken ad d-mlilen wat uxxam : asumer imsentel (amugil) n yiswi.
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III) Afares s tira :
Aḍris ad yili d imsegzi. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :

 Udem n ufaris :
0.5
0.25
0.25
0.25

- Tettwafhem tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Tella tallunt (ilem) gar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.

 Anaw n uḍris :
0.5

08

0.75
0.5
0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan(izen),
anermas…
- Tikta ddant d usentel.
- Taɣessa n uḍris tefrez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.

 Tutlayt :
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25

-

Asemres n umawal iwatan.
Asemres n yiferdisen n usmizwer d yisuraz imaẓlayen.
Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
Asemres n yisemmaden akken i d-yuwi ad ilin.
Aqader n yilugan n tira.
Asigez n uḍris.

 Taseddast / taẓḍawt :
0.5
0.5
0.5

- Tuget n tefyar ur beddunt ara s umyag.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة

I) Tigzi n uḍris :
1
0.5
0.5
06
0.5
0.5
1
1
1

1. Tabadut : yennayer d ass seg wussan i d-ttmektin Yimaziɣen s tmeɣriwin d
wansayen; d azamul n yidles d tmagit.
2. - Deg temnaḍt n Tlemsan : tteggen tafaska i yellan qqaren-as « Ayrad
manɣara ».
- Deg Wawras : ttbeddalen amensi, ttekksen-d uzzu, sellɣen axxam s
tmelli.
3. Sen n yinumak n matta xeddmen yiqbayliyen deg yennayer:
- ɣeṛṛsen agaziḍ d lfal bac ad ibeɛɛed ccer.
- Sercamen timellalin d azamul n wussan imellalen.
(Ma yufa-d unelmad tiririt-tict d tasḥiḥt ad tettwaqbel)
4. Asegzi n tenfalit : wa iɣeṛsen i ugaziḍ deg yennar, ur t-tettxussa ca tgella
deg useggas-inin.
5. Aktawal n wawal « tagella » : tifṭirin, tuḍfist, ṣṣabt.
6. Anaw n uḍris-a : d imsegzi (asegzan, asegzay).

II) Tutlayt :
1. Imyagen yeftin ɣer wurmir ussid d wamek ulɣen:

1.5
06

Amyag deg
wurmir ussid (01)
ttamren

S tmerna n “tt” ɣef umezwaru n umyag

ttweǧǧadent

S tmerna n “tt” ɣef umezwaru n umyag

Mukca yuleɣ (0.5)?

2. Tasleḍt n tefyirt : leɣruz, sfugulen-it s ccna.
0.5
0.25



0.5
0.5
0.5
0.25
0.5










Leɣruz : d isem amalay asget deg waddad ilelli; d anammal n usentel.
Sfugulen : d amyag yeftin deg wurmir ussid, ɣer wudem wis kraḍ
amalay asget.
Sfugul : d afeggag n umyag; d aseɣru.
n : d amatar udmawan; d amigaw (d asentel).
it : d amqim udmawan awsil n umyag; d asemmad usrid.
s : d tanzeɣt.
ccna : d isem amalay asuf deg waddad amaruz (ur d-iban ca), d
asemmad s tenzeɣt.

3. Isumar n tefyirt :
0.5
1

-

Sebhayen zik amensi : asumer agejdan.
Bac ad d-mlilen ayet uxxam : asumer imsentel (amugil) n yiswi.
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III) Afares s tira :
Aḍris ad yili d imsegzi. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a:

 Udem n ufaris :
0.5
0.25
0.25
0.25

- Tettwafham tira.
- Tella tama i kul taseddart.
- Ad tili tallunt(ilem) jar tseddart d tict.
- Tira n usekkil ameqqran mani yuma.

 Anaw n uḍris :
08

0.5
0.75
0.5
0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan
iwatan(izen), anermas, …
- Tiktiwin ttutlayen ɣef yiǧǧ n usentel.
- Taɣessa n uḍris tefren.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.

 Tutlayt :
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25

- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yiferdisen n usmizwer d yisuraz imaẓlayen.
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
- Asemres n yisemmaden mukca yuma ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.
 Taseddast / taẓḍawt :

0.5
0.5
0.5

- Tuget n tefyar ur beddant ca s umyag.
- Tuqqna jar tefyar d tuqqna jar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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عناصر اإلجابة

العالمة

مجزأة مجموع

 )Iثيةزي ن وآضريس:
س سآظ ووسّان ئ دتمآكثين ييمازيغآن س ثمآغريوين ذ وانسايآن؛ ذازامول ن ييذآلس ذ
 .1ثاباذوث:يآنّار ذا ّ

1

ثماةيث.
 - .2ذي ثآمناط ن تآلمسان :تّآةـّآن ثافاسكا ئ يآالّن قّارآناس" ايراذ ن مانغارا".
 -ذآظ واوراس :تّبآدّاالّن أمآنسي تّآكّسآنذ ؤزّو ،سآلّغآن أخّام س ثمآلّي.

1.5
1.5

 .3سآن ن يينوماك ن ماتّا خآدّمآن آلقبايآل ذآظ يآنّايآر:
-

غآرّصآن أةا=يض ذ لفال باش أذيباعّآذ شّآر.

0.5

-

سّآرشامآن ثيمآالّلين ذازامول ن ووسّان ئمآالّآلن.

0.5

06

(ما يوفاد ؤنآلماذ ثيريريث ذ ثاصحيحث اذ ثآتواقبآل)
 .4أسآةزي ن ثآنفاليث :وا ئغآرصآن ئ يوةا=يض ذآظ يآنّار ؤر ثآتّخوصّا شا ثةآالّ ذآظ ؤسآةـّاس ئنين.

1

 .5أكثاوال ن واوال "ثاةآالّ" :ثيفطيرين ،ثوضفيست ،صّابث.

1

 .6اناو ن ؤضريس أيا :ذ ئمسآةزي (أسآةزان ،اسآةزاي).

1

 )IIثوثاليث:
 .1ئمياةآن يآفثين غآر وورمير ؤسّيذ ذ وامآك ؤلغآن:
ئمياةآن يآفثين ذآظ

موكشا ؤلغآن ()1.5

وورمير ؤسّيذ ()11

1.5

تّامرآن

س ثوسّذا ن ثآرةالت "تّ" ذآظ ؤمآزوارو ن ؤمياظ.

تّوآدجّاذآن

س ثوسّذا ن ثآرةالت "تّ" ذآظ ؤمآزوارو ن ؤمياظ.

 .2ثاسآلط ن ثآفييرث :آلغروز سفوةوآلنث س شّنا.


آلغروز  :ذيسآم أماالي أسةآث ذآظ وادّاذ ئآللّي؛ ذانامّال ن ؤسآنتآل.

0.5



سفوةوآلن  :ذامياظ يآفثي ذآظ وورمير ؤسّيذ؛ غآر ووذآم ويس كراض أماالي أسةآث.

0.25



سفوةول  :ذافآةـّاظ ن ؤمياظ؛ ذاسآغرو.

0.5



ن  :أماثار ؤذماوآن؛ ذاميةاو(أسآنتآل)

0.5



ث  :ذامقيم ؤذماوان اوصيل ن ؤمياظ؛ أسآمّاذ ؤسريذ.

0.5



س  :ذ ثانزآغث.

0.25



شّنا  :ذيسآم أماالي أسوف ذآظ وادّاذ اماروز(ؤر ديبان شا) ،ذاسآمّاذ س ثآنزآغث.

0.5
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 .3ئسومار ن ثآفيار:


سّآبهايآن زيك امآنسي :اسومار اةآجذان.



باش أدآمليآلن ايآث وآخّام:ذ اسومآر ئمسآنتآل(اموةيل) ن ييسوي.

1.5
1

 )IIIأفارآس س ثيرا:
أضريس أذ ييلي ئمسآةزي .أكثازال أذ ئبآدّ غآف ييسآفرانآن أيا:


ؤذآم ن ؤفاريس:

-

ثآتوافهام ثيرا.

0.5

-

ثآالّ ثاما ئ يال ثاسآدّارث.

0.5

-

يآالّ ؤجآرّيض جار ثسآدّارث ذ ثيشت.

0.25



أناو ن ووضريس:

-

بانآند ييفآرذيسآن ن ثآةنيث ن ثمآنّا :أمآسةال ،ئسوي ،ئساالن ئواثان(ئزآن) ،انآرماس...،

-

ثيكثا أذيلينت ذآظ ؤسآنتآل.

-

ثاغآسّا ن ؤضريس ثآحال.

-

أسآمرآس ن ثآشراض ن واناو ن ؤضريس.


0.75
0.5
0.5

ثوثاليث:

-

أسآمرآس ن ييناماآلن ئالقآن.

-

أسآفثي ن ييمياةآن غآر ثمآ=را ئالقآن.

-

أسآمرآس ن ؤماوال ئواثان.

-

أسآمرآس ن ييسآمّاذآن ذآظ ؤنامآك نسآن.

-

أسآقذآش ن ييلوةان ن ثيرا.

-

أسيةآز ن ؤضريس.


0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25

ثاسآدّارث/ثازضاوت

-

ثوةآث ن ثآفيار ؤر بآدونت شا س ؤمياظ.

-

ثوقنا جار ثآفيار ذ ثوقّنا جار ن ثسآدّارين.

-

أسآمرآس ن ييسآنفاآلن (ثيكآسرآرث).
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0.5
0.5
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العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
I) tiRri n azgz :
1

1. yanayr : aGna ,

06

amod ,

tasadolt , taRarma d

tomast

n

mazyRn .
1

2. ymazyRn n ahaGar

knan :

tagla , alfatat , talabagt

d

kaskso .
1

3. kl

ahaGAr

ahosahnyn
0.5

4. . « oi

zanhyn
y

ad
1.5

taraoen

tamhitnin
maRna

yslsa

n

s

d

hartn

oy

ty maDroynen .
afriwn ,

taoenst :

ere

aDmnRasn
ygn

tamadwrt ».

ahosayn

yknan ,

ygro .

5. akoZ

ysmaon (4) n

tataty : tagla ,

kaskaso ,

talabagt ,

lasfanj .
1

6. anao

n

aDrys :

II) timankin
2.5

1. YMAgn

n

n

asgrah .

tawalt :

ormer

oy

hanen

taoenst :

itamgrao ,

ganin

.

06

Yzry :
I
2

« aRrf

araon

2. Asglt

n

taRrmyn
1.5

3 Amqym

imgrao

anan

oin

taoenst
taTafnen

aosyl

yha

aG natn

s

aDrys

 odn

n

maron

baryn

asgt :

holan

dR

edG

ism :

«ianair

eh ol

n

fargan ».

« tisadalyn » .

III) asinan
yso franan

aoin

ibda ».

Amknasnt

08

oi

tira :
ad

yqal

asgrah. Aktazal ad ybdd fl

aDrys

:

oyd .
amokn

n

0.5

-

afanaR atyograhn .

0.25

-

ad tala

hak

tasadart

Rasnyt .
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0.25

-

yle

asrYD

0.25

-

afanaR

ahosayn

 anao
0.5

n

tasadart
kontyR

d

tahDt .

adobt .

aDrys :

- saboynd

yfardysn

tegnit n tana : amasgal, ytos ,

islan anyhganyn ( terot) ,
0.75

- tykta adyonat d osantl .

0.5

- taRsa

0.5

- asmRar

n aDrys
n

anarmas …

tamon .

tatbqa

n

aDrys .

 taoalt
0.5
0.5

- asOZlo

tfyr

0.5

- ASOZlo

0.5

- asoZlo

0.5

- asmRar

0.5

- astabaqt

- asfto

n

anhaganyn .

ymyagn

n amaoal
n
n

dR ere anhagan .
anhagan .

ysamadn
ylogan
n

n

aoa ylaq

ad amlan .

afanaR .

aDrys .

 tasdast :
0.5
0.5
0.5

- asoZlo

n

toesyn

- oRn ger

toensyn

- asoZlo

n

aoa

tynismaoyn .

hakd oRn

n

tasadaryn .

amoksan .

3as.ency-education.com

العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة
I) Tigzi n uḍris :

01
0,5
01

06

01

01
01,5

1. Ayen i yeǧǧan tanallast ad teqḍeɛ layas d tamettant n baba-s.
2. D aqcic yesnuzun ijeǧǧigen i as-d-yerran asirem i tnallast.
3. Asegzi n tenfalit : aqcic ɣas yettwagzem-as uḍar, mazal yesɛa asirem ur
yeqḍiɛ ara layas.
4. Lemmer ur tmeyyez ara tnallast, ur tessexdem ara allaɣ-is degmi
yemmut baba-s, tili ad d-tegri deg nndama tameqqrant. Ɣef waya i
qqaren Wat zik : « Yelha umeyyez uqbel aneggez ».
5. Aktawal n usentel tafekka n umdan : allen, aḍar, udem, ifassen.
( Ad ttwaqeblen wawalen-nniḍen iseḥḥan ).
6. Kraḍ n tewsatin n yimdanen :
- Wid iqeṭṭɛen layas ( am tnallast deg tazwara ).
- Wid yessaramen ulamma d iɛibanen (am winna yesnuzun ijeǧǧigen ).
- Wid yettkalen ɣef medden ( am winna yessuturen ).

II) Tutlayt :
01,5

06

0.5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,25
0,5

1. Tinawt ɣer wudem wis sin n usget unti :
Tuɣalemt yal ass mi ara truḥemt ɣer lxedma, tettmuqulemt akka d
wakka anda ara t-twalimt maɛna asirem-nkent (nwent) yuɣal d lmuḥal.
2.
-

Aslaḍ n tefyirt i lmend n talɣa d twuri :
leḥḥuɣ : d amyag yeftin ɣer wurmir ussid, udem 1u n usuf.
ɣ : d amatar udmawan; d amigaw ( d asentel).
Leḥḥu : d afeggag; d aseɣru umyig.
ɣer : d tanzeɣt.
taddart : d isem unti asuf deg waddad amaruz ( ur d-iban ara ); d
asemmad s tenzeɣt.
- n : d tanzeɣt
- Tirmitin : d isem amaẓlay n wadeg; d asemmad n yisem.

3. Taččart n tfelwit :
Amyag
01,5

kkes

Attwaɣ
ttwikkes/
ttwakkes

Aswaɣ
sukkes
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Amyaɣ
myukkas /
myukkes

III) Afares s tira :
Aḍris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :

 Udem n ufaris :
0.5
0.25
0.25
0.25

- Tettwafhem tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Tella tallunt (ilem) gar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.

 Anaw n uḍris :
08

0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan

0.75
0.5
0.5

(izen), anermas…
- Tikta ddant d usentel.
- Taɣessa n uḍris tefrez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.

 Tutlayt :
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25

- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg… ).
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
- Asemres n yisemmaden akken i d-yuwi ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.

 Taseddast / tazḍawt :
0.5
0.5
0.5

- Tuget n tefyar d tumyigin.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة
I) Tigzi n uḍris :

01
0,5
01
06

01
01

1. Tamentilt i yeǧǧin tanallast ad tebbi asirem deg tmeddurt d tamettant n
baba-s.
2. D aɛelbuy yesnuzayen tinewwarin i d-yuɛan asirem i tnallast.
3. Asegzi n tenfalit : ahyuy lacta yettwabbi-as uḍar, werɛad Ɣer-s asirem d
ameqran deg tmeddurt.
4. Mda ur tmeyyez ca tnallast, tessexdem alli-nnes, asmi yemmut baba-s,
aha-tt tufa-d iman-nnes deg nndamet d tameqrant Ɣef uneggaru.
5. Aktawal n usentel tafekka n umdan : tiṭṭawin, aḍar, udem, ifassen…
6. Tiwsatin n yimdanen yellan deg tmeddurt seg uḍris :

0,5

- Amdan yebbin asirem deg tmeddurt ( tanallast deg tazwara).

0.5

- Amdan yettɛemmalen Ɣef wudan ( amattar).

0.5

- Amdan yesɛan asirem akedma d amaḍun( win i wumi yettwabbi uḍar).

II) Tutlayt :
01,5

06

0,5

1. Tinawt ɣer wudem wis sen n usget unti : twellamt yal ass ald ad truḥemt
Ɣer lxedmet, tettaqqlemt amma d wamma mani ad t-thennamt maca
asirem-nkemt ɛuni iwella d lmuḥal.
2. Aslaḍ n tefyirt ilmend n talɣa d twuri:
- ggureƔ : d amyag yefti deg wurmir ussid Ɣer wudem amezwaru asuf.

0,5

- ɣ : d amatar udmawan, d asentel, (d amigaw)

0,5

- ggur : d afeggag, d aseɣru umyig.

0,25

- ɣer: d tanzeɣt.

0,5

- uqewwar : isem amalay asuf deg waddad amaruz / asemmad s tenzeɣt.

0,25

- n : d tanzeɣt.

0,5

- Tirmitin : d isem amaẓlay n wadeg /d asemmad n yisem.
3. Taččarit n tfelwit :

01,5

Amyag
kkes

Attwaɣ
Ttwakkes

Aswaɣ
sekkes

Amyaɣ
mukkes
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III) Afares s tira :
Aḍris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :

 Udem n ufaris :
0.5
0.25
0.25
0.25

-

Tettwafhem tira.
Tella tama i kul taseddart.
Ad tili tallunt (ilem) jar tseddart d tict.
Tira n usekkil ameqqran mani yuma.

 Anaw n uḍris :

08

0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan

0.75
0.5
0.5

iwatan(izen), anermas…
- Tikta ugirent id usentel.
- Taɣessa n uḍris tefren.
- Asemres n tecraḍ n wanaw n uḍris.

 Tutlayt :
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25

-

Asemres n umawal iwatan.
Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg… ).
Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
Asemres n yisemmaden mukca yuma ad ilin.
Asemres n yilugan n tira.
Asigez n uḍris.

 Taseddast / tazḍawt :
0.5
0.5
0.5

- Tuget n tefyar d tumyigin.
- Tuqqna jar tefyar akked tuqqna jar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

مجموع

 .Iثيةزي ن وضريـــــــــس:
 )1ثامآنتيلت ئ أيآدجّين ثاناالّسث أذ تآبّي أسيرآم ذي دّونيث ذ تّامآتّانث ن باباس.

01

 )2ذاهيوي ئ يآسنوزان ثينآوّارين ئ سديوعان أسيرآم ئ ثناالّسث.

0,5

 )3أسآةزي ن ثآنفاليث  :أهيوي الشتا يآتّوابّياس ؤضار ،وآرعاذ يآسعا أسيرآم ذ أمآقران ذآظ

01

ثمآدورث.
 )4مدا ؤر ثمآيّيزشا ثناالّسث ؤر ثآسّآخذيمشا ألي نّآس أسمي يآمّوث باباس أهات ثوفاد ئمان

01

06

نّآس ذآظ نّدامث تّامآقرانت غآف ؤنآةارو.
 )5أكثاوال ن وسآنتآل "ثافآكّا ن ومذان "  :ثيطّاوين ،ضار ،ؤذآم ،ئفاسّآن...

01

 )6ثيوساثين ن ييمذانآن يآالن ذآظ ثمآدورث سآظ ؤضريس :
 -أمذان يآبين أسيرآم ذآ ظ ثمآدورث (ثاناالست).

5.0

 -أمذان يآتعآماآلن غآف ووذان (أماتار).

5.0

-

أمذان يآسعان أسيرآم أكآذما ذا ماضون (وين ئ وومي يآتوابي ؤضار).

5.0

 .IIثوثاليــــــــث :
 )1ثيناوث غآر ووذآم ويس سآن ن وسةآث ؤنثي  :ثوآالمت يال أس ألد أذ ثروحآمت غآر
لخآذمآث ،ثآتاقآلمت أما ذ واما ماني أذ ثتهآنامت ماشا أسيرآم نكآمت عوني ئوآال ذ
لموحال.
 )2أسالض ن ثآفييرث :

01,5

 -ةـورآغ  :ذامياظ يآفثي ذآظ وورمير ؤسيذ ،غآر ووذآم أمآزوارو أسوف.

0,5

 -غ  :ذاماثار ؤذماوآن ،ذاسآنتآل  /ذاميةاو.

0,5

 -ةـور :ذافآةّاظ ن ومياظ  ،ذاسآغرو ؤمييظ.

0,5

 -غآر  :تّانزآغث.

0,25

 -ؤقآوّار :ئسآم أماالي أسوف ذآظ وادّاذ أماروز /ذاسآمّاذ س ثآنزآغث.

0,5

 -ن  :تّانزآغث.

0,25

 -ثيرميثين  :ذ يسآم أمازالي ن واذآظ  /ذاسآمّاذ ن ييسآم.

0,5

 )3ثاتشاريت ن ثفآلويث :
أمياڨ
كّآس

أتّواغ
تّواكّآس

أسواغ
سوكّآس

أمياغ
موكّآس
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01,5

06

 .IIIأفارآس س ثيـــــرا :
أضريس أذ ييلي ئمسآةزي .أكثازال أذ ئبآدّ غآف ييسآفرانآن أيا:
 ؤذآم ن ؤفاريس:
 -ثآتوافهام ثيرا.

0.5

 -ثآالّ ثاما ئ يال ثاسآدّارث.

0.5

 -يآالّ ييآلم جار ثسآدّارث ذ ثيشت.

0.25

 أناو ن ووضريس:
 -بانآند ييفآرذيسآن ن ثآةنيث ن ثمآنّا :أمآسةال ،ئسوي ،ئساالن ئواثان(ئزآن) ،انآرماس...،

0.5

 -ثيكثا أذيلينت ذآظ ؤسآنتآل.

0.75

 -ثاغآسّا ن ؤضريس ثآحال.

0.5

 -أسآمرآس ن ثآشراض ن واناو ن ؤضريس.

0.5

 ثوثاليث:
 -أسآمرآس ن ييناماآلن ئالقآن.

0.5

 -أسآفثي ن ييمياةآن غآر ثمآ=را ئالقآن.

0.5

 -أسآمرآس ن ؤماوال ئواثان.

0.5

 -أسآمرآس ن ييسآمّاذآن ذآظ ؤنامآك نسآن.

0.5

 -أسآقذآش ن ييلوةان ن ثيرا.

0.75

 -أسيةآز ن ؤضريس.

0.25

 ثاسآدّارث/ثازضاوت
 -أسآمرآس ن ثآفيار ثيرومييةين.

0.5

 -ثوقنا جار ثآفيار ذ ثوقّنا جار ن ثسآدّارين.

0.5

 -أسآمرآس ن ييسآنفاآلن (ثيكآسرآرث).

0.5
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العالمة
مجموع
مجزأة

01
0,5
01
01
06
01
01,5

01,5

0,5
06

0,5
0,5
0.25
0,5
0,25
0,5

)(الموضوع الثاني

عناصر اإلجابة

I) tigzi n uDris :
1. Aayen i yeooan tanallast ad teqDeâ layas d tamettant n baba-s.
2. d aqcic yesnuzun ijeooigen i as-d-yerran asirem.
3. Aasegzu n tenfalit : aqcic $as yettuwagzem-as uDar, mazal
yesâa asirem ur yeqDiâ ara layas.
4. Llimmer ur tmeyyez ara tnallast ur tessexdem ara alla$-is
degmi yemmut baba-s tili ad d-tegri deg nndama
tameqqrant. $ef wuaya i qqaren Wuat zik : «yelha umeyyez uqbel
aneggez».
5. Aaktauwal n usentel tafekka n umdan : allen, aDar, udem, ifassen.
6. kraD n tewsatin n yimdanen :
- wuid iqeTTâen layas ( am tnallast deg tazwara)ww.
- Wuid yessaramen ulamma d iâibanen ( am bu jeooigen).
- Uid yettkalen $ef madden ( am uinna yessuturen).

II) tutlayt :
1. tinawut $er wudem wis sin n usget unti: tu$alemt yal ass mi ara
truHemt $er lxedma , tettmuqulemt akka d wuakka anda ara ttwalimt maâna asirem-nkent(nuent) yu$al d lmuHal .
2. AaslaD n tefyirt ilmend n tal$a d twuuri :
- leHHu$ : d amyag yeftin deg uurmir ussid, udem amezwaru
asuf .
- $ : d amatar udmauwan / d ameskar (d asentel, d amigauw).
-

LleHHu - : d afeggag / d ase$ru.

-

$er : d tanze$t.

-

taddart : d isem unti asuf, addad amaruz s tal$a n yilelli /
d asemmad arusrid (d asemmad s tenze$t).

-

n : d tanze$t

-

tirmitin : d isem amazlay n uadeg / d asemmad n yisem.

3. taGGččart n tfelwuit :
amyag

01,5

kkes

aA ttuwa$
ttwwuikkes/
ttuwakkes

Aasuwa$
sukkes

aA mya$
myukkes /
myukkas
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III
III) IAafares s tira :
A
ad yili ufaris yelha ma:
1. Yyeshel i t$uri :

0,5
0,5
0,5
08

0,5
01

-

Aasebter zeddig (tillunin, tiseddarin…);

-

Aasemres n usigez akken iwata ;

-

Aasebded n tefyar ilmend n yilugan n tjerrumt;

-

Aasemres n umawal yeddan d usentel;

-

AaDfar n yilugan n tira.

2. Yyesâa tazDawt yelhan :

0,5
0,5
0,5
0,5
01

-

tuddsa n uDris d tiseddarin;

-

AamseDfer n tseddarin s yisuraz iwatan ;

-

Aasemres n wudmawen n tseftit yeddan d wanaw n uDris ;

-

Aasefti n yimyagen $er tmeZra iwatan ;

-

aA semres n umawal ara yilin d timitar ne$ d tisura i
tegzi n uDris.

3. Aad yili uDris yedda d usentel i d-yettunefken :
01
01
A

-

tikta ad ddunt d usentel ;
aDris yebna $ef t$essa iwatan.

3as.ency-education.com

