فهرس
مواد امتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2021 :
تسيير واقتصاد
الترتيب

الشع ـ ـ ــب(ة)

امل ـ ــادة

الصفحات

1

اللغة العربية وآدابها

علوم تجريبية  +تسييرواقتصاد  +رياضيات  +تقني رياض ي

3

-

10

2

اللغة الفرنسية

علوم تجريبية  +تسييرواقتصاد  +رياضيات  +تقني رياض ي

11

-

18

3

اللغة اإلنجليزية

علوم تجريبية  +تسييرواقتصاد  +رياضيات  +تقني رياض ي

19

-

24

4

العلوم االسالمية

كل الشعب

25

-

32

5

اللغة األمازيغية

كل الشعب

33

-

64

6

التسييراملالي واملحاسبي

تسييرواقتصاد

65

-

88

7

االقتصاد واملناجمنت

تسييرواقتصاد

89

-

98

8

القانون

تسييرواقتصاد

99

-

107

9

التاريخ والجغرافيا

تسييرواقتصاد

108

-

120

10

الرياضيات

تسييرواقتصاد

121

-

129

11

الفلسفة

تسييرواقتصاد  +تقني رياض ي

130

-

134

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :علوم تجريبية ،رياضيات ،تقني رياضي ،تسيير واقتصاد
اختبار في مادة :اللغة العربية وآدابها

دورة2021 :
المدة 02 :سا و 03د
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أبو القاسم سعد الّله ،ديوان النصر للجزائر ،ط 3
الوطنية للكتاب ،ص .33- 33-33
المؤسسة
ّ
ّ

لغوي:
شرح
ّ
تجتليها :تظهرها.
سرورا.
هشتِ :انشرح صدرها
ّ
ً

المخملي :المزهر.
ّ
شّفت :رّقت.

صفحة  1من 4

ظى :تلتهب.
تتل ّ

المسهبه :الكثيرة.

اختبار في مادة :اللغة العربية وآدابها  /الشعبة :علوم تجريبية ،رياضيات ،تقني رياضي ،تسيير واقتصاد  /بكالوريا 0201
األسئلة:
ّأوال -البناء الفكرّي 21( :نقطة)
الشا ر
 )2ب ت ّن ّ

ركز لي  .وما دا ع ل
حدد الم ان ال ل ّ
ه ال صيدة؟ ّ

له؟

الن ّ ث ّ ِّر االلت از .
ّ )1
الشا ر ملتز ب ّي و ن ِّ ،ين له من ن ّ
مؤشر ن ل مع التّمثي .
النمط ال الب
حدد ّ
ّ
 )3ما ّ
الن ّ ؟ ّ
ِ
الن ّ ،ل .
النو ّ
الشعر ّل ال ل يندرج تحت ه ا ّ
حدد ّ
ّ )3
ثانيا -البناء الّلغو ّي 80( :نقاط)
صنف الم ردات اآلتي
ّ )2

وسمهما:
من ح لين م تل ين ّ

الصباح ،الربى).
الشم  ،صواريخ ،أنهار ،دماء ،تتل ّ
( ّ
ظى ،ثارتّ ،
الن ّ ؟
نا ّ

الشا ر ل ظ "بالدي" ،ما دالل ه ا التّكرار؟ وما أثر
كرر ّ
ّ )1
 )3أ رب ما يل :
أ -راب م ردات:
 "إذا" الواردة" -نا ار" الواردة

السابع.
صدر ال يت ّ

صدر ال يت الثّامن.

ب -راب م :
الشم
 (تطلل ّ( -تجتليها) الواردة

يها) الواردة

صدر ال يت ا ّون.

صدر ال يت الثّالث.

صورتين ال يانيتين اآلتيتين ؟ اشرحهما و ِّين و
 )3ما نو ال ّ
الساد .
الصباح) الواردة
( ّتزف ّ
ز ال يت ّ
ظى) الواردة
كل الحصا شارة تتل ّ
ّ (-

ب

ك ٍّّ منهما:

صدر ال يت التّاسع.

انتهى الموضوع األول

صفحة  0من 4

اختبار في مادة :اللغة العربية وآدابها  /الشعبة :علوم تجريبية ،رياضيات ،تقني رياضي ،تسيير واقتصاد  /بكالوريا 0201
الموضوع ال ّثاني
ص:
النّ ّ

ي:
قال األديب المصر ّ
ي مصطفى لطفي المنفلوط ّ
« لو ر

ِ
للحاسد ند من ٍّيد ،وما أسد
المحسود ما

لي من نعم ٍّ  ،نزل من ن ِس منزل ا و يا ِ

الشاكرون ين أيدل المحسنين.
الم لصين ،ولوقف ين يدي تله الوق اّلت ي ها ّ
ال يزان صاحب النعم ِ
ِ
َّ
ا
يدل الحاسد ليها نكرِانها
شينا وال ي ي لها وزًنا ،حت
ّ
اال ن نعمت ال يعر لها ً
ِ
ِ
ِ
و رشد ليها تح ِ
ثياب المس ِ .
العدو والمحسن
يرها وال ّ ِ منها ،هو الصدي
ثياب ّ
ِ
ِ
أنا ال أ ب لش ٍّ
ِ
تمن لو ل ت ل واحدة منها ،وهو ال
الحاسد ،ين ل
له ا
محسود نع الل لي و ّ
ِ
ِ
النع ِ.
محسود نعم ً ه أ
مني ِ قد أ ا ل
يعل ّأن
ه الّنقمة و تله ا َّ
من ك ِّ ما يدي من ّ
ِ
النعم ِ وم ياسها ،إن أردت أن تزن نعم ً وا ته ارِ
و الحاسد ميزان ّ
النعم ِ وسناؤها.
نظرًة ي ً حيث تر الكآب واله َّ هناه مان ّ
ِ
ِ
شينا وأهون ًار من نعم ٍّ لي لها حاسد ،إن كنت تر د
لي ين ّ
النع ِ اّلت ينع ها الل ل باد نعم أص ر ً
الناقمين ،إن حاولوا تح يرها وازد ار ها ا ل ّأنه
س ي الحاسدين وأل ِها
النع ف ها
ر ّ
أن تص و له ّ
ِ
يرها

ِ
الحاسد ث ّ الِس
ؤ ِاد

قد منحوه ل ب المحسود ،ليهني يشه وليع ب مورده...

ِ
ِ
قد ع الل لك ِ ٍّ
حلون المر ِ ،
الشارب (يتأّلم) ند
نب وب ً مست ّل ً يتيّل لها الم نب ند
حلون أ لهاّ ،
ّ
ِ
نزون ال ِر ،وا ق
والم امر يتيّل يو
أما الحاسد ع وبت حا رة دا م  ،ال ت ارق سا ً
الس نّ ،
لسار يتيّل يو د ون ّ
ّ
ِ
ِ
ٍّ
ِ
مظهر
ودات الثّا ت ِ اّلت ال يل ها الّ التّنّ من
النعم مو ود من المو
احدةّ ،ن يتيّل
النعم كّلما رآها ،و ّ
لمنظر ّ
و ً
ٍّ
ٍّ
ٍّ
اب حت ت َّر ين اّلت تبصر
موقف ،هيهات أن ي ن ألم أو ين
موقف ل
حون من
ل
مظهر والتّ ّ
ويسكن قلب اّل ل ينب

.

الحسد مر من ا م ار ِ ال ل ّي ِ ال اتك ِ  ،ولك ِّ دا ٍّ دوا  ،ودوا
م ل من تله النعم ِ اّلت يحسد ليها ،وال أحسب أن ين من ِ
وقت
ّ
ّ
ِ
له ال ّ من ِ
المان
الني ِ من  ،إن كان يحسد ل
شين محسوِد و ّ

يحسد ل العل ِ ليتعّل أو ا ِ
دب ليتيدب ،إن لغ من له ميرب
لوالها (لقضاها بين الغيظ الفاتك) و ِ
الكمد ال ات ِ ».

ِ
ِ
المحسود لي لغ
الحسد أن يسله الحاسد س ي
ِ
وم ِ
مما ين من
ه
هود
الس ي أكثر ّ
ّ
أل ر ٍّ سله لي يسلك  ،وان كان
لينظر َّ
اه ،وا ّال حسب أن مأل راغ ِ
حيات بشؤو ٍّن
ّ

مصطفى لطفي المنفلوطي ،المجموعة الكاملة ،ج 1
ّ
ط  1888 ،2م ،منشورات دار ومكتبة الهالل .بيروت ،ص .08 -97
بتصرف)
( ّ

شرح لغو ّي:

الر ع .
العلو و ّ
ّ
السناءّ :

ازدراء :احت ار واست ا .

الغض :االنت ا
ّ

صفحة  3من 4

الشين.
من ّ

اختبار في مادة :اللغة العربية وآدابها  /الشعبة :علوم تجريبية ،رياضيات ،تقني رياضي ،تسيير واقتصاد  /بكالوريا 0201
األسئلة:
ّأوال -البناء الفكرّي 21( :نقطة)
 )2ما ال ل يسدي الحاسد للمحسود

نظر الكاتب؟ و ّ ح له.

ال تّاه؟ أ ِد رأيه

مناسبا لع ج ه ا المر
 )1ما الح ّ ال ل ي ار الكاتب
ً
الن ّ ؟ ِّر ه ا ال ن وا كر أنوا .
أل ّن أد ّ ينتم ّ
 )3ل ّ
ِ
متعددة ،است رج اثنتين منها واشرحهما.
الن ّ قي
)3
ّ
ّ

له مع التّعلي .

ثانيا -البناء الّلغو ّي 80( :نقاط)

ِ
تصب
الن ّ أربع أل اظ
 )2است رج من ّ
ّ
 )1و ّ ح الع ق اّلت تربط ال رة ا

األخالق ال ّذميمة.

ح

يرة بال رة ا ول .

 )3أ رب ما يل :

أ -راب م ردات:
داي ال رة ا ول .

 " لو" الواردة "الّنقمة" الواردةب -راب م :
( -يتأّلم) الواردة

قول « :وهو ال يعل ّأن

الشارب يتأّلم ند حلون المر ».
قول ّ «:

( -لقضاها بين الغيظ الفاتك) الواردة

ِ )3است رج:

ه الّنقمة»...

قول  « :لوالها لقضاها بين الغيظ الفاتك.»...

وبين نو .
أ– من ال رة ا ول
محسًنا ديعياا ِّ
ّ
ب– من ال رة ا

وبين نو ها.
ياني واشرحها ِّ
يرة صورة ّ

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها/الشعب(ة):ع .تجريبية  +ت .واقتصاد  +رياضيات  +ت .رياضي /بكالوريا0202 :

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
ّأوًل -البناء الفكرّي 21( :نقطة)
الشاعر في هذه القصيدة ببالده الجزائر ال ّثائرة.
تغنى ّ
ّ - )2

ائرية في مجابهة الغاصب
ركز عليه ّ
 المجال الذي ّقوة الثّورة الجز ّ
اعر يتمثّل فيّ :
الش ُ
المحتل ،وما ترسمه هذه ال ّثورة من بطولت.
ّ

قبل إجابة الممتحن إن أشار إلى جمال طبيعة الجزائر.)...
مالحظةُ (:ت ُ
تحديه للمستعمر.
حبه لوطنه واعتزازه به ووقوفه إلى جانبه في ّ
 -دافعه إلى ذلكّ :

ٍ
يومئذ ،والمتمّثلة في مصارعة المستعمر الغاصب
بقضية وطنه المحورّية
اعر ملتزم
ّ )1
ّ
الش ُ
لتطهير البالد وتحرير العباد.

ص ِّّ
ويمجدها ويرى فيها
اعر إلى جانب ثورة بالده
يصور ذلك أحسن تصوير ،إذ يقف ّ
ّ
 والّن ّالش ُ
وسجلت وجودها على صفحات التّاريخ بماء ال ّذهب.
نار ًا
سبيل الخالص ،فكانت ثورته ًا
ونور ّ
أمته
 تعريف اللتزام :هو أن ّيسخر األديب قلمه من أجل معالجة قضايا ومشكالت مجتمعه و ّ
طور...
الناجعة ورسم سبل الر
والمساهمة في اقتراح الحلول ّ
قي والتّ ّ
ّ ّ

الشاعر ُي ِّ
صور موصوفه الجزائر في
النمط
الوصفي ،إذ نجد ّ
ص هو ّ
 - )0الّنمط الغالب في ّ
الن ّ
ّ
ّ
ِّ
حتل.
أبهى ُحلل البطولة في مجابهة الم ّ

العالمة
مجموعة
مجزأة
ّ
01
12

10

12

01.5

10

1210

01

مؤشراته مع ال ّتمثيل:
ّ -

هشت)..،
 وجود حقل
معجمي خاص بالموصوف "الجزائر"(بالدي ،أضاءت ،ح ّ
طمت ،ثارتّ ،
ّ
طّيبة.)... ،
الربى ،الجائعة ،المسهبة ،الخالد ،ال ّ
 كثرة ّ
النعوت( :تضيء ّ

1×1101
1×1101

10

لصباح)،
الصور
البيانية :الستعارة (دماء تضيء ،ح ّ
السّدّ ،
ّ
تزف ا ّ
طمت ّ
 توظيف ّ
ظى.)...
والمجاز
(كل الحصا شارة تتل ّ
العقلي (أضاءت بالدي ،)...وال ّتشبيه ّ
ّ
الممتحن ِّ
مؤشرين ومثالين).
بذكر ّ
مالحظة( :يكتفي ُ

حررّي.
الشعر
ص ضمن ّ
 )4الّنوع ّ
الشعرّي :يندرج ّ
الوطني ال ّت ّ
الن ّ
ّ
ِّ
ِّ
الصفات
يمجد ثورة بالده (الجزائر)
ألن ّ
ّ
 ال ّتعليلّ :الشاعر ّ
ويتغنى ببطوالتها ويضفي عليها أفضل ّ
النعوت...
وأنبل ّ

صفحة  1من 4

01.5
1210

10

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها/الشعب(ة):ع .تجريبية+ت.واقتصاد+رياضيات+ت.رياضي /بكالوريا0202:

العالمة
مجموعة
مجزأة
ّ

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
ثانيا-البناء الّلغو ّي 10( :نقاط)
ً
تصنيف المفردات ضمن حقلين مختلفين:
)2
ُ

1×110

ظى ،ثارت).
 حقل ال ّثورة أو البطولة( :صواريخ ،دماء ،تتل ّ

1×110

الربى).
 حقل ال ّ
طبيعةّ ( :
الصباحّ ،
الشمس ،أنهارّ ،
اعر لفظة "بالدي" :للتّأكيد على مدى تعّلقه بالجزائر الثّائرة.
كرر ّ
ّ - )1
الش ُ
ص :تحقيق االتّساق المعجمي بين أبيات القصيدة.
 أثره في بناء الّن ّّ
 )0اإلعراب:
أ-إع ارب المفردات:

محل
الشرط
الزمان،
متضمن معنى ّ
 إذا :ظرف لما يستقبل من ّالسكون في ّ
مبني على ّ
ّ
ّ
نصب مفعول فيه ،وهو مضاف.

ظاهرة على آخره.
نارا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة ال ّ
 ًب – إعـراب الجمـل:

محل لها من اإلعراب.
 (تطلع ّالشمس فيها):جملة صلة موصول ال ّ
جر مضاف إليه.
 (تجتليها):جملة ّمحل ّ
فعلية في ّ

البيانيتان:
الصورتان
ّ
ّ )4

المشبه به(العروس) ،وأبقى
تزف ،حذف
شبه ّ
( ّالصباح بعروس ّ
ّ
الصباح)ّ :
تزف ّ
الشاعر ّ
المكنية.
(تزف) على سبيل الستعارة
على الزمة من لوازمه الفعل
ّ
ّ
بالنصر.
الصباح إلبراز الفرحة ّ
 -وجه بالغتها :تشخيص ّ

ظى وحذف أداة التّشبيه ووجه
الشاعر الحصا ،بـشارة تتل ّ
كل الحصا شارة تتل ّ
شبه ّ
ظى)ّ :
ّ (-

الشبه على سبيل ال ّتشبيه البليغ.
ّ

المشبه به وكأنهما شيء واحد.
قوة الثّورة بجعل
المشبه و ّ
ّ
 وجه بالغتها :بيان مدى ّالصورة – 1101 :نوعها – 1110 :وجه بالغتها.)1110 :
مالحظة (:شرح ّ
األول
انتهت إجابة الموضوع ّ

صفحة  2من 4

11

12
12

11

110
110

11

110
110
110
1110
1110
110
1110
1110

11

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها/الشعب(ة):ع .تجريبية+ت.واقتصاد+رياضيات+ت.رياضي /بكالوريا0202:

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)
ّأوًل -البناء الفكرّي 21( :نقطة)
ِّ
سجل مصطفى لطفي المنفلوطي ما ُيسديه الحاسد للمحسود من تنبي ٍه ِّلن َع ٍم
 - )2في هذا ّ
ص ُي ّ
الن ّ
شأنا.
قيم لها وزانا وال
ضا
يعرف لها ا
كان َ
ُ
اال عنها ،ال ُي ُ
ِّّ
العدو لما له من
وصديقا في ثياب
المسيء
 بذلك التّنبيه اعتبرهً
ُ
الكاتب ُمحسًنا في ثياب ُ

العالمة
مجموعة
مجزأة
ّ
1210
1210

10

فضل على المحسود.

ِّ
يصُفه للمصاب ِّ
سجُله الكاتب في هذا النص يتمثّل في دو ٍاء ِّ
ِّ
الحسد ،وهو
بداء
ّ ّ
 - )1الحل الذي ُي ّ
ُ
ُ ُ
الن ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
غ
عمة ،فإن لم يكن له ذلك
مسلك
وك
فحسب ُه ّأنه مألَ ف ار َ
المحسود عساهُ يبُل ُغ مبَل َغ ُه من تلك ّ
ُسُل ُ
ُ

ِّ
بعمل ٍ
ِّ
حيات ِّه ٍ
الغيظ
اغ في
جاد يسعى به إلى نيل ُمبتغاهُ وذلك
أفضل له من قضاء ذلك الفر ِّ
ُ

01.5

الكمد.
و ا

ِّ
ٍ
مصلح م ٍ
الحل مناسب من عالِّ ٍم م ِّّ
وج ٍه ُير ُيد الخير
جر ٍب و
الرأي :وهذا ُّ
 إبداء ّقتدر وأديب ُم ّ
ٍ ُ
ُ
عالج أمر ِّ
اضه...
لمجتمعه ِّب ِّ

َ

10
1210

الحرّية في إبداء موقفه مع ال ّتعليل).
مالحظة( :للممتحن ّ
ِّ
اجتماعي اة
صاحُب ُه ظاهراة
عالج فيه
ص إلى ّ
 - )0ينتمي ّ
ّ
فن المقال ،وهو مقال اجتماعي ُي ُ
الن ّ
ِّ
الحسد.
تتمثّل في

ِّ
طول
متوسطة ال ّ
و ُالصحافة ،وهي ّ
المقال مقطوعة نثرّية ازدهرت في العصر الحديث بازدهار ّ
خاصة...
احدا في الغالب وفق
عالج
موضوعا و ا
ا
ّ
تُ ُ
منهجية ّ

السياسي ومنه الجتماعي
 أنواعه :يختلف نوع المقال باختالف موضوعه ،فمنه:األدبي ومنه ّ
ّ
ّ
ّ
ومنه الفلسفي ومنه ال ّتاريخي...
ّ
ّ

01
12

10

12

 )4القيم المستخرجة:
الجتماعية :وتتمثّل في تناول ظاهرة الحسد...
 القيمةّ
الداء الع ِّ
ضال...
 القيمةالدواء لهذا ّ
اإلصالحية :وتتمثّل في اقتراح ّ
ّ
ُ

ٍ
رصين ج ّذاب...
 القيمة الفّنّية :وتتمثّل في تناول الموضوع بأسلوبمالحظة ( :يكتفي الممتحن بذكر قيمتين و يشرحهما).

صفحة  3من 4

1×1210

10

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها/الشعب(ة):ع .تجريبية+ت.واقتصاد+رياضيات+ت.رياضي /بكالوريا0202:

العالمة
مجموعة
مجزأة
ّ

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

ثانيا-البناء الّلغو ّي 10( :نقاط)
ً
الغض ،الحاسد،
تصب في حقل األخالق ال ّذميمة ما يلي (:نكران ،تحقير،
 )2من األلفاظ التي
ّ
ّ
4×1110
السارق ،المقامر.)...
الحسد ،المذنب ،الشاربّ ،

12

مالحظة( :يكتفي الممتحن باستخراج أربعة ألفاظ فقط)1

 - )1العالقة بين الفقرة األخيرة والفقرة األولى:
الكاتب إلى انشغال الحاسد باحتقار صفة في المحسود أو نكرانها
شير
ُ
 في الفقرة األولى ُي ُو ّ ِّ
ضاال عنها غير ِّآب ٍه بها.
الغض من شأنها ،وهو بذلك ُيسدي خدمة للمحسود بتذكيره نعم اة كان ا
وفي الفقرة األخيرة يصف عالجا لذلك المرض القلبي الفاتك بدعوة الحاسد إلى سُل ِّ
ِّ
سبيل
وك
ا
ُ
ّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
غ نفسه وحياته ِّب َس ْع ٍي يشغُل ُه عن
نكرها ،أو
يشغل ف ار َ
ينال ا
بعضا من نعمة كان ُي ُ
ُ
المحسود ،عساهُ ُ
ِّ
ِّ
الناتجين عن الحسد.
الغيظ والكمد ّ
يدفع به ذلك
توصيف لعمل الحاسد ،وفي الفقرة األخيرة
ففي الفقرة األولى
ٍ
ٌ
تقديم بلسمٍ
شاف ُ
ُ
مل.
ابط و
المرض عن نفسه ،فالعالقة بين الفقرتين عالق ُة تر ٍ
انسجام وتكا ٍ
ٍ

قبل اإلجابة التي فيها ال ّترابط أو ال ّترابط وال ّتكامل أو النسجام وال ّتكامل)1
مالحظةُ ( :ت ُ
 )0اإلعراب :أ-إعراب المفردات:
ِّ
محل له من اإلعراب.
الشرط
 لو :حرف امتناع المتناعمتضمن معنى ّ
السكون ال ّ
مبني على ّ
ّ
ّ
 الّن ِّقمة :بدل من اسم اإلشارة (هذه) مجرور وعالمة ِّّ
ظاهرة على آخره.
جرِّه الكسرة ال ّ
ب – إعـراب الجمـل:

12
11
12

110
110
12

الشارب).
محل رفع خبر للمبتدإ ( ّ
 (يتأّلم) :جملة ّفعلية في ّ
محل لها من اإلعراب.
 (لقضاها بين الغيظ الفاتك) :جملة جواب ّالشرط غير الجازم ال ّ

12

اج:
 )4استخر ُ
ِّ
(المحسن≠ المسيء).
العدو) أو
المحسن
أ-
ُ
ّ
الصديق ≠ ّ
البديعيّ ( :
ّ
 -نوعه :طباق إيجاب.

110
110

مرض).
الصورة
البيانية(  :الحسد ٌ
ّ
بّ -
الشبه.
شبه الكاتب الحسد بالمرض وحذف أداة التّشبيه ووجه ّ
 شرحهاّ : نوعها :تشبيه بليغ.الصورة األولى)1
عتمد تنقي ُ
(ينفق من وقته) :مالحظةُ (:ي ُ
ط ّ
أو ُ 
المشبه به ،ودّلنا عليه بلفظة (ينفق)
مادي ُينفق منه وحذف
شبه الكاتب الوقت بشيء
ّ
 شرحهاّ :ّ
مكنية.
 نوعها :استعارة ّمحسن واحد وصورة واحدة)1
مالحظة( :يكتفي الممتحن باستخراج ّ
انتهت إجابة الموضوع ال ّثاني

صفحة  4من 4

10

110
1110
1110

11

2021 :دورة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية:الشعبة
 اللغة الفرنسية:اختبار في مادة

 د03 سا و02 :المدة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول
Massinissa
Massinissa avait à pétrir et à façonner un vaste royaume englobant toute l’Algérie actuelle et
une partie de la Tunisie. (…) Il avait mis en valeur de très grands espaces à travers toute la Numidie.
Sa recette ? Il fixa au sol les nomades qui formaient alors la majorité de la population. Les ayant
pourvus de terres et transformés en cultivateurs, il les groupa dans des bourgs fortifiés et dotés
d’institutions municipales. Il fit régner l’ordre et la prospérité.
Lorsque les historiens parlent des richesses de l’Afrique romaine, ils oublient de dire que les
Romains n’avaient pas créé ces richesses, ils en profitaient. Leur fameux « grenier à blé » était l’œuvre
des Maghrébins et de leur chef Massinissa. Le grand Massinissa ne s’intéressa pas seulement à
l’économie de son pays. Il voulut aussi cultiver les âmes et, pour faciliter l’essor et la diffusion dans les
masses, de la culture nationale, il aurait, dit-on, créé lui-même cet alphabet libyque utilisé aujourd’hui
par les Touaregs.
Ces réformes, conçues pour le bonheur du peuple, avaient suscité un tel enthousiasme qu’elles
modifièrent le sentiment de nos ancêtres à l’égard de la royauté. On connaît leur instinct égalitaire,
ennemi de toute hiérarchie et leur amour ombrageux de la liberté. Massinissa sut désarmer leurs
préventions et forcer leur admiration. Avec raison, Stéphane Gsell écrit : « Beaucoup de ses sujets, peutêtre la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté, et l’affection se joignit à la crainte pour les
attacher à lui. Son culte se perpétua à travers les siècles ».
Soucieux de donner à la personnalité de son peuple un développement libre et harmonieux,
Massinissa n’en était pas moins sensible à l’exemple des autres civilisations. Mais ce n’est pas à Rome
ou à Carthage, cités impérialistes, qu’il demandait ses modèles. Son culte s’adressait à l’admirable génie
hellénique, créateur d’une civilisation profondément humaine, avide de libérer plutôt que d’asservir.
A l’époque, il y avait dans ce fait une sorte de protestation contre la lourde civilisation romaine
qui maintenait sous le joug tant de nations ironiquement dénommé «paix romaine».
M. Cherif Sahli. Le message de Yougourtha.
Editions En-Nahdha.1992
Pétrir : Donner une forme, façonner
Instinct égalitaire : Penchant, tendance naturels pour l’égalité entre tous les citoyens.
Prévention : Idée préconçue, préjugé.
Beaucoup de ses sujets : Beaucoup de ses citoyens ou habitants de la Numidie
Culte : Le fait d’admirer une personne, de la vénérer
L’admirable génie hellénique : il s’agit ici de la civilisation grecque.

4  من1 صفحة

2021  بكالوريا/  تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار في مادة
QUESTIONS
I. COMPREHENSION : (14 points)
1. Dans ce texte, le sujet principal est :
- la fondation d’un royaume.
- la fondation d’une république.
- la fondation d’un empire.
Recopiez la bonne réponse
2. « la lourde civilisation romaine qui maintenait sous le joug tant de nations… »
Cette phrase veut dire que :
- la civilisation romaine aidait les nations.
- la civilisation romaine dominait les nations.
- la civilisation romaine ignorait les nations.
Recopiez la bonne réponse
3. « cultiver les âmes » / « Il fixa au sol les nomades » / « créer cet alphabet libyque » / « les ayant
pourvus de terres et transformés en cultivateurs » / « peuple libre et harmonieux » / « il les
groupa dans des bourgs » / « avide de libérer plutôt que d’asservir ».
Classez les expressions ci-dessus selon qu’elles renvoient aux :
- réformes socio-économiques
: …………. /…………… /………….
- réformes culturelles et éthiques : ………. /……………. /………. /…………..
4. Dans les extraits ci-dessous dites à qui renvoient les mots suivants : « leur » - « les » - « il » ?
« …leur fameux « grenier à blé » était l’œuvre des … »
« L’affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui »
« ….cités impérialistes, qu’il demandait ses modèles. »

(3ème paragraphe)
(4ème paragraphe)
(5ème paragraphe)

5. Relevez du texte 04 expressions qui caractérisent le peuple numide.
6. Pour assurer un développement libre et harmonieux, Massinissa a ignoré Rome et Carthage pour
se tourner vers la Grèce. Dites pourquoi.
7. « Beaucoup de ses sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté, et
l’affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui».
Remplacez la conjonction « et » par l’un des articulateurs suivants : pour que – bien que –
de sorte que.
8. Aujourd’hui, quelles sont selon vous, les qualités morales les plus admirables chez un bon chef.
(Répondez en deux ou trois lignes).

II. PRODUCTION ECRITE : (06 points)
Traitez l’un des deux sujets au choix :
1. Vous voulez faire connaître Massinissa à vos camarades. Faites le compte rendu objectif de ce
texte (120 mots environ) que vous partagerez sur votre page Facebook.
2. Vous êtes membre d’une association de protection des sites et monuments historiques. Vous vous
adressez à vos camarades pour les convaincre de participer à la lutte contre la dégradation et le
pillage de ces monuments. Rédigez un texte dans lequel vous proposez des solutions qui peuvent
contribuer à la sauvegarde de cet héritage. Votre texte sera publié dans le journal mural du lycée.
(15 lignes au plus).

انتهى الموضوع األول
4  من2 صفحة

2021  بكالوريا/  تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار في مادة

الموضوع الثاني
De tout temps, la nature a engendré des êtres humains différents mais semblables. Or, l’homme a
fait de cet aspect la source de discriminations raciales qu’il justifie par les apparences comme la couleur
de la peau, la taille…
Les premières manifestations racistes sont d’ordre langagier. On désigne par des mots blessants
ceux qu’on méprise. Ainsi, l’humiliation est dans l’insulte: «nègre» pour «Noir», «bicot» pour «Arabe»,
«youpin» pour «Juif», «rital» pour «Italien». (…)
Il y a le mot et la façon de le dire. Le principal c’est de discriminer l’autre, parce qu’il est étranger,
venant d’une autre culture, ayant d’autres coutumes et se comportant de manière nouvelle jugée étrange,
donc à rejeter, à mépriser, à exclure de la sphère à laquelle appartient celui qui se considère comme
supérieur alors qu’il n’y a aucun fondement à ce sentiment et à cette façon d’agir et de vivre. (…)
Aujourd’hui le racisme ne se cache plus. Il s’est banalisé. Des personnes politiques n’hésitent plus
à affirmer leur préférence à l’appartenance à la «race blanche», sous-entendu que «la race noire» est
forcément inférieure, méprisable (…).
Des supporters italiens d’équipe de football ont jeté des bananes à des joueurs noirs à leur entrée
dans le stade. Ailleurs, on profane des tombes musulmanes. Une façon d’exprimer son racisme en
s’attaquant lâchement à des morts.
Ainsi, la dérive raciste a toujours marqué les crises sociales. Des lois ont alors été votées pour
punir l’incitation à la haine raciale. Cela n’a jamais découragé les tenants des idéologies racistes.
Comme tout le monde l’a remarqué, l’équipe française qui a remporté le Mondial est composée de
joueurs à la peau blanche, à la peau noire, à la peau métissée avec cependant le même sang qui coule dans
toutes les veines. Durant le match, l’énergie, la volonté, le talent et la grâce de ces joueurs se moquaient
éperdument de la couleur de la peau qui les porte. Parfois le sport démontre en toute simplicité combien
les préjugés racistes sont stupides et ne correspondent à rien de vrai.
Tahar Ben Jelloun. https://www.le360.ma. 16/07/2018
Discriminer : établir une différence entre des personnes.
Idéologie : Ensemble d’idées et de visions du monde propre à un groupe humain.
Préjugé
: Croyance ou idée fausse qu’on se fait à propos d’une personne ou d’un groupe social.

4  من3 صفحة

2021  بكالوريا/  تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار في مادة
QUESTIONS
I. COMPREHENSION : (14 points)
1. Dans ce texte, le sujet principal est :
- le racisme ordinaire
- la violence urbaine
- la liberté d’expression
Recopiez la bonne réponse
2. «Noir» / « Italien» / «les hommes politiques» / «les tenants des idéologies racistes» / « Arabe » /
« celui qui se considère comme supérieur » / « Juif » / « des supporters italiens »
Classez les mots et expressions ci-dessus selon qu’ils renvoient aux :
- racistes
: ............. / ……………. / ……………/ …………..
- victimes de racisme : ............. / ……………. / ……………/ …………..
3. « Insulte »/ « être étranger »/ « venant d’une autre culture »/ « profaner des tombes
musulmanes »/ « ayant d’autres coutumes »/ « la race noire est forcément
inférieure »/ « exclure »/ « jeter des bananes à des joueurs noirs »
Classez les mots et expressions ci-dessus selon qu’ils renvoient aux :
- arguments des racistes : ............. / ……………. / ……………/ …………..
- actes racistes
: ............. / ……………. / ……………/ …………..
4. A qui et à quoi renvoient les mots suivants : « on » - « l’autre » - « il » - « les »
« On désigne par des mots blessants »
« Le principal c’est de discriminer l’autre »
« Il s’est banalisé »
« …la peau qui les porte »

(2ème paragraphe)
(3ème paragraphe)
(4ème paragraphe)
(7ème paragraphe)

5. Relevez du texte 04 mots ou expressions que l’auteur utilise pour dénoncer le racisme.
6. « Des lois ont alors été votées pour punir l’incitation à la haine raciale. Cela n’a jamais
découragé les tenants des idéologies racistes. »
Reliez les deux propositions ci-dessus par l’un des articulateurs suivants : donc - mais – car
7. « Aujourd’hui le racisme ne se cache plus ». Vous avez sûrement vécu des situations de racisme ;
qu’avez-vous ressenti ? Exprimez votre ressenti en deux à trois lignes.

II. PRODUCTION ÉCRITE : (06 points)
Traitez l’un des deux sujets au choix:
1. Vous décidez de partager cette vigoureuse dénonciation du racisme sur votre page Facebook.
Rédigez le compte rendu objectif de ce texte. (120 mots environ)
2. Vous êtes animateur d’un journal en ligne (blog) ; vous lancez un débat sur la violence verbale
avec des jeunes participants de votre région. Rédigez un texte dans lequel vous présenterez le
problème et les solutions pour y mettre fin. Le texte sera publié sur la UNE du journal.
(15 lignes au plus)

انتهى الموضوع الثاني
4  من4 صفحة

2021 :بكالوراي/تقين رايضي+ رايضيات+  تسيري واقتصاد+  جتريبية.ع:الشعب/ اللغة الفرنسية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة

العالمة

مجموعة

)عناصر االجابة (الموضوع األول

مجزأة
Sujet N° 01

I. COMPREHENSION : (14 points)
01.5

01.5

1. la fondation d’un royaume

01.5

01.5

2. la civilisation romaine dominait les nations
3.
Réformes socio-économiques

03.5

0.5 x 7

1/ Il fixa au sol les nomades
2/ les ayant pourvus de terres et
transformés en cultivateurs
3/ il les groupa dans des bourgs

Réformes culturelles et éthiques
1/ cultiver les âmes
2/ créer cet alphabet libyque
3/ peuple libre et harmonieux
4/ avide de libérer plutôt que d’asservir

4. « leur » = les Romains
01.5

« les » = beaucoup de ses sujets / ses sujets
(accepter aussi : les Numides)
« il » = Massinissa

0.5x3

5.
02






0.5x4

01

0.5x2

01

01

Instinct égalitaire
Ennemi de toute hiérarchie
Amour ombrageux de la liberté
Haine instinctive de la royauté
(accepter aussi : Les Nomades / leurs préventions)

6. Eléments de réponse :
 Rome et Carthage sont des cités impérialistes.
 La Grèce est créatrice d’une civilisation profondément humaine avide de
libérer plutôt que d’asservir
Remarque :
- Donner la moitié de la note, si le candidat recopie le passage « Mais ce
n’est pas ……d’asservir. »
7. Et = de sorte que
8.

02

0.5x4

 Respect de la consigne (emploi du pronom personnel « je », verbe d’opinion
et nombre de lignes)
 Pertinence des idées (au moins deux qualités : Honnêteté, sincérité, sagesse,
patriotisme, justice, etc.)
 Cohérence
 Correction de la langue

4  من1 صفحة

2021  بكالوراي/ رايضي.ت+ رايضيات+  واقتصاد.ت+  جتريبية.ع:الشعب/ اللغة الفرنسية:اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة

العالمة

مجموعة

)عناصر االجابة (الموضوع األول

مجزأة

II. PRODUCTION ECRITE : (06 points)

5225x4
02
0.5x2

02

02

Compte rendu
1/ Organisation de la production
 Cohérence du texte :
 progression des informations
 absence de répétitions
 absence de contresens
 emploi de connecteurs
 structure adéquate (accroche-condensation)

01x2

2/ Planification de la production
 Choix énonciatif en relation avec la consigne
 Sélection des informations essentielles (condensation et reformulation)
3/ Utilisation de la langue de façon appropriée

0.5
0.5
0.5
0.25
0.25







Correction des phrases au plan syntaxique
Emploi d’un lexique approprié à la thématique
Emploi correct des temps et des modes
Utilisation adéquate des signes de ponctuation
Orthographe (pas plus de 10 erreurs)

Production libre

5225x4
02

02

01

01x2

1/ Organisation de la production :
 Cohérence du texte
 progression des informations
 absence de répétitions
 absence de contresens
 emploi de connecteurs
 structure adéquate [introduction (0.25) – développement - (0.5) conclusion (0.25)]
2/ Planification de la production
 Choix énonciatif en relation avec la consigne
 Choix des informations (originalité et pertinence des idées)
3/ Utilisation de la langue de façon appropriée

02

0.5
0.5
0.5
0.25
0.25







Correction des phrases au plan syntaxique
Emploi d’un lexique approprié à la thématique
Utilisation adéquate des signes de ponctuation
Emploi correct des temps et des modes
Orthographe (pas plus de 10 erreurs)

4  من2 صفحة

2021  بكالوراي/ رايضي.ت+ رايضيات+  واقتصاد.ت+  جتريبية.ع:الشعب/ اللغة الفرنسية:اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة

العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة
Sujet N° 02

I. COMPREHENSION: (14 points)
02

02

1. Le racisme ordinaire
2.

02

Racistes
- Les hommes politiques
- Les tenants des idéologies racistes
- Celui qui se considère comme supérieur
- Des supporters italiens

0.25x8

Victimes
- Noir
- Italien
- Arabe
- Juif

3.

02

02

0.25x8

0.5x4

02

0.5x4

02

02

Arguments des racistes
- Etre étranger
- Venant d’une autre culture
- Ayant d’autres coutumes
- La race noire est forcément inférieure

Actes racistes
- Insultes
- Exclure
- Jeter des bananes à des joueurs noirs
- Profaner des tombes musulmanes

4. On = les racistes (accepter aussi : celui qui se considère comme supérieur)
l’autre = l’étranger / la victime du racisme (accepter : Noir, Juif, Arabe, Italien)
il = racisme
les = joueurs
5. Mots blessants
L’humiliation est dans l’insulte
Discriminer l’autre / discrimination raciales
Rejeter / mépriser / méprisable / exclure / inférieur /
Aucun fondement à ce sentiment et à cette façon d’agir et de vivre
Profane des tombes musulmanes / s’attaquant lâchement à des morts
Les préjugés racistes sont stupides et ne correspondent à rien de vrai
Dérive raciste
* Noter 04 mots ou expressions
6. Mais
7.

02

0.5x4

 Respect de la consigne : (emploi du « je », narration d’un évènement et nombre
de lignes …)
 Pertinence des idées (utilisation du lexique des sentiments et des émotions)
 Cohérence
 Correction de la langue

4  من3 صفحة

2021  بكالوراي/ رايضي.ت+ رايضيات+  واقتصاد.ت+  جتريبية.ع:الشعب/ اللغة الفرنسية:اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة

العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة
II.

5225x4
02
0.5x2

PRODUCTION: (06 points)

Compte rendu
1. Organisation de la production
 Cohérence du texte :
 progression des informations
 absence de répétitions
 absence de contresens
 emploi de connecteurs
 structure adéquate (accroche-condensation)
2. Planification de la production

02

01x2

 Choix énonciatif en relation avec la consigne
 Sélection des informations essentielles (condensation et reformulation)
3. Utilisation de la langue de façon appropriée

02

0.5
0.5
0.5
0.25
0.25







Correction des phrases au plan syntaxique
Emploi d’un lexique approprié à la thématique
Emploi correct des temps et des modes
Utilisation adéquate des signes de ponctuation
Orthographe (pas plus de 10 erreurs)

Production libre
1. Organisation de la production :

02

5225x4
01

02

01x2

 Cohérence du texte
 progression des informations
 absence de répétitions
 absence de contresens
 emploi de connecteurs
 structure adéquate [Introduction (0.25) – développement - (0.5) conclusion (0.25)]
2. Planification de la production
 Choix énonciatif en relation avec la consigne
 Choix des informations (originalité et pertinence des idées)
3/ Utilisation de la langue de façon appropriée

02

0.5
0.5
0.5
0.25
0.25







Correction des phrases au plan syntaxique
Emploi d’un lexique approprié à la thématique
Utilisation adéquate des signes de ponctuation
Emploi correct des temps et des modes
Orthographe (pas plus de 10 erreurs)

4  من4 صفحة

✎

2021 :دورة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية:الشعبة
 اللغة اإلنجليزية:اختبار في مادة

 د03 سا و02 :المدة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول
Part One: Reading

(15 pts)

Read the text carefully to do the activities
Research clearly shows that being overweight greatly increases your risk for many diseases
including heart disease, cancer, and diabetes. If you are overweight, combining regular physical activity
with a healthful eating plan is the most effective way to lose weight and to sustain the loss. If you are at a
healthy weight, your goal is to maintain that weight.
Whether you are young or old, you can improve your health by being more active each day. Choose
activities that you enjoy and can do regularly. Although you will gain more health benefits with high
intensity exercise that lasts 30 minutes or more, low-to-moderate activities can be part of your regular
physical exercise. For some people, this means fitting more activity of daily living into their usual
routine. This could include using the elevator less and using the stairs more, parking farther from rather
than closer to your destination, gardening, or golfing without a cart. For others, a more structured
programme might be preferred, such as at a worksite or a health club.
In addition to physical exercise, your body needs more than 40 nutrients and other substances for
good health. No one food can give you all the nutrients your body needs, no matter how much you enjoy
it or how nutritious the food is. By eating a wide variety of foods each day, you will keep your meals
exciting and you will achieve the balance of nutrients that best ensures good health.
Adapted from Encyclopedia of Foods: A Guide to Healthy Nutrition – Part One – 2002

A/ Comprehension

(08 pts)

1. Say whether the following statements are true or false.
a) Obesity can be responsible for many diseases.
b) A healthy diet is enough to keep a healthy weight.
c) Only intense physical activity is good for health.
d) Some types of food contain all the nutrients your body needs.
2. Identify the paragraphs in which the following ideas are mentioned:
a) Daily physical activity keeps people in good health.
b) No particular food can provide the body with all it needs.
3. Answer the following questions according to the text.
a) What two measures should obese people take to reduce their weight?
b) Which activities of daily living can help people improve their health?
c) Why is it necessary for people to eat different types of food?
4. Find what or who the underlined words in the text refer to.
a) that weight (§1)
b) their (§2)

4  من1 صفحة

✎
2021  بكالوريا/  تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية: الشعبة/  اللغة اإلنجليزية:اختبار في مادة
B/ Text Exploration

(07 pts)

1. Find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following:
a) obese (§1) = ……… b) advantages (§2) = ……… c) guarantees (§3) = ………
2. Give the opposites of the following words keeping the same root.
regular - active - healthy
3. Put the verbs in brackets in the right form.
Weight control is the process of losing or avoiding excess body fat. It (to depend) on the
relationship between the amount of food you eat and the energy your body (to use) to maintain
itself or to exercise. This relationship (to govern) partly by heredity and other factors that people
cannot control. But in general, the less you eat and the more you exercise, the less fat you (to have).
4. Reorder the following sentences to get a coherent passage.
a) But they are so inactive that, even with a moderate appetite,
b) Physical inactivity is a leading cause of obesity among the young.
c) they eat more than they need and accumulate excess fat.
d) Most of these obese young people do not eat more than young people of average weight.

Part two: Written expression

(05 pts)

Choose only ONE topic
Topic 1:
Statistics released by the Department of Health show that many young people suffer from
different health problems because they are physically inactive.
Write an article of about 80 to 120 words for your school magazine to sensitize your
schoolmates about the benefits of physical exercise for health.
Make the best use of the following notes:
-

lose weight / prevent against obesity
strengthen the immune system
reduce stress and anxiety

Topic 2:
In some parts of the world, thousands of children are illegally employed and exploited by
unscrupulous businesses.
Write a letter of about 80 to 120 words to the UNICEF representative in your country to
denounce such an unethical practice.

انتهى الموضوع األول
4  من2 صفحة

✎
2021  بكالوريا/  تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية: الشعبة/  اللغة اإلنجليزية:اختبار في مادة

الموضوع الثاني
Part One: Reading

(15 pts)

Read the text carefully to do the activities
Ethical employees are those who make decisions in the best interest of their employers, co-workers
and outside stakeholders in addition to themselves. Workplace ethics centre on such diverse issues as
discrimination, fraud, theft and harassment. Although all people are intrinsically valuable, ethical
employees can actually be more financially valuable to their employers, and more valued by co-workers
and peers.
Understanding how ethics can make you a better person in the workplace is a solid starting point for a
commitment to always doing the right thing. Therefore, gaining the trust of your co-workers can enhance
your productivity by making it easier for you to communicate and work with others in the workplace.
Employees who spread distrust can meet resistance when seeking help from others, but trusted coworkers can always find a helping hand. Gaining the trust of their managers can open doors to workers
for new responsibilities at work, possibly leading to promotions and pay raise.
Adapted from https://smallbusiness.chron.com/ethics-

A/ Comprehension

(08 pts)

1. Choose the answer to complete each statement.
a) Ethical workers are those who improve …….
- their profits
- human relationships
b) Workplace can be exposed to …………….
- unethical practices.
- unfair competition
c) Lack of confidence between workers ………..
- saves time and money - encourages human contact

- the number of stakeholders.
- regular audits.
- affects work quality.

2. Put the following ideas in the order they appear in the text.
a) Mutual trust is important for cooperation at work.
b) Workplace code of conduct is concerned with unethical behaviours.
c) Ethical employees contribute more to their employers’ wealth.
3. Answer the following questions according to the text.
a) What unethical practices do workplace ethics focus on?
b) Why is it important to trust your workmates?
c) Is confidence between employees and employers fruitful? Justify your answer.
4. Choose the most appropriate title
a) Decision making in companies.
b) Productivity factors in business.
c) Ethics at the workplace.

4  من3 صفحة

✎
2021  بكالوريا/  تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية: الشعبة/  اللغة اإلنجليزية:اختبار في مادة
B/ Text Exploration:

(07 pts)

1. Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following..
a) worst (§1) ≠
b) suspicion (§2) ≠
c) reduction (§3) ≠
2. Complete the chart as shown in the example.

Example

Verb
to corrupt
………………….
…………………..
to value

Noun
corruption
…………………
communication
…………………

Adjective
corrupt
fraudulent
…………………..
…………………..

3. Combine each pair of sentences with the connectors given between brackets. Make changes
where necessary.
a) Some workers generally get promotions. They respect their company’s code of
conduct. (as a result)
b) The manager and the workers trust each other. The company’s productivity increases.
(provided that)
4. Fill in each gap with the appropriate word from the list given.
involved - obey - professional
- consequences
Ethical behaviour and good citizenship can improve your ………(1) ……… and social
success. In order to be a good citizen, you should consider the ………(2) ……………. of your
actions, ………(3) …… laws and be respectful. By being morally……… (4) …….., you
encourage others to do the same.

Part two: Written Expression

(05 pts)

Choose only ONE topic
Topic 1:
Some people are more likely to feel above the law because they are rich. They lie, steal,
cheat and engage in other unethical behaviours because their money makes them feel untouchable.
Write an opinion article of about 80 to 120 words for the local newspaper to denounce those
people and suggest what you can do to become a good citizen.
Make the best use of the following notes:
 encourage whistleblowing
 engage in anti-corruption associations
 act ethically and legally
 respect the rules of the community
Topic 2:
Students who live far from schools, where there are no canteens, are likely to eat whatever
they can afford for lunch (junk food, chips, sweets…). Therefore, they often fall sick. Write an
article of about 80 to 120 words, for your school magazine, where you suggest solutions to help
these students make their eating habits healthier.

انتهى الموضوع الثاني
4  من4 صفحة

0202 : بكالوريا/ تقني رياضي+  رياضيات+  تسيير واقتصاد+  علوم تجريبية: الشعب/ اللغة اإلنجليزية:اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة

العالمة
مجموعة

عناصر اإلجابة
( Healthy food ) الموضوع األول

مجزأة

15 pts
08 pts

Part one: Reading
A- Comprehension

02

0.5 × 4

02

1x2

03

1
1

1

1) True or False
a) true b) false

c) false

d) false

2) paragraph identification
a. § 2
b. § 3
3) Answering questions
a) a healthful eating plan and regular physical activity.
b) using the elevator less and using the stairs more, parking farther from rather
than closer to your destination, gardening, or golfing without a cart.
(0.25 for each item)
c) because no food contains all the nutrients and substances the body needs or
to provide the body with all the nutrients and substances it needs or to
achieve the balance that best ensures good health.

01

0.5 × 2

07 pts
01.5

01,5

02

02
05 pts

0.5 × 3

0.5 × 3

0.5 × 4

0.5 × 4

4) Cohesive markers:
a) that weight (§1) → healthy weight
b) their (§2) → some people
B- Text exploration
1) Lexis:
a) obese (§1) = overweight
b) advantages (§2) = benefits
c) guarantees (§3) = ensures
2) Morphology: negative prefixes
a) regular ≠ irregular
b) active ≠ inactive
c) healthy ≠ unhealthy
3) Verbs forms
depends, uses or will use,

is governed, have/ will have

4) Sentence ordering
1 - b 2- d 3 - a 4 - c
( 0,5 for opening sentence and 0,5 for each correct link)
Part two : Written expression

Criteria
Common
streams

Relevance

Semantic
coherence

Correct use
of English

Excellence
(vocab &
creativity)

Final
score

1

1

2

1

5

2  من1 صفحة

0202 : بكالوريا/ تقني رياضي+  رياضيات+  تسيير واقتصاد+  علوم تجريبية: الشعب/ اللغة اإلنجليزية:تابع ل إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة
مجموع

ة
15pts
08pts
01.5
01.5

03.5

مجزأة

0.5x3
0.5x3
01
01

01.5

07pts
01.5

01.5

(Ethics at work) الموضوع الثاني
Part one : Reading
A- Comprehension

01.5
01.5

عناصر اإلجابة

1) Choosing the right completion.
a) human relationships. b) unethical practices.
2) Ordering ideas:
-b - c - a

3) Answering questions
a) discrimination, fraud, theft and harassment. (0.25 for each item)
b) because it enhances your productivity by making it easier for you to
communicate and work with others in the workplace. Or because it improves
productivity and makes communication easier between each other at work.
c) Yes, it is. It can open doors to workers for new responsibilities at work,
possibly leading to promotions and pay raise.
4)

The title:

Ethics at the Workplace.

B- Text Exploration
0.5x3

0.25x6

1) Opposites: a-worst §1 ≠ best
2) Chart completion
Verbs
E.g. corrupt
To defraud
To communicate

b- suspicion §2 ≠ trust

Nouns
corruption
Fraud/fraudster/ fraudulence
communication

To value

02

01
01

02
5pts

c) affects work quality

0.5x4

c- reduction §3 ≠ raise

Adjectives
corrupt
fraudulent
Communicative/
communicable
Valuable / valueless

Value / valuation /valuer /
valuables
(accept any other correct form)
3) Combining sentences
a) Some workers respect their company’s code of conduct; as a result, they generally
get promotions.
b) Provided that the manager and the workers trust each other, the company’s
productivity will increase.
- The company’s productivity will increase provided that the manager and the
workers trust each other
4) Gap fill
1-professional
2-consequences
3- obey
4- involved
Part Two : Written Expression : for both topics

Criteria
S. Exp,
M , TM ,
G.E.

relevance

Semantic
Coherence

01

01

2  من2 صفحة

Excellence
Correct use (vocabulary
of English
and
creativity)
02

01

Final score

05

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :كل الشعب
اختبار في مادة :العلوم اإلسالمية

دورة2021 :
المدة 20 :سا و 02د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

الجزء األول 21( :نقطة)
ﭧ ﭨ ﭽﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﭼ

[البقرة]211:

المطلوب:
)2
)1
)3

)4

حبَبة للمؤمنين" من وسائل تثبيت العقيدة اإلسالمية.
الم َّ
رسم ُّ
" ُ
الصور ُ
الصحيحة.
ثم اذكر َس َب َبين من أسباب االنحراف عن العقيدة ّ
 اشرح هذه الوسيلةّ ،السابقة من جهة المعتقد.
الرسالة
المحمدية ّ
أشارت اآلية الكريمة إلى عالقة ّ
السماوية ّ
بالرساالت ّ
ّ
السالم.
 َع ّدد اعتقادين لليهود وآخرين ّللنصارى في األنبياء عليهم ّ
ق
فسية.
الص ّحة ّ
الن ّ
نصت اآلية الكريمة على بعض المقاصد الشرعية ،وطر الحفاظ على ّ
ّ
ٍ
ثم مثّل ألحدهما بمثال من اآلية.
أ -استخرج قسمين من أقسام المقاصدّ ،
ق
يدل عليه في اآلية الكريمة.
فسية بما ُّ
الص ّحة ّ
الن ّ
ب -اربط ّ
كل طريق من طر الحفاظ على ّ
من أعظم القيم في القرآن الكريم" :األمانة".

صنفها.
ثم ّ
أّ -بين معناها ّ
الصنف ،م ّبينا أثرها.
ب -استنبط من اآلية الكريمة قيمة أخرى من نفس ّ
 )5استخرج من اآلية حكما وفائدة.
الجزء الثاني 80( :نقاط)

أن رسول ﷲ ﷺ قال « :لَ ي ْزِني َّ ِ
ق َو ُه َو
َع ِن أَِبي ُهْر َيرة َّ 
ين َي ْس ِر ُ
ين َي ْزِني َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،ول َي ْس ِر ُ
ق ِح َ
الزاني ِح َ
َ
[أخرجه مسلم]
ين َي ْشَرُب َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن »
ُم ْؤ ِم ٌنَ ،وَل َي ْشَر ُب َ
الخ ْمَر ِح َ
المطلوب:
النوع من العقوبات؟ ولماذا؟
ذكر الحديث ّ
َ )2
الشريف جملة من الجرائم :أ -ما نوع عقوباتها؟ متى ينفذ هذا ّ
السّنة.
بّ -
السرقة من ّ
حدد عقوبات تلك الجرائم مع ذكر دليل عقوبة ّ
الدية" - .كيف َيحكم بهما القاضي حال االعتداء على النفس؟
 )1من العقوبات ّ
الشرعية" :القصاص و ّ
يفسر" تحديد مقدار هذه العقوبات"؟ عّلل إجابتك.
 )3هل يمكن للعقل أن ّ
انتهى الموضوع األول
صفحة  1من 2

اختبار في مادة :العلوم اإلسالمية  /الشعبة :كل الشعب  /بكالوريا 2021
الموضوع الثاني
الجزء األول 21( :نقطة)

َّ ِ
ِ ِ
الشْر ُك َّ
بالل ِه،
عن أبي هريرةعن الن
اج َتِنُبوا َّ
قالِّ :
بيﷺ قالْ « :
سول الله وما ُه َّن ؟ َ
الموبقات .قالوا :يا َر َ
السْب َع ُ
ّ ّ
ف ،وَق ْذف المحص ِ
الزح ِ
مال الي ِتيمِ ،و َّ ِ
ِ
الن ْف ِ
الس ْحُر ،وَق ْت ُل َّ
ق ،وأَ ْك ُل ِّ
نات
وم َّ ْ
س َّالتي َحَّرَم ﷲ َّإل َ
بالح ِّ
الربا ،وأَ ْك ُل ِ َ
ُ ُْ َ
و ّ
الت َوّلي َي َ
الغاف ِ
الم ْؤ ِم ِ
نات ِ
]متفق عليه[
الت »
ُ
الزحف :الفرار من ميدان المعركة.
المحصنات :العفيفات  -الّتوّلي يوم ّ
الموبقات :المهلكات ُ -
ُ -

المطلوب:
الصحابي راوي الحديث.
ّ )2
عرف ّ
الشرك انحراف عن العقيدة اإلسالمية.
ّ )1
اإلسالمية لغة واصطالحا.
عرف العقيدة
ّ
أّ -
اإلسالمية على الفرد وآخر على المجتمع.
أثر واحدا للعقيدة
ب-اشرح ا
ّ
لضرورّية.
الشريف إلى بعض مقاصد ا ّ
 )3أشار الحديث ّ
لشريعة اإلسالمية ا ّ
الشاهد في الحديث الشريف.
مبينا موضع ّ
أ -استنبط مقصدين ضرورّيين ّ
بَ -س ّم نوع العقوبة التي تحفظ المقصدين الّلذين استخرجتَهما.
 )4قذف المحصنات المؤمنات الغافالت ي َنافي قيمة المعاشرة بالمعروف.
أ -ما مفهوم القيم؟
ثم اشرحها.
بّ -
صنف قيمة المعاشرة بالمعروف ّ
 )5استخرج من الحديث حكمين وفائدتين.

الجزء الثاني 80( :نقاط)

وآدم من تراب ،أكرمكم عند ﷲ
ربكم واحد ،وا ّن ُ
اس ّ
إن ّ
حجة الوداعّ « :
...أيها الّن ُ
جاء في خطبة ّ
آلدم ُ
أباكم واحد ،كّلكم َ
الغابب.
اهد
أتقاكم ،وليس لعربي على ع
غت؟ الّلهم فاشهد .قالوا :نعم ،قال :فليبّل غ ّ
الش ُ
جمي فضل إلّ بال ّتقوى ،أل هل بّل ُ
َ
َ ّ
ّ
وصية في أكثر من
وصية ،ول يجوز
ارث
ارث
نصيبه من الميراث ،ول يجوز لو ٍ
لكل و ٍ
ّأيها الّناس ّ
ّ
ّ
َ
إن ﷲ قد َق َس َم ّ
ُّ
الثلث»...
]مجموعة الوثابق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة[
المطلوب:
دية.
الرسالة
السند
)2
المحم ّ
ّ
خاصية من خصائص ّ
ّ
تضمن ّ
ّ
درست.
مما
ثم ّ
َ
عدد ّ
بقية الخصائص ّ
 استخرجهاّ ،ظفا المصطلحات التّالية فقط:
 )1رتّب في جدول الحقوق المتعلقة بالتركة ،وشروط استحقاقها ،وموانع الميراث مو ّ
َسبقية الوفاة ۞ قضاء الديون ۞ الكفر ۞ العلم بدرجة القرابة.
۞ تنفيذ
ورث ۞ ّ
الش ّ
ك في أ ّ
وصية ّ
ّ
الميت ۞ وفاة الم ّ
 )3من طرق انتقال المال أو منافعه إلى الغير" ،الميراث والوقف".
فرق بينهما من حيث الحكم ،والمقدار ،وجهة االستحقاق (المستحّقون).
ّ -

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  2من 2

اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
األول ( 21نقطة)
الجزء ّ

 - )1شرح الوسيلة :بذكر الصفات الحسنة ،للمؤمنين وما ينالهم من جزاء وأجر يوم القيامة ،حتى ُيقتدى بهم في صفاتهم.
الصحيحة.
 ذكر سببين من أسباب االنحراف عن العقيدة ّـ التقليد األعمى للموروثات.
 الجهل بأصول العقيدة ومعانيها.ـ الغفلة عن تدبر اآليات الكونية والقرآنية.
 التعصب والغلو في الدين. -االنغماس في الملذات والشهوات.

مجزأة

العالمة

12

مجموعة

 11ن

1×1.0

مالحظةُ :يكتفى بذكر سببين صحيحين فقط.
 )2اعتقادات اليهود والّنصارى في األنبياء:
 اعتقادات اليهود في األنبياء:
َ -ن َسَبت الردة وعبادة األصنام لسليمان عليه السالم.

َ -ن َسَبت الفواحش كشرب الخمر والزنا للوط وداوود عليهما السالم.

1×1.0

 َن َسَبت االحتيال وأخذ النبوة والبركة ليعقوب مع أبيه إسحاق على حساب أخيه عيسو عليه السالم.مالحظة  :إذا ذكرت االعتقادات اجماال تعتبر اإلجابة صحيحة [كوصف األنبياء
بصفات ال تليق بالنبوة (مثل  :الشرك ،وشرب الخمر.])...

 اعتقادات الّنصارى في األنبياء:
ـ محاسبة المسيح للناس يوم الحساب.
 التثليث :فهم يزعمون أن المسيح ابن ﷲ.فداء وتخليصا للبشرية من
 الخطيئة والخالص :فهم يزعمون أن المسيح عيسى عليه السالمُ ،صلب ً

 11ن
1×1.0

خطيئة أبيهم آدم عليه السالم.
 -زعمهم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا.

مالحظةُ :يكتفى بذكر اعتقادين صحيحين فقط.
كل واحد منهما:
ا
 )3أ -
استخرج قسمين من أقسام المقاصد ّ
الشرعية مع ذكر مثال من اآلية على ّ
الضروري - :حفظ الدين.
 المقصد ّ
 المقصد التحسيني - :الدعوة إلى مكارم األخالق :كاالنفاق ،الوفاء بالعهد ،الصبر  ،الصدق والتقوى ...
 المثال من اآلية على حفظ الدين:

1.0
1.0

 الدعوة إلى العقيدة الصحيحة :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ.

 تشريع العبادات :ﭽ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭼ

1.0

 المثال من اآلية على حفظ المقصد التحسيني:

 1..0ن

 ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
مالحظةُ :يكتفى بذكر قسم المقصد فقط .
ونص اآلية:
الصحة الّنفسية ّ
بّ -
الربط بين طرق الحفاظ على ّ
الصحيح للوجود والمصير:
 )2الفهم ّ

ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

الصلة بالله تعالى تعالى:
 )1تقوية ّ
 بال ّذكر والعبادات ﭽ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭼ

1×1.0
1×1.0

 بال ّتزكية واألخالق ﭽ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ

صفحة  1من 6

1×1.0

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
 )4أ -معنى األمانة :شعور اإلنسان بمسؤوليته عما أُوكل إليه ،والوفاء بجميع تعهداته ،مع إدراكه الجازم أنه
محاسب عن ذلك أمام ربه.

 تصنيفها :قيمة فردية

مالحظة :يقبل كل مفهوم صحيح لألمانة.

مجزأة

العالمة

1.0

1.0

ب -القيمة :الصدق.

مجموعة

 11.0ن

1.0

 أثرها:

 نيل محبة ﷲ تعالى ورضوانه في الدنيا واآلخرة.

1×1.0

 تحقيق الطمأنينة والراحة النفسية
 كسب األجر والثواب.
 زيادة الثقة بين الناس.
 تعزيز العالقات االجتماعية

مالحظة :يكتفى بأثرين صحيحين فقط.
 )5استخراج الحكم والفائدة من اآلية:
األحكام

 -وجوب اإليمان باﷲ تعالى.

 استحباب اإلنفاق في سبيل ﷲ. وجوب إقام الصالة. -وجوب إيتاء الزكاة.

-

الفوائد

بيان أوجه إنفاق المال في اإلسالم.
الحث على الوفاء بالعهد.
التأكيد على أهمية الصدق.
الدعوة إلى تقوى ﷲ تعالى.

1×1.0

 12ن

صحح اإلجابة األولى فقط.
مالحظة :يقبل كل حكم أو فائدة صحيحة ،على أن ُت ّ

الجزء الثاني 08(:نقاط)
 )2أ-نوع العقوبات:
الّنوع

وقت الّتنفيذ
التعليل

1.0

الحدود

ينفذ هذا النوع من العقوبات إذا وصل أمر الجريمة إلى القضاء.

ـ ألن حق ﷲ تعالى غالب في الحدود.
ـ ألنه أصبح من الحق العام.

12
12

ب -الّتحديد:
الزنى
عقوبة ّ

المقدار
السرقة
دليل عقوبة ّ
السنة
من ّ

السرقة
عقوبة ّ

عقوبة شرب الخمر

 011جلدة لغير المحصن،
 01جلدة أو 01جلدة
قطع اليد
والرجم حتى الموت للمحصن.
(تقبل إجابة عقوبة الجلد فقط)
َقال ﷺ) :وايم ﷲ لو أ َّن ِ
فاطمة ِبْن ُت ُمحم ٍد سرق ْت لقط ْع ُت يدها( (متفق عليه)
ْ
َ
ُ
السنة يدل على عقوبة السرقة
من
صحيح
دليل
كل
يقبل
:
مالحظة
ّ

صفحة  2من 6

3×1.0
12

 10ن

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
الدّية حال االعتداء على الّنفس:
 )1حكم القاضي بالقصاص و ّ
 يحكم بالقصاص حال االعتداء العمد كعقوبة أصلية.
 يحكم بالدية حال العفو في االعتداء العمد كعقوبة بديلة.
 يحكم بالدية حال االعتداء الخطأ كعقوبة أصلية.

1.0
1.0
1.0

 12.0ن

 )3أ  -إمكانية تفسير العقل :ال يمكنه ذلك.
ب -الّتعليل:
ـ العقل ال يفسر َحَّد مقدار العقوبات كالقصاص والحدود ألنها من األمور التعبدية المحضة.

ـ ألن تحديد مقدار العقوبات ثبت بنص شرعي.

مالحظة :يقبل تعليل واحد.

صفحة  3من 6

1.0
12

 12.0ن

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)
الجزء األول 21(:نقطة)
الصحابي راوي الحديث :يتضمن:
 )1تعريف ّ
ّ
 اسمه ونسبه :عبد الرحمان بن صخر الدوسي نسبة إلى قبيلة دوس باليمن.
 إسالمه :أسلم عام خيبر في السنة السابعة للهجرة.
 مناقبه :شدة مالزمته للنبي ﷺ /من أكثر الصحابة حفظاً ورواي ًة للحديث وذلك ببركة
دعاء النبي ﷺ له/كان والياً على البحرين/اشتُهر بالخطابة.
 مروياته :روى  4730حديثاً.
 تُوفي سنة  43أو  40للهجرة في المدينة المنورة ودفن بالبقيع.
مالحظة :البد من ذكر ثالث معلومات صحيحة.
 )2أ) تعريف العقيدة:

 -لغة :من العقد وهو الشد والربط بقوة.

 -اصطالحا :التصديق الجازم بوجود ﷲ عز وجل وما يجب له من التوحيد في ألوهيته

وربوبيته وأسمائه وصفاته ،واإليمان بمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خير وشر .

العالمة

مجزأة

مجموعة

3×1.0

 2.0ن

1.0
12

مالحظة :يقبل كل تعريف صحيح للعقيدة.

ب) – شرح أثر من آثار العقيدة على الفرد:
 )1تُعرف اإلنسان على ذاته ومصير .
 )2الطمأنينة واالستقرار النفسي.

12

 )3االستقامة والبعد عن االنحراف والجريمة.

– شرح أثر من آثار العقيدة على المجتمع:

 )1األخوة والتضامن.

12

 )2الصالح واإلصالح.
ُّ )3
تحقق األمن.

كل شرح صحيح ألحد هذه اآلثار.
مالحظة :ـ يقبل ّ
ـ إذا ذكر األثر فقط من غير شرح تعطى نصف العالمة.

الشاهد من الحديث.
 )3أ) استنباط مقصدين
ضروريين ،وبيان موضع ّ
ّ
شاهده من الحديث
نوع المقصد
المقصد األول

حفظ الدين

"الشرك بالله""،السحر"" ،التولي يوم الزحف"

المقصد الثاني

حفظ النفس

" قتل النفس التي حرم ﷲ إال بالحق"

المقصد الثالث

حفظ النسل

"قذف المحصنات المؤمنات الغافالت"

المقصد الرابع

حفظ المال

"أكل الربا"" ،أكل مال اليتيم"

مالحظة :يكتفى بذكر مقصدين مختلفين فقط ،كما ُتقبل إجابة حفظ العرض بدل حفظ الّنسل.

صفحة  4من 6

.×1.0

 3.0ن

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
ب) تسمية نوع العقوبة التي تحفظ المقصدين المستخرجين:
نوع العقوبة
التعزير

القصاص أو الدية
ُّ
الحد
التعزير

العالمة

مجزأة

مجموعة

المقصد

حفظ الدين ":السحر" "التولي يوم الزحف"
حفظ النفس " :قتل النفس"

1×1.0

 13ن

حفظ النسل" :قذف المحصنات المؤمنات الغافالت"
حفظ المال" :أكل الربا"" ،أكل مال اليتيم"

مالحظة :تقبل اإلجابة على المقصدين اللذين استخرجهما المترشح فقط.

 )4أ) مفهوم القيم :هي مجموعة المبادئ واألخالق والمثل العليا التي نزل بها الوحي،

1.0

ب) تصنيف قيمة المعاشرة بالمعروف :هي من القيم األسرية واالجتماعية.
 -شرحها :هي المصاحبة بإحسان ،مع كف األذى واحتمال األذى بغرض تحقيق

1.0

لتحديد عالقة اإلنسان بنفسه ومحيطه وخالقه.

األمن واالستقرار ،ونشر األلفة بين أفراد األسرة والمجتمع.
مالحظة :يقبل تصنيف (المعاشرة بالمعروف) كقيمة أسرية فقط ،ويقبل كل شرح صحيح.

 11ن

12

- )5استخراج ُحكمين وفائدتين من الّنص:
الحكمان:
أ) ُ

 )1وجوب اجتناب الموبقات التي حذر منها النبي ﷺ.
 )2تحريم الشرك باﷲ تعالى.
 )3تحريم السحر.

 )4تحريم قتل النفس التي حرم ﷲ إال بالحق.
 )5تحريم الربا.

1×1.0

 )6تحريم أكل مال اليتيم.

 )7تحريم التولي يوم الزحف.

 11ن

 )8تحريم قذف المحصنات المؤمنات الغافالت.

ب) الفائدتان:

 )1تحذير النبي ﷺ أمته من الموبقات السبع.

 )2رأفة الرسول ﷺ ورحمته بأمته حيث يدلهم على الخير.

ُ )3خص األكل بالذكر في الربا ألنه أعظم أنواع االنتفاع.
 )4الشرك باﷲ من أكبر الكبائر ولذلك ُقدم في التحذير على باقي الموبقات.
 )5الدعوة إلى االبتعاد عن الموبقات وكبائر الذنوب.
 )6بيان خطورة السحر على الفرد والمجتمع.

صحح اإلجابة األولى فقط.
مالحظة :يقبل كل حكم أو فائدة صحيحة ،على أن ُت ّ

صفحة  5من 6

1×1.0

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

مجزأة

الجزء الثاني 08(:نقاط)
المحمدية هي :عامة تخاطب جميع الناس.
السند ل ّلرسالة
- )1ال ّ
تضمنة في ّ
ّ
الم ّ
خاصية ُ
بقية الخصائص:
 ّعد ّ
 )1جامعة لثمرات ومحاسن الرساالت السابقة.
 )2خالدة غير مرهونة بزمن معين.
 )3تكفل ﷲ تعالى بحفظها.
 )2ترتيب الحقوق المتعلقة بال ّتركة وشروط استحقاقها وموانع الميراث في جدول:
الحقوق المتعلقة بال ّتركة

تنفيذ وصية الميت

قضاء ديونه

المورث
وفاة ُ

العلم بدرجة القرابة

شروط استحقاقها
موانع الميراث

 )3الفرق بين الميراث والوقف:

الشك في أسبقية الوفاة

الحكم
الميراث
الوقف

المقدار

الكفر

مستحب

الواقف

1.0
 11ن
3×1.0

1×1.0
1×1.0
1×1.0

 13ن

جهة االستحقاق

واجب/مشروع محدد شرعا
حسب رغبة

مجموعة

الورثة فقط
ـ الموقوف عليهم سواء
من الورثة أو من غيرهم
أو يكون للصالح العام

صفحة  6من 6

3×1.0
3×1.0

 13ن
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2021 :دورة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 كل الشعب:الشعبة
 اللغة األمازيغية:اختبار في مادة

 د02 سا و20 :المدة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول
Aḍris s teqbaylit
Ɣilas
S kra n win ur t-nessin ara, mi ara t-iwali ad as-yefk ma drus akk 40 n yiseggasen, seg wakken i ttesseḥfa tudert. Lḥif, yettban-d ɣef wudem-is akken i d-yettban ccib ɣef uqerruy-is, yessexreb-as leɛmer i
umeɣbun ! Yerna aya d ayen kan i d-yettbanen i wallen, wamma ayen idergen mačči d ayen ara d-nini,
lemmer ad dlunt fell-as ad ddreɣlent !
Allen-is d timecṭah, maca ur yelli wayen i asent-yettruḥun ; ttwalint kullec amzun d tid n ubareɣ !
Timmi berriket, trennu-d tili i wallen-nni, dɣa ur d-ttbanent ara akk ! Anzaren-is d aɣenǧur ! Deg wudemis ala nutni i d-yettbanen, win ara t-id-iwalin seg yidis ad iɣil d amextaf !
Deg tfekka n Ɣilas, yal taɣawsa tesɛa taqsiṭ. Anzaren, allen, ifassen akked yiḍarren-is; yal aḥric s
tmacahut-is ! Imi-s ileddi ugar i wučči, wala i umeslay. Ur yesṭuqqut ara awal, ahat yeẓra ur yelli wayen
ara d-yini ɣas akken d wid ur nesɛi ara dacu ara d-inin i yesṭuqquten awal. Ɣilas yemgarad fell-asen ! Imis ad tɣileḍ s tsegnit n tsusmi i ixaḍ. Tuyat-is hrawit, maca ur ɛebbant ara ayen i iɛebba wallaɣ-is. Leɣbayenis yeǧǧa-ten kan i yiman-is, yuɣ-itent kan deg twenza !
Ayen akk iɣef yessetḥa neɣ i as-d-yewwin leḥya deg tfekka-s d iḍarren-is; yettlusu azal n 50 !
Arkasen, iwakken ad ten-id-yaf, ilaq ad ten-yessuter ɣer lluzin. Mačči d iḍarren i yesɛa d ifejḍaren ! Dɣa
deg unebdu mi ara yels icifaḍ, s kra n win i t-iwalan ad yewhem. Deg teɣzi n yiḍarren-is i yefser lɛib, ɣef
wannect-a ur yettruḥu ara ɣer yilel, yettɣimi kan deg taddart, dinna ssnen-t, yuɣ tannumi. Ameɣbun ula d
ifassen-is ur mniɛen ara seg ddeɛwessu, d iɣezzfanen alamma tɣileḍ mačči ines ! Ad d-tiniḍ asmi meẓẓi, d
ddeɛwessu i t-yessuṭḍen ! Ifassen d yiḍarren ttnernin ma d netta yeqqim kan akken. Ula d imawlan-is
ttbanen-d am wakken ferqen leɛyub ; yemma-s teḥbes ur t-ttbibbi ara, baba-s ur t-yettawi ara yid-s ɣer berra.
Aya dayen i iḥuza umnaṛ n uxxam ɣer daxel wamma ayen akk i as-d-qqaren deg berra d ayen i
izemren ad yekref aqcic deg temẓi, ad iɣunzu ccetla-s, ad yekreh talsa...

Irnaten Murad, Izlan n yiḍ, L’ODYSSEE 2019, sb, 43-45.
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2021  بكالوريا/  كل الشعب: الشعبة/  اللغة األمازيغية:اختبار في مادة
Isestanen :
I- Tigzi n uḍris :(/12)
1. Kkes-d seg uḍris ayen i d-yemmalen ṭṭbiɛa n Ɣilas.
2. Ini-d ayɣer Ɣilas ur t-yessufuɣ ara baba-s ɣer berra ?
3. Ɣer inzi-ya : « Lǧerḥ, yeɣɣaz iḥellu, yir awal iɣɣaz irennu.»
-

Eg (xdem) assaɣ gar yinzi-ya d wayen i yellan deg tseddart taneggarut.

4. Sufeɣ-d tamsirt seg uḍris-a.
5. Suddem-d arbib seg umyag “hrawit.”
6. Sefti imyagen n tefyirt-a ɣer wurmir ussid :
Ad yekref aqcic deg temẓi, ad iɣunzu ccetla-s, ad yekreh talsa.
7. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talɣa d twuri: Ur t-yettawi ara.
8. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniḍ-d d acu-tt tesɣunt i ten-yeqqnen.
-

II-

Ttwalint kullec amzun d tid n ubareɣ.

Afares s tira :(/08)
Ur yesṭuqqut ara awal, ahat yeẓra ur yelli wayen ara d-yini ɣas akken d wid ur nesɛi ara

dacu ara d-inin i yesṭuqquten awal. Ɣilas yemgarad fell-asen ! Imi-s ad tɣileḍ s tsegnit n tsusmi
i ixaḍ.
Aru-d aḍris ideg ara d-tgelmed yiwen n umdan, tefkeḍ-as udem yelhan. (mmeslay-d ɣef
ṭṭbiɛa akked tfekka)

11  من2 صفحة
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2021  بكالوريا/  كل الشعب: الشعبة/  اللغة األمازيغية:اختبار في مادة
Aḍris s tcawit
Ɣilas
Win ur t-nessin ca, si aha t-ihenna ad as-yuc ma drus ukk 40 n yiseggasen, seg matta i ttesseḥfa tmeddurt. Lmiziriyet, tettban-d ɣef wudem-nnes ammin i d-yettban ccib ɣef yixef-nnes,
yessexṣer-as leɛmer i umeɣbun ! Yerni waya d matta berk i d-yettbanen i tiṭṭawin, wamma matta i
yeffren yexḍa d matta i nezmer ad d-nini, lukan ad jebbant ( ad ṭṭilent) fell-as ad ddreɣlent !
Tiṭṭawin-nnes d timeẓẓyanin, maca ulac matta i asent-yettruḥan ; ẓerrent kullec amzun d
teyya n ukɛeb ! Leḥwajeb d iberkanen, rennin-d tili i tiṭṭawin-idin, dɣa ur d-ttbanent ca ukk !
Axenfuf-nnes d azegrar ! Deg wudem-nnes ḥaca netta i d-yettbanen, win aha t-id-ihennan seg yidis
ad iɣil d amexḍaf !
Deg tfekka n Ɣilas, yal tɣawsa tesɛa tanfust. Anzaren, tiṭṭawin, ifassen d yiḍarren-nnes ;
yal aḥric s tmacahut-nnes ! Imi-nnes ireẓẓem ujar i wučči, wala i tutlayt. Ur yettkettar ca awal,
balak yeẓra ulac matta aha d-yini akedma d wid ur nesɛi ca matta aha d-inin i yettkettaren awal.
Ɣilas yemgarad fell-asen ! Imi-nnes ad tɣiled s tsegnit n tsusmi i yegni. Tiɣerḍin-nnes irawent,
maca ur ɛebbint ca matta i iɛebba yixef-nnes. Inezgam-nnes yeǧǧa-ten kan i yiman-nnes, ulac ɣers n ẓẓher !
Matta ukk iɣef yessetḥa niɣ i as-d-yewwin leḥya deg tfekka-nnes d iḍarren-nnes ; yetteqqen
azal n 50 ! Arkasen, bac ad hen-id-yaf, yelzem ad hen-yessuter si luzin. Maci d iḍarren i yesɛa d
ifedɛusen ! Dɣa deg unebdu alda ad yireḍ tasila (aṭerbaq), win i t-yeẓrin ad yebhet. Deg tezzegret
n yiḍarren-nnes i yefser lɛib, ɣef wamma ud yettruḥa ca ɣer yilel, yettɣima berk deg uqewwar, din
ssnen-t, walfen yis-s. Ameɣbun ula d ifassen-nnes ur mniɛen ca seg ddɛawi, d izegraren ad tɣiled
xḍan-t ! Ad d-tinid asmi yella d ameẓẓyan, d ddɛawi i t-yessuṭḍen ! Ifassen d yiḍarren ttgeɛmiren
ma d netta yeqqim mukca i yella. Ula d imawlan-nnes ttbanen-d amzun ferqen leɛyub ; yemma-s
teḥbes ur t-tettɛebba ca, baba-s ur t-yettawi ca yid-s ɣer berra.
Waya d matta yellan berk daxel n uxxam wamma matta ukk i as-d-qqaren deg berra yezmer
ad yekref ahyuy deg temẓi, ad iɛiff ccetlet-nnes, ad yekreh talsa...
Irnaten Murad, Izlan n yiḍ, L’ODYSSEE 2019, sb, 43-45.
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2021  بكالوريا/  كل الشعب: الشعبة/  اللغة األمازيغية:اختبار في مادة
Isestanen
I- Tigzi n uḍris :(/12)
1. Kkes-d seg uḍris matta i d-yemmalen ṭṭbiɛet n Ɣilas.
2. Ini-d maɣer Ɣilas ur t-yessrag ca baba-s ɣer berra?
3. Qra inzi-aya : « Adeddic, yeggur ittraḥa, awal ud yeḥlin yeggur yettɣaza.»
-

Egg (sawa) assaɣ jar yinzi-aya d matta i yellan deg tseddart taneggarut.

4. Serg-d tamsirt seg tseddart taneggarut.
5. Suddem-d arbib seg umyag “iraw.”
6. Sefti imyagen n tefyirt-a ɣer wurmir ussid:
Ad yekref ahyuy deg temẓi, ad iɛiff ccetlet-nnes, ad yekreh talsa.
7. Sleḍ tafyirt-aya ilmend n talɣa d twuri: Ur t-yettawi ca.
8. Semma-d isumar n tefyirt-aya, tinid-d matta d tasɣunt i ten-yeqqnen.
-

II-

Ẓerrent kullec amzun d teyya n ukɛeb.

Afares s tira :(/08)

Ur yettkettar ca awal, balak yeẓra ulac matta aha d-yini akedma d wid ur nesɛi ca matta
aha d-inin i yettkettaren awal. Ɣilas yemgarad fell-asen ! Imi-nnes ad tɣiled s tsegnit n tsusmi
i yegni.
Ari-d aḍris ideg aha d-tgelmed yict n umdan, tuced-as udem yeḥlan. (Utlay-d ɣef ṭṭbiɛet
d tfekka)

11  من4 صفحة
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اضريس س ثشاويث
غيالس
سينشا ،سي اهاثيهآنّا أذ اس يوش ما ذروس ّ
سآحفا ثمآدّورث .
ؤك  04ن ييسآﭬّاسآن ،سآڨ ماتّا ئ ثآ ّ
وين ؤر ثنآ ّ
لميزيرآيّآث ثآتبانآد غآف ووذآم نّآّس ا ّمين ئديآتبان ّ
سآخسآر آلعمآر ئ ومآغبونǃيآرني ذوايا
شيب غآف ييخف نّآس ،يآ ّ
ثيطاوين ،وا ّما مات ّا ئ يآفّرآن يآخضا ذ ماتّا ئ نآزمآرأدّ نيني ،لوكان أذجآبّانت (أذ ّ
ذ ماتّا بآرك ئديآتبانن ئ ّ
طيآلنت)
فآالّس اذ دّرآغآلنت ǃ
ّ
زآرآنت ّ
كوآلش أمزون ذثآيّا ن ؤكعآب آلحواجب
ثيطاوين نآّس ذ تيمآزيانين ،ماشا ؤالش ماتّا ئ سآنت يآتّروحان ّ
ذيبآركانآن ،رآنّيند ثيلي ئ ّ
ثيطاوين ئذين ،ذغا ؤرد تبانآنت شا ّ
ؤك ǃاخآنفوف نآّس ذ أزآﭬرار ذآڨ ووذآم نّآس حاشا نآتّا
ئد يآتبانآن ،وين اها ثيديهآنّان سآڨ ييذيس اذيغيل ذامآخضاف ǃ
ذآ ڨ ثفآ ّكا ن غيالس ،يال ثغاوسا ثآسعا ثانفوسث .انزارآن ّ ،
ذييضارآن نّآس .يال احريش س
سآن،
ثيطاوين ،ئفا ّ
ّ
ثماشاهوث نّآس ǃئيمي نآّس ئ ّ
رآزآم ؤجار ئ وتشي ،واال ئ ثوثاليث ؤر يآتّكآثّار شا اوال ،باالك يآزرا ؤالش ماتّا أهاد
سآﭭنيث ن
ييني اكآذما ذ ويذ ؤر نسعيشا ماتّا اهاد ئنين يآتكآثّارآن اوال .غيالس يآمﭭاراذ فآالّسآن ǃئيمي نّآس اتغيآلذ س ثآ ّ
ثسوسمي ئ يآﭭني .ثيغآرضين نّآس ئيراوآنت ،ماشا ؤر عآبّينث شا ماتّا ئ ئعآبّا ييخآف نّآس .ئينآزﭬام نآّس يآد ّجيهآن كان
ئ ييمان نآّس ،ؤالش غآرس ن ّزهآرǃ
ماتّا ّ
ذيضارآن نّآس يآتآقّآن ازال ن  ǃ04اركاسآن ،باش
سديآوين آلحيا ذآﭫ ثفآ ّكا نّآس
سآتحا نآغ ئ
ؤك ئغآف يآ ّ
ّ
ّ
ذيضارآن ئ يآسعا ذيفآذعوسآن ǃذغا ذآڨ ؤنآبذو ألدا
سوثآر سآﭫ لوزين .يآخضا
أّذ ثآن ئيد ياف ،يآلزآم أذ ثآن يآ ّ
ّ
ييضارآن نآّس ئ يآفسآر لعيب ،غآف وا ّما ؤذ
أذييرآض ثسيال ( أطرباق) ،وين ئث ئهنّان أذ يآبهآث .ذآ ڨ ثآزآ ّﭬرآت ن
ّ
سآن نّآس ؤر منيعآنشا سي
سنآنث ،والفآن ييس.امآغبون ؤال ذيفا ّ
ؤقآوار ،ذين ّ
يآتروحاشا غآرييآلل ،يآتغيما بآرك ذآ ڨ ّ
ييضارآن
سآن ذ
دّعاوي ،ذيزآﭬرارآن أتغيآلذ خضانث ǃأتينيذ اسمي يآالّ ذامآزيان ،ذ دّعاوي ئيث يصوطضآن ǃئيفا ّ
ّ
ت ّﭭآعميرآن ما ذ نآتّا يآقّيم موكشا ئ يآالّ .ؤال ذيماوالن نّآس تّبانآند امزون فآرقآن آلعيوب ،يآ ّماس ثآحبس ؤرثآتعبّاشا،
بآرا.
باباس ؤرثيىتاوي شا ييذس غآر ّ
وايا ذماتا يآالّن بآرك ذاخآل نو ّخام وا ّما ماتّا ّ
ؤك ئ اسديآقّارآن ذآ ڨ بآرا يآزمآر أذ يآكرآف اهيوي ذآڨ ثآمزي،
اذئعيف ّ
شآتآلث نّآس ،اذيآكرآه ثالسا...
Irnaten Murad, Izlan n yiḍ, L’ODYSSEE 2019, sb, 43-45.
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اختبار في مادة :اللغة األمازيغية  /الشعبة :كل الشعب  /بكالوريا 2021
ئيسآستانآن:
 .Iثيڨزي ن وضريس(/12):
ّ .1كسآد سآ ڨ ؤضريس ماتّا ئيد يآ ّماآلن طبيعآث ن غيالس.
بآرا؟
 .0ئنيد ماغآر غيالس ؤرثيسراﭬاشا باباس غآر ّ
 .0قرا ئنزي اي":ادآدّيش يآڤّور يآتراحا ،اوال ؤذيحلينشا يآڤ ّور يآتغازا"
ساغ جار يينزي ايا ذ ماتّا ئ يآالّن ذآڨ ثسآدّارث ثانآﭬّاروث.
 آ ّڨ (خذآم) ا ّ .4سآرﭬآد ثامسيرث سآڨ ثسآدّارث ثانآﭬّاروث.
 .5سودّآمد اربيب سآڨ ؤمياﭫ " ئراو".
سيذ
 .6سآفثي ئمياﭬآن ن ثآفييرث ايا غآر ورمير ؤ ّ
 اذيآكرآف اهيوي ذآﭫ ثآمزي ،اذئعيف شّآتآلث نآّس ،اذيآكرآه ثالسا. .7سآلض ثافييرثا ئلمآند ن ثالغا ذ تووري :ؤر ث-يآتّاوي شا.
 .8سآ ّماد ئيسومار ن ثآفييرث ايا ثينيذ د ماتا ذتاسغونت يآقنآن جاراثسآن.
زآرآنت كوآلّش امزون ذتيّا ن وكعآب.
ّ
 .IIافارآس س ثيرا(/08):
" ؤر يآتّكآثّارشا اوال ،باالك يآزرا ؤالش ماتّا أهادييني اكآذما ذ ويذ ؤر نسعي شا ماتّا
سآﭬنيث ن
اهادئنين ئ يآ تّكآثّارآن اوال .غيالس يآمﭭاراذ فآالّسآن ئيمي نّآس اتغيآلذ س ثآ ّ
ثسوسمي ئ يآﭭني".
اريد اضريس ئذآﭪ اها دثڨآلمآذ ييشت ن ومذان ،ثوشثاس ؤذآم يآحالن(.ؤثالي غآف
ّ
طبيعآث ذ ثفآ ّكا)

صفحة  1من 11
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Aḍris s tamaheq:

AMAYAS
AUADM WA WAR NIZEY AMAYAS, ED YAN ILA SAdIST TMARWEN N AWATAY, AWA HAS-IGA UdUH
D AMASWI, IPAF-NET YAQL IMALAN S TIHAWHAWEN, IAMUS HUND AMPAR WACARN ILAN TEMEdE N
AWATAY, AWAP AWA YAMUNAN PAS S AFALA, AWA YAFARN AMAS WAR T-ISEN AR MASINAP.
TEtAWEN-NET TIMAdRUYNEN; ZARNAH D-AMUNAT, BUCAN WAR TANT-ITIKI HART! TIME-NET
TISAtAFT TAZGAR-D HUND TAKUNBUT, TINHAR WAR TANED HART FAW, ULANT D TIN AgANgARA
AdNAYNAT UDM APRUD-NET.
TAPASA N AMAYAS, AK HART D-S ILA TANFUST MAQART, IFASN, EdARN, TEtAWEN,
TINHAR,..., EMI-NET ITAMARA PAS eEMER WAN TETATE, AWAL ISAN-T BUCAN WAR ISIWIL FAW
ED TIPALAD IAMUS IIAN DP IgNAWN, ISAN IMER WAD ISAWAL, ISAN EMER WAD ISUSUM.
BUCAN HART WA TISIKRAKdN HULAN AFTAQI WA GAN EdARN-NET, ADARIH-NET YAMUN WAR
EYAXRK I AWADM, WIAd GANEN : « MI YUKAYAN DEP AMAYAS MEP AMIS?! ». WAR KALA IGRAW
TABUHAK TA D-S TUgDAT, ERE T-INHAYAN ED TAGRU TAKUNT N EdARN-NET, KEL TAPRMT
MDAN AZAYN-T, WAR HAS-TAGIN CAPLALA FAU, EDET ASANAN TANFUST-NET WA FUL MAdRI WAR DIsLEX D-S HART. IFASN-NET HAGRATAN ED TAND TAGN TADAWLA TAN ICKAN, ERE YAGEN DAP
GANEN S ININ WAR INKES AX N MA-S AWAD MAdRI, BACIN INKAS AX N IBA N AzAHR. FUL
TUKSAdA N AWAL N ADUNAT. MA-S WAR KALA TADBAL S TENERE, TI-S WAR KAL TISAGMAd
TAPAHAMT APLAYN(AXIWASN).
AWAP IMDA AYTAYN AWADM WAR IGAMAd WALA S EMI N EHN, ED IKSN IMAN-NET, ED IKSN
TUMAST N AG ADM.
Irnaten Murad, Izlan n yiḍ, L’ODYSSEE 2019, sb, 43-45.
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ISASTANAN

I- TEPARE D AZGZ N AdRES:(/12)
1. AMAYAS ILA TAPARA N AMPAR WACARN. DP AdRES AKS-D AWA D-ISAKNEN AWEN.
2. ALPIBN N TAPASA N AMAYAS AGATAN HULAN. AN-D KRAd D-SN.
3. MA FUL IMARAWN N AMAYAS WAR TSIGMIdAN S TANERE?
4. MA S YARA AdRES HANAP-T-IZAFHM(ITUS N AdRES).
5. AKID ANHI WAP: « TAZYAN IBUYSN WAR ITAZY AYTILSN»
-

AG TASAQ GER ANHI D TASDRT(ALFAQRA) TA TAHRAYAT.

6. SILAP-D(SAGMAd-D) ASWAP DP AMYAG « KARUKAd ».
7. SAFTI-D (SAFSI-D) IMYAGN N TAWINAST-TAP DP URMIR (IMAL):
« IKSN IMAN-NET, IUKd D TAMADURT HUND TAP ».
8. SUPL (SAGALT) BREN ASGT AWA D-IMALAN.
« AWA HAS-IGA UdUH D AMASWI, IPAF-NET YAQL IMALAN S TIHAWHAWEN ».
II- AMUKN N AFANAP (TIRA):(/08)
AWADM WAGEN TIHUSI N UDM MEP TAPASA PAS. AK AWADM ILA ASIN IGANANATAN IIAN
YULAP YAHUSAI, IIAN ICAd YAZIPACM.
TAZAYAD AWADM ASIMAdRAYN ADUNAT FUL

HART N TANAKARFALAT(ALPIB) TIHAN WA

FUL D-IWA, BUCAN KAY HANYAD D-S HART IIAN WAR HANIAN AYTADM.
-

AFNAP-D AdRES DP ETSIWLAD FUL AGANANA WA YULAPN N WAP AWADM.

انتهى الموضوع األول
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الموضوع الثاني
Aḍris s teqbaylit :
Tamsirt n tudert
Ḥekkun-d ɣef yiwen n urgaz, yunag d yimeddukal-is s teflukt. Asmi wwḍen ɣer tlemmast
n yilel, ihubb-d waḍu d leɛǧeb! Kkrent-d lemwaji timeqqranin, dɣa tetti1 yis-sen teflukt-nni. Argaz
tsellek-it telwiḥt iɣef yeckenṭeḍ, ma yella d imeddukal-is zedren akken llan.
Lmuja tettak-it i tayeḍ, almi d-yufa iman-is ɣer yiri n tegzirt tamecṭuḥt. Mi d-yers ɣer lqaɛa,
yewhem deg wayen iwala! Amkan-nni, ur t-izdiɣ umdan wala aɣersiw, ḥala isekla d yibeɛɛac i
yellan deg-s. Argaz, yenzef si ɛeyyu d laẓ. Ɣas akken, yejmeɛ-d ifadden, yebna yiwet n tɛecciwt s
uɣanim iwakken ad yeddari, acku yeẓra inig-is d win ara yiɣzifen.
Zrin kra n wussan, argaz, yeqqel yennum tudert-is tamaynut. Maca ur iɛeṭṭel ara yemmut
usirem deg wul-is, yeqḍeɛ layas i yiman-is, yettwali tuɣalin ɣer twacult-is d awezɣi. […]
Yiwen yiḍ, yeqqim yesseḥmuy almi yedda yiḍ, tewwi-t tnafa. Cwiṭ kan, yendekwal-d ɣef
tikkelt, yaf-d aɛecciw-is teṭṭef deg-s tmes, ur iɛeṭṭel ara yuɣal d iɣiɣden.
Argaz yennuɣna, yettru ɣef zzher-is amcum, yettɛenni ɣer sidi Ṛebbi, yeqqar: « A sidi
Rebbi! Acu n deɛwessu i xedmeɣ imi turiḍ fell-i lmerta yecban ta! Ferqeɣ d twacult-iw, ǧǧiɣ-ten
weḥd-sen mebla lebɣi-w. Syin mmuten yimeddukal-iw ɛzizen fell-i gar wallen-iw. Tura, yerɣa ula
d cwiṭ n uɛecciw i bniɣ s leɛtab iwakken ad ddariɣ ɣef uẓɣal d usemmiḍ. A sidi Ṛebbi! Ɛyiɣ, ɛyiɣ!
Ttif xir-iyi lmut wala tudert am tagi! »
Yuɣal yesfeḍ imeṭṭawen-is ɣef tikkelt, imi iwala aɣeṛṛabu2 annect-ila-t itteddu-d ɣer tegzirt
ideg yella. Yekker-d s tazzla yettwehhi-as, yefreḥ ayen din, imeṭṭi n leḥzen d unezgum yuɣal-as d
imeṭṭi n lferḥ.
Mi d-yers lqebṭan d terbaɛt-is deg tegzirt, fkan-as-d iceṭṭiḍen imaynuten i urgaz, seṭṭlen-as
icubaɣ-is d tamart-is, fkan-as-d mkul ṣṣenf n lmakla. Syen uɣalen ttqeṣṣiren, yenṭeq urgaz ɣer
lqebṭan, yenna-as: « Teẓriḍ a Mass lqebṭan, mazal ur umineɣ ara amek i aken-id-yewwi ubrid syagi,
acku tigzirt-a leɛmer yessers umdan aḍar-is deg-s, icebba-yi-d Ṛebbi la ttarguɣ! »
-D tidet! Abrid i ttawin lbaburat yebɛed mliḥ ɣef tegzirt-a, maca mi d-nwala aḥeǧǧaǧu n
tmes i yekkren da, nɣil d tafat n lbabur i d-ibeṛṛqen, nenna-as yeɛreq neɣ qrib ad yeɣreq, dɣa
nemsefham iwakken ad d-nsellek imdanen yellan deg-s.
-D rrezg ay sɛiɣ ihi mi yerɣa uɛecciw-iw, wammag dagi ara rkun yiɣsan-iw!
-Ḥmed Ṛebbi ay argaz n lɛali! Imi d netta i d tamentilt n leslak-ik. […]
Argaz, yuɣal ɣer twacult-is, si lferḥ yefreḥ, amzun yules-d talalit.
Lyazid OUERDI, Abruy si tsekla tagraɣlant, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb : 68-71.

1
2

Tetti: teqleb.
Aɣeṛṛabu : lbabuṛ.
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Isestanen
I.

Tigzi n tirawt : (12)

1. Anda i d-yufa urgaz-nni iman-is mi tezder teflukt-nni?
2. Ayɣer i d-yerra uɣeṛṛabu ɣer tegzirt-nni?
3. D acu i yebɣa ad d-yini s tenfalit-a: « dagi ara rkun yiɣsan-iw! »
4. Ini-d acu-tt temsirt n tudert i d-tlemdeḍ seg uḍris-a (deg snat n tefyar kan).
5. Kkes-d seg uḍris ayen i d-yemmalen «iḥulfan ». (04 n wawalen).
6. Err tinawt-a ɣer wudem wis kraḍ amalay asget :
« yemmut usirem deg wul-is, yeqḍeɛ layas i yiman-is, yettwali tuɣalin ɣer twacultis d awezɣi ».
7. Semmi-d isumar n tefyirt-a tiniḍ-d acu d-temmal tesɣunt i ten-yezdin :
« Mi d-yers ɣer lqaɛa, yewhem deg wayen iwala! »
8. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talɣa d twuri: « yessers umdan aḍar-is deg-s ».
II.

Asenfali s tira : (08)
Aṭas n wid i yettargun ad inigen ɣer tmura tibeṛṛaniyin, xesṛen idrimen-nsen, glan
ula s terwiḥin-nsen. Mačči akken i ḥesben i asen-teffeɣ.
Aru-d aḍris anda ara d-talseḍ tadyant n kra n yilmeẓyen i iɛerḍen ad rewlen si
tmurt s ttawil n teflukt, maca ur wwiḍen ara ɣer yiswi-nsen.
Ḍfer taɣessa n uḍris amullis.
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Aḍris s tcawit:
Tamsirt n tmeddurt
Ḥekkan-d ɣef cra n urgaz, yunag yid n yimeddukal-nnes s teflukt. Asmi xelḍen ɣer
tlemmast n yilel, ihubb-d waḍu d leɛǧeb! Kkrent-id ljalat d timeqqranin, dɣa temmeḍran yis-sen
teflukt-idin. Argaz tsellek-it telwiḥt iɣef yelmum (yeṭṭef), ma yella d imeddukal-nnes zedren
(ɣerqen) mukca llan.
Ljalet tessaɣay-it i tict, almi d-yufa iman-nnes ɣer yiri n tegzirt d tameẓyant. Mi d-yerga
ɣer ucal, yebhet seg matta yeẓra! Amkan-idin, ur t-izdiɣ umdan wala d aɣersiw, ḥaca isekla d
yibexxac i yellan deg-s. Argaz, yenẓef si leɛya d laẓ. Ammin, ibedd ɣef yiḍarren-nnes, yebna cra n
teɛcuct s uɣanim bac ad yeddurri, acku yeẓra inig-nnes d win i izgerten.
Zrin qli n wussan,argaz, iwella yennum tameddurt-nnes tatrart. Maca ur iṭewwil ca yemmut
usirem deg wul-nnes, yebbi liyas i yiman-nnes, yettraɛa tawellit ɣer twacult-nnes d awezɣi. […]
Cra n yiḍ yeqqim iḥemma almi iruḥ yiḍ, yewwi-t unaddam. qič berk, yennexḍef-d ɣef
tikkelt, yufa taɛcuct-nnes teṭṭef deg-s tmes, ur tṭewwil ca twella d iɣed.
Argaz, yeḥzen, yila ɣef ẓẓher-nnes amcum, yettlaɣa ɣer sidi Ṛebbi, yeqqar : « A sidi
Ṛebbi ! matta xedmeɣ ur yeḥli ca aldi turid fell-a anezgum yecban wa ! ǧǧiɣ twacult-inu, ǧǧiɣ-ten
weḥd-sen mebla ma xseɣ. Syin mmuten yimeddukal-inu iɛzizen fell-a jar waṭṭawen-inu. Imir-a,
yerɣa ula d aɛcuc i bniɣ s leɛtab bac ad ddurriɣ seg uẓɣal d usemmiḍ. A sidi Ṛebbi! Ɛyiɣ, ɛyiɣ ! yif
tamettant-inu wala tameddurt am ta! »
Yekker yesfeḍ imeṭṭawen-nnes ɣef tikkelt, mi yeẓra aɣerrabu3 d ameqqran yeggur-d ɣer
tegzirt mani yella. Yekker-d s tazzla yettwehha-as, yefreḥ din din, ameṭṭa n leḥzen d unezgum
iwella-as d ameṭṭa n tumert.
Mi d-yersa uqebṭan d terbaɛt-nnes deg tegzirt, ucin-as aruḍ d atrar i urgaz, ḥeffen-as
aceɛbub d tmart, ssiɣen-as mkul ṣṣenf n wučči. Syin wellan ttqeṣṣaren, yessiwel urgaz ɣer uqebṭan,
yenna-as: « Teẓrid a Mass aqebṭan, urɛad ur umineɣ ca amek i aken-id-yewwi ubrid syay, acku
tigzirt-a leɛmer la yessers umdan ḍar-nnes deg-s, icebbeh-ay-d Ṛebbi ttarjiɣ! »
-D tidet! Abrid i ittawin lbaburat yebɛed mliḥ ɣef tegzirt-a, maca mi d-nhenna ddexxan n
tmes i yekkren da, yettɣil-aneɣ d tfawt n lbabur i d-ibrirrqen, nenna-as yeɣreq niɣ qrib ad yeɣreq,
dɣa nemsefham bac ad d-nsellek yudan yellan deg-s.
-D ẓẓher ay sɛiɣ ihi mi yerɣa uɛcuc-inu, wettali day aha ad rcin yiɣsan-inu!
-Ḥmed Ṛebbi ay argaz yeḥlan! Imi d netta i d tamentilt n leslak-nnek. […]
Argaz, iwella ɣer twacult-nnes, si zzhu yezha, amzun yules-d (iɛawed-d) tlalit.
Lyazid OUERDI, Abruy si tsekla tagraɣlant, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb: 68-71.

3

Aɣerrabu : lbabur.
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Isestanen :

I-

Tigzi n tirawt : (12)

1. Mani i d-yufa urgaz-idin iman-nnes mi teɣreq teflukt-inin ?
2. Maɣer i d-yusa uɣerrabu ɣer tegzirt-idin?
3. Matta i yexs ad d-yini s tenfalit-aya: « day aha ad rcin yiɣsan-inu! »
4. Ini-d matta n temsirt n tmeddurt i d-tlemded seg uḍris-aya? (deg sent n tefyar berk).
5. Kkes-d seg uḍris matta i d-yemmalen « iḥulfan ». (04 n wawalen).
6. Uɛa tinawt-aya ɣer wudem wis kraḍ amalay asget :
« Yemmut usirem deg wul-nnes, yebbi liyas i yiman-nnes, yettraɛa tawellit ɣer
twacult-nnes d awezɣi ».
7. Semma-d isumar n tefyirt-aya tuced-d matta i d-temmal tesɣunt i hen-yeqnen :
« Mi d-yerga ɣer ucal, yebhet seg matta yeẓra! »
8. Sleḍ tafyirt-aya ilmend n talɣa d twuri: « yessers umdan ḍar-nnes deg-s ».
II-

Asenfali s tira : (08)
Gut n yya i yettarjin ad inigen ɣer tmura tibeṛṛaniyin, xesṛen isurḍan-nsen,
ucin ula tirwiḥin-nsen. Maci ammin i ḥesben i asen-terga.
Ari-d aḍris mani aha d-talsed tadyant n qli n leɣruz i yexsen ad rewlen si
tmurt s ttawil n teflukt maca ur xliḍen ca ɣer yiswi-nsen.
Ḍfer taɣessa n uḍris ullis.
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أضريس س تشاويث
ثامسيرث ن ثمآدّورث
حآ ّكـان-د غآف شرا ن ؤرﭬاز ،يوناڨ ييذ ن يمآد ّوكال-نّآس س تآفلوكث .أسمي خآلضآن غآر ثآ ّماسث ن ييآلل
ئهوبّ -د واضو ذ آلعجآب! ّكآرآنث-ئد لجاالث ذ تيمآقّرانينن دغا ثآ ّمآضران ييسآن ثآفلوكث-ئذين .أرﭬاز ثسآآلك-ئيث
ّ
يآلموم(يآطآف) ،مايآالّ ذ ئمآد ّوكال-نآّس زآذرآن (غآرقآن) موكشا الّن.
ثآلويحث ئغآف
ساغ – يث ئ ثيشت ألمي ئد-يوفا ئمان-نآّس غآر ييري ن ثآﭬزيرث ذ تّامآزيانت .مي د –يآرڨ غآر
لجاآلث ثآ ّ
ؤشال ،يآبهآث سآڨ ماتّا يآزرا! أمكان – ئذين ؤر ث-يآزديغ ؤمذان واال ذ اغآرسيو ،حاشا ن ييسآكال ذ ييبآ ّخاش ئ
ييضارآن-نّآس ،يآبنا شرا ن ثآعشوشث س ؤغانيم باش
يآالّن ذآڨ -س ،أرﭬاز يآنزآف سي آلعيا ذ الز.أ ّمين ،ئبآد غآف
ّ
ّوري ،أشكو يآزرا ئنيڨ -نّآس ذوين ئزﭬآرثآن.
أذ يآد ّ
ييطآويل شا يآ ّموث ؤسيرآم ذآڨ
زرين قلي ن ووسان ،أرﭬاز ،ئوآالّ يآنّوم ثامآد ّورث – نّآس ثاثرارث .ماشا ؤر
ّ
وول -نّآس ،يآبّي ليياس ئ ييمان – نّآس ،يآتّراعا ثاوآلّـيث غآر ثواشولت نّآس ذ اوزغي]...[ .
يآوي -ث ؤنادّام ،قيتش بآرك يآنّآخضآف –د غآف ثي ّكآلت ،يوفا
شرا ن ييض يآقّيم ئحآ ّما ألمي ئروح ييضّ ،
ثاعشوشث – نآّس ّ
ثطآويل شا ثوآالّ ذ ئغآذ.
ثآطآف ذآڨ -س ثمآس ،ؤر
ّ
أرﭬاز ،يآحزآن ،ييال غآف ّزهآر – نّآس أمشوم ،يآتالغا غآرسيذي رآبّي ،يآقّار« :أسيذي رآبّي! ماتّا خآذمآغ
ؤريآحلي ش ألدي ثوريذ فآالّ أنآزﭬوم يآشبان وا! د ّجيغ ثواشولث-ئنو ،د ّجيغ – هآن وآحذ-سآن مآبال ما خسآغ .سيين
ّموثآن ييمآد ّوكال -ئنو ئعزيزآن فآالّ جار ّ
ّوريغ
واطاوآن – ئنو ،ئميرا يآرغا ؤال ذ أعشوش ئ بنيغ س آلعثاب باش أذ د ّ
سآڨ ؤزغال ذ ؤسآ ّميض .أسيدي رآبّي! عييغ ،عييغ! ييف ثامآتّانت -ئنو واال ثامآدّورث أم ثا! »
ّ
أغآرابو 4ذ أمآقّران يآﭬور-د غآر ثآﭬزيرث ماني يآالّ.
ئمآطاوآن – نّآس غآف ثي ّكآلت ،مي يآزرا
يآ ّكآر يآسفآض
ّ
ّ
ّ
يآ ّكآر-د س ّ
أمآطا ن ثومآرث.
أمآطا ن آلحزآن ذ ؤنآزﭬوم ئوأالّ -ياس ذ
ثازال يآتّوآ ّها – س ،يآفرآح ذين ذين،
مي د-يآرسا ؤقآبطان ذ ثآرباعث – نّآس ذآڨ ثآﭬزيرث ،ؤشين -اس أروض ذ أثرار ئ ؤرﭬاز ،حآفّآن – أس
سيوآل ؤرﭬاز غآر ؤقآبطان ،يآنّا –
صارآن ،يآ ّ
أشآعبوب ذ ثمارثّ ،
صآنف ن لماكآلث ،سيين وآالّن تقآ ّ
سيغآن -أس مكول ّ
يآوي ؤبريذ سياي ،أشكو ثاﭬزيرث -أيا آلعمآر
س« :ثآزريذ أماس أقآبطان ،ؤرعاذ ؤر ؤمينغ شا أمآك ئ أكآن-ئدّ -
سآرس ؤمذان ضار -نّآس ذآڨ-س ،ئشآبّآه -أي -د رآبّي تّارجيغ! »
اليآ ّ
 ذ تيذآت! أبريذ ئ يآتّاوين لبابوراث يآبعآذ مليح غآف ثآﭬزيرث -أيا ،ماشا مي د-نهآنّا دّآخان ن ثمآس ئيآ ّكرآن ذا ،يآتغيل-نآغ ذ تفاوث ن لبابور ئ د-ئبريرقآن ،نآنّا – أس يآغرآق نيغ قريب أذ يآغرآق دغا نآمسآفهام باش أذ
د -نسآآلّك ئوذان يآالّن ذآڨ -س.
 ذ ّزهآر أي-سعيغ ئهي مي يآرغا ؤعشوش-ئنو ،وآتّالي ذايا أها أذرشين ئغسان -ئنو! حمآذ رآبّي أي أرﭬاز يآحالن! ئمي ذ نآتّا ئ ذ تّامآنتيلث ن آلسالك -نّآك]...[ .أرﭬاز ئوآالّ غآر ثواشولث -نّآس ،سي ّزهو يآزها ،أمزون يوآلس –د (ئعاوآذ –د) ثاالليث.
Lyazid OUERDI, Abruy si tsekla tagraɣlant, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb : 68-71.
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اختبار في مادة :اللغة األمازيغية  /الشعبة :كل الشعب  /بكالوريا 2021

ئسآستانآن
.I

ثيقزي ن ثيراويث )10(:

 .1ماني د-يوفا ؤرﭬاز-يذين يمان-نّآس مي ثآغرآق ثآفلوكث-يذين؟
ؤغآرابو غآر ثآﭬزيرث -يذين؟
 .0ماغآر ئ د-يوسا
ّ
 .0ماتّا ئ يآخس أذ د-ييني س تآنفاليث-أيا:
» ذايا أها أذرشين ئغسان -ئنو»
 .4ئني-د ماتّا ن ثآمسيرث ن ثمآدّرث أها د-تآلمذآذ سآڨؤضريس-أيا؟ (ذي سآنت ن ثآفياربآرك)
ّ .5كآس-د سآڨ ؤضريس ماتّا ئ د-يآ ّمآلن » ئحولفان

» ؟ ( 40ن واوآلن)

 .6ؤعا ثيناوث-أيا غآر ووذآم ويس كراض أماالي أسقآث؟
» يآ ّموث ؤسيرآم ذآڨ وول-نّآس ،يآبّي ليياس ئ ييمان-نّآس ،يآتراعا ثاوآلّيث غآر ثواشولث-نّآس ذ أوآزغي»
 .7سآ ّما-د يسومار ن ثآفييرث-أيا ثوشآذ-د ماتّا د-ثآ ّمال ثآسغونث ئ هآن-يآقنآن:
»مي د-يآرڤا غآر ؤشال ،يآبهآث سآڨ ماتّا يآزرا»
 .8سآلض ثافييرث-أيا ئلمآند ن ثالغا ذ تووري:
سآرس ؤمذان ضار-نّآس ذآڨ-س»
»يآ ّ
.II

أسآنفالي س ثيرا)28( :
ثيبآرنآيّين ،خآسررررررآن ئسرررررورضررررران-نسرررررآن ،ؤشرررررين ؤال
ﭬوت ن يّاي يآت ّارجين أذ ئنيقآن غآر ثمورا
ّ
ثيرويحين-نسآن .ماشي أ ّمين ئ حآسبآن ئ أسآن-تآرﭬا.
أري-د أضريس ماني أها د-تالسآذ ثاديانث ن قلي ن آلغروز ئ يآخسآن أذ رآوآلن سي ثمورث ،س
تّاويل ن ثآفلوكث ماشا ؤر خليضآن شا غآر ييسوي-نسآن.
سا ن ؤضريس ؤلّيس.
ضفآر ثاغآ ّ

صفحة  14من 11

❑
2021  بكالوريا/  كل الشعب: الشعبة/  اللغة األمازيغية:اختبار في مادة
AdRIS S TAMAHQ
TIrRI N TAMWDRI
SANQASND FWL ALS EIAN IAWSKAL NTA D IMIDIWN NIT S ALFLWKA , DIHAD AWAdN AMAS N
AGARIW
INKARD AdW AsWHIN ANKRNTD TNAZAFRIN MQWRNIN, TABRrWL TADAWAILALT NASN ,AHALS EIAN
DSN WgAzT SArIRN WI Dr ItAF, IMIDIWN NIT AKCN TN AMAN rRD NSN
AK TINZIFRT NAdAWT I TAHAdT AR IGRAW IMAN NIT Dr TAHNDgT TAQWRT FL AMAN, DINDr
D FWL AS D IARS TGRAWT TAKWNT N AWA INHAI Dr ADg WNIN, WR TT IHA AR ICKAN rAS D AXWTN
rAS AHALS iIdAH IAMWT S LAz INKR FWL MANIT IDAI AKABAR S TAHLI IAD AgAz IMAN NIT , FL
AS ISAN AS ASIKL NIT AD IAHAGRT
WKAIN ALn HILAN ,ALS ILMAD TAMWDRI TA IWNAN AS BCIN WR IAHWGA AS IAMWT AtMA Dr WLH
NIT, IKS AtMA FAW , IHANI AS WrL NIT IArIWN NIT WR IAMWKN
IHAd EIAN IAQIM ISWKWS IMAN NIT AR IgLA AHd ,iIEWIT iIdS, ANdRN rAS IRMArD AS
IGRAW AKBAR WA IDAI IRrA WR AHWGA AS IQL TIzWzAM
AHALS IRMr, IQL TAHLA FL AzAHR NIT WAD LABSN IdKL IDM NIT S MASINAr INA “IMASINAr.
MAGIr LABASN ASFLI TFNArD HARTN LABASNIN HWND WIr ABdIr D ARATNIN, WIQN rAS NASN WR ARHIr
AWIN, dFR AWIN ABA IMIDIWN IN AKNIr TARA GIR TItAWIN IN, DIMAr AKD HART N AKABAR WA LIr
ZARNAH D TID AWAIAr IADS AZArAr IRrA IA MASSINAr AdAHAr ,AdAHAr ,IHAMEHI WFAHIT TAMATANT WLA
TAMWDRI HWND TAD”
WMAS ALS IMItAWN NIT , AS INHAI TADAWAILALT TAKID, INKRD IWHL SRS AD HAS ITALF
S FASN NIT,IADWAT IMItAWN N TISNANT AQLn IN TADAWIT
DIHAD AZWBT ALAS WA IZAIHALn TADAWILALT D MIDWN NIT Dr TgZIRT AKFNT ISLSA
AINAININ AzLzAN AS TAMART D AMzADN , AKFNT INITN N MNSIWN rRD dART AWIN ADWNIN DS,INA AHALS
WNIN ILQBtAN , INAS “ KIAK TSAND AS NK WR AFLISr HARWA ANDIK AMK WAS HI TGRAWM
FWL AS TIgZIRT TAD WR KLA FL AS D IRS AWADM IHAMIHI NININ AS TIHWRGA ATAGr”
TIDT, ABRAQA WA ITAWAIN TIDAWAILALIN HWND TI IWGAG HWLAN FL TIgZIRT TAD BCIN
AS NANHAI AHW N AFIW WAD, NArIL TIMSI N LBABWR AD AMLAWLAWN NANA IHAMIHI IWKCA , IXRK MIr
IMKCA FWL AWIN NANA ADAD NAgz ADINT WI IWIA
ADIH NK LIr TIrRAS ,AS IRrA AKABARIN, ANAR WADIN KAWNId AD TGRWM IrASANIN AKIWIN
DIr
WMAI I MASINAr TGWdID AS AHAL WAD WLArN , FWL AS AKABAR WAD AHAKD IMNTALn IAD TDRAD
AHALS IQL IrIWN NIT ADIWT ,HWND ASD IWA AINAIN

Lyazid OUERDI, Abruy si tsekla tagraɣlant, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb : 68-71.
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2021  بكالوريا/  كل الشعب: الشعبة/  اللغة األمازيغية:اختبار في مادة
ISASTANn
WGRIH D ASGZ
1 ANDID IGRAW AHLS IMANIT AS AKCN AMAN TADAWILALT NIT?
2 MA FWL ALQBtAN INAd TADAWAILALT S TIgZIRT ?
3 LArTATD Dr SANATT TFIR MA IQAL AWA TLMDD Dr TNFWST TAD?
4 KSD SANTT TFIR TGRWAD ASNT D TINMHRAIN NSNT Dr AdRIS?
5 MAS IRHA ATN IAN Dr TAWINST TAH “ AD TGRWM IrASN IN AKIWIN DIHAD”
6 AR TAWINS TA S ASGT TWNTI “ BCIN WR IHWGA AS IAMWT AtMA Dr WLH NIT,IKAS AtMA,
IHANI AS WR AMWKN AD IQL IrIWN NIT”
7 AKSD Dr AdRIS IMQIMN IMASKNAN WIT HANIN ?
8 AKSD Dr AdRIS SMWS IMIAGN TLArIDD IMIR NASN?
ASNAFILAL S AFANAr
EIAGWTNIN WI ARANIN ASIKL AD AKIN IKALn. WIN AGAMA .ArCDN IzRFAN NSN AKD
TASWNFT E MAN NASN ArCADN TT WGIr AWA TIRDWN AGARAWN
AFNArD AdRIS Dr I TALSD TANQIST HWND TAr N MAWAdN ARHANIN AD AZGRN AKAL
BARIN TASARIt
BCIN TrCAD ASN ALKRHABT NASN WR AWIdAN ITWS NASN
ALKM I TArSA N AdRIS WLUS MIr ASANAQS

انتهى الموضوع الثاني

11  من11 صفحة

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة

مجموعة

مجزأة

0.5x3

01
01.5
12

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
*Ɣilas*
I. Tigzi n uḍris :
1. Ayen i d-yemmalen ṭṭbiɛa n Ɣilas :
- Ur yesṭuqqut ara awal / imi-s ileddi ugar i wučči wala i umeslay / imis ad tɣileḍ s tsegnit n tsusmi i ixaḍ (d asusam).
- D imsetḥi.
- Yezga d axemmem.
- Ayen akk i t-yuɣen yettaǧǧa-t i yiman-is (ur yessufuɣ ara lbaḍna-s)...
- Wessiɛ lxaṭer-is.
2. Ɣilas, ur t-yessufuɣ ara baba-s ɣer berra acku : yettsetḥi yes-s, tafekka-s
teččur d leɛyub ...
3. Assaɣ i yellan gar yinzi d tseddart taneggarut : Ɣilas, sfeclent lehdur n
medden imi xedmen-t d ccɣel, jerḥen-t s yir imeslayen, s yir tamuɣli d
ayen i t-yeǧǧan yekreh imdanen, yettwakref.
Limer d lǧerḥ deg tfekka tili yeḥla, imi d yir imeslayen, zgan ttezzin deg
uqerruy-is, yegguma ad ten-yettu ...

01

4. Tamsirt :
- Ur ilaq ara ad newwet deg leɛyub n wiyaḍ.
- Win yewten deg lɛib, ad t-yenṭeḍ.
- Yal wa yelhu d ccɣel-is.
- Amdan, mačči kan d tafekka i t-id-yemmalen.
- Win akken i nɣil diri-it ahat yelha ...

01

5. Asuddem n urbib seg umyag hrawit : ihrawanen (ahrawan).

0.5x3

6. Taseftit : “ (ad) ikerref aqcic deg temẓi, (ad) yettɣunzu ccetla-s, (ad)
ikerreh talsa.”

0.25
0.5
0.5
0.5

7. Tasleḍt n tefytirt ilmend n talɣa d twuri :
- Ur yettawi ara: d amyag yeftin ɣer wurmir ussid ibaway, udem wis 3
asuf amalay.
- Ur...ara: d tazelɣa n tibawt
- t- : d amqim awṣil n umyag, d asemmad usrid.
- y — : d amatar udmawan, d amigaw / asentel / ameskar/ asilaw.
- ttawi : d afeggag, d aseɣru umyig.

01
01
0.5

8. Asemmi n yisumar n tefyirt :
- Ttwalint kullec : d asumer agejdan.
- amzun d tid n ubareɣ : d asumer imsentel (amugil) n userwes
- amzun : d tasɣunt n userwes.

0.25

11  من1 صفحة

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة

II.

Afares s tira :

Aḍris ad yili d agelman. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :

0.25
0.25
0.25
0.25

08

Udem n ufaris :
- Aḍris ɣur-s azwel.
- Tettwafhem tira.
- Tella tama deg tazwara n yal taseddart.
- Tella tallunt (ilem) gar tseddart d tayeḍ.

0.5
0.5
0.5

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

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Tutlayt :
- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yirbiben.
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan (amyag n tigawt d umyag n tɣara ).
- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.
- Asemres n tenfaliyin n userwes d tenɣumnayt.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.

0.5
0.5
0.5

Taseddast / taẓḍawt :
- Tifyar d tummidin.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).

0.5

11  من2 صفحة

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
*Ɣilas*

مجزأة مجموعة
Tiririt s tcawit :

0.5x3

I. Tigzi n uḍris :
1. Matta i d-yemmalen ṭṭbiɛet n Ɣilas :
- Ur yettkettar ca awal / imi-nnes ireẓẓem ujar i wučči wala i tutlayt /
imi-nnes ad tɣiled s tsegnit n tsusmi i yegni (d asusam).
- D imsetḥi.
- Akkas d axemmem.
- Matta ukk i t-yuɣen yetteǧǧa-t i yiman-nnes (ur yessray ca ssernnes)...
- Yistiɛ lbal-nnes.

01

2. Ɣilas, ur t-yessray ca baba-s acku : yettsetḥa yis-s, tafekka-nnes teččur d
leɛyub ...

12

01.5

3. Assaɣ i yellan jar yinzi d tseddart taneggarut : Ɣilas, tessefcel-it tutlayt n
yiwdan d tmuɣli-nsen ɣer-s imi sawan-t d ccɣel, jerḥen-t s tutlayt ur
yeḥlin ca, d matta i t-yeǧǧin iɛiff udan, yettwakref ...
Lukan d adeddic deg tfekka tali iraḥ, imi d tutlayt ur yeḥlin ca, tettɣima
tzelli-as deg yixef, yegguma ad tt-yettu...

01

4. Tamsirt :
- Ur ilaq ca ad nutlay deg leɛyub n yyiḍ.
- Win iḍeffren deg leɛyub n yiwdan, ad t-id-ḍefren.
- Yal yict iletha deg yiman-nnes.
- Amdan, yexḍa kan d tafekka i t-id-yemmalen.
- Win i nɣil ur yeḥli ca balak yeḥla ...

01

5. Asuddem n urbib seg umyag (irawen) : imirawan (miraw, miriw), .

0.5x3

0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
01
01
0.5

6. Taseftit : “ (ad) ikerref ahyuy deg temẓi, (ad) yettɛiffa ccetlet-nnes, (ad)
ikerreh talsa.”
7. Tasleḍt n tefytirt ilmend n talɣa d twuri :
- ur yettawi ca: d amyag yeftin ɣer wurmir ussid ibaw, udem wis 3
asuf amalay.
- ur ... ca : d tazelɣa n tibawt.
- t-: d amqim awṣil n umyag, d asemmad usrid
- y— : d amatar udmawan, d amigaw / asentel / ameskar/ asilaw.
- ttawi : d afeggag, d aseɣru umyig.
8. Asemmi n yisumar n tefyirt :
- ẓerrent kullec : d asumer agejdan.
- amzun d tiyya n ukɛeb ! : d asumer imsentel (amugil) n userwes
- amzun : d tasɣunt n userwes.

11  من3 صفحة

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
II.

Afares s tira :

Aḍris ad yili d agelman. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :
0.25
0.25
0.25
0.25

0.5
08

0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

Udem n ufaris :
- Aḍris ɣer-s azwel.
- Tettwafhem tira.
- Tella tama deg tazwara n yal taseddart.
- Tella tallunt (ilem) jar tseddart d tayeḍ.
Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan
(izen), anermas…
- Tikta uyirent d usentel.
- Taɣessa n uḍris tefṛez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.
Tutlayt :
- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yirbiben.
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan (amyag n tɣara ).
- Asemres n yisemmaden ammin i yuma ad ilin.
- Asemres n tenfaliyin n userwes d tenɣumnayt.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.
Taseddast / taẓḍawt :
- Tifyar d tummidin.
- Tuqqna jar tefyar akked tuqqna jar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).

11  من4 صفحة

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
*غيالس*

العالمة

مجزأة مجموعة

ثيريريث س ثشاويث:
ثيڨزي ن ؤضريس:

.I

 .1ماتّاّئيديآماآلنّطبيعآثّنّغيالس:
-

ّ
ئيرآزآم ؤجار ئ ؤتشي واال ئ ثوثاليث  /ئيمي نآ ّس اتغيآلذ س
ؤر يآتّكآثّارش اوال  /ئيمي نّآس
سآﭬنيث ن ثسوسمي ئ يآﭬني(ذاسوسام).
ثآ ّ
0.5x3

-

ذيمسآتحي.

-

اكّاس ذاخآ ّمآم.

-

سآر ّنآس).
ماتّا ؤكّ ئيثيوغآن يآتآجّاث ئ ييمان نّآس ( ؤر يآسراياشا ّ

-

ييتساع لبال نّآس.

 .2غيالسّؤرّثيآسراياشاّباباسّاشكو :يآتسآتحا ييس ،ثافآكّا نّآس ثآتشّور ذ آلعيوب...

01

سآفشآليث ثوثاليث ن يوذان ذ
 .3اساغّئّيآّلنّجارّيينزيّذّتسآدارثّثاﻧآﭬاروث:غيالس  ،ثآ ّ
تموغلي نسآن غآرس ئيمي ساوانيث ذ شّغآل ،جآرحآنث س ثوثاليث ؤر يآحلينشا ،ذماتّا ئيث
ئيعيف ؤوذان ،يآتواكرآف...
يآجّين
ّ

01.5

لوكان ذادآدّيش ذآﭪ ثفآكّا تالي ئراح ،ئيمي ذ توثاليث ؤر يآحلينشا  ،ثآتغيما ثزآلّياس ذآﭪ
ييخآف ،يآﭬّوما اتيآتّو.
 .4ثامسيرث:
-

ؤر ئيالقشا انوثال ذآﭪ آلعيوب ن ييض.

-

وين ئضآفرآن ذي آلعيوب ن ؤوذان ،اثيدضآفرآن.

-

يال ييشت ئيآلتها ذآﭪ ييمان نّآس.

-

امذان يآخضا كان ذ تافآكّا ئيثيديآ ّماآلن.

-

وين ئ نغيل ؤر يآحليشا باالك يآحال.

 .5اسودآمّنّؤربيبّسآﭪّؤمياﭪ (ئيراوآن):ئيميراوآن (ميراو  ،ميريو).
ئكآرآه ثالسا نآ ّس".
ئكآرآف اهيوي ذآﭪ ثآمزي( ،اذ) يآت ّعيفا شّآتآلث نّآس( ،اذ)ّ ّ
 .1ثاسآفثيث(":اذ) ّ

01

01
0.5x3

 .7ثاسآلضت ن ثآفييرث ئيلمآند ن ثالغا ذ تووري:
-

سيد ئباو ،ؤوذآم ويس كراض اسوف اماالي.
ؤريآتّاوي شا :ذامياﭪ يآفثي غآر ؤرميرؤ ّ

0.25

-

ؤر...شا :ذ تازآلغا ن ثيباوث.

0.25

-

ث : -ذ أمقيم أوصيل ن ؤمياڨ ذ أسآ ّماذ ؤسريذ

0.5

-

ي :ذاماثار ؤوذماوان ،ذاميڨاو  /اسآنتآل /امآسكار.

0.5

-

تّاوي :ذافآڨاﭪ ن ؤمياڨ ،ذاسآغرو ؤمييﭪ.

0.5

 .8اسآ ّمي ن ييسومار ن ثآفييرث:
-

زآرآنت ّ
كوآلش  :ذاسومآر اﭬآجذان.
ّ

01

-

امزون ذتيا ن ؤكعآب :ذاسومآر ئيمسآنتآل ن ؤسآروآس.

01

-

امزون :ذ تاسغونت ن ؤسآروآس.

0.5

صفحة  5من 11
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
 .IIأفارآس س ثيرا:
اضريسّاذييليّذاﭭآلمانّ.اكثازالّاذيبآدّغآفّييسآفراﻧآﻧاّ :
 ؤذآم نوفاريس:
-

اضريسّغآرسّازوآل.

0.25

-

ثآتوافهامّثيرا.

0.25

-

ثآّلّثاماّذآﭫّثازواراّنّيالّثاسآدارث.

0.25

-

يآّلّييآلمّجارّثاسآدارثّذّتايآض.

0.25

 اناو ن وضريس:
-

باﻧآﻧدّييفآرذيسآنّنّثآﭬﻧيتّنّثمآﻧاّّ:امآسﭭالّ،ئيسويّ،ئيساّلنّئواثان(ّ،ئزآن)ّ،اﻧآرماس...

0.5

-

ثيكثاّؤييرآﻧتّذوسآﻧتآل.

0.5

-

ثاغآساّنّوضريسّثآفرآز.

0.5

-

باﻧآﻧتّثآشراضّنّواﻧاوّنّوضريس.

0.5
08

 ثوثاليث:
-

اسآمرآسّنّوماوالّئواثان.

0.5

-

اسآمرآسّنّييربيبآن.

0.5

-

اسآفثيّنّييمياﭭنّغآرّثمآزراّئيواثان(ّامياﭫّنّثغارا)

0.5

-

اسآمرآسّنّثآﻧفاليينّنّوسآروآسّذّتآﻧغومنايث.

0.5

-

اسآمرآسّنّييسآماذآنّامينّئّيوماّاذيلين.

0.5

-

اقاذآرّنّييلوﭭانّنّثيرا.

0.5

-

اسيﭭآزّنّوضريس.

 ثاسآدّست /ثازضاوث:
-

ثيفيارّذّتوميذين.

-

ثوﭭآتّنّثآفيارّذّتومييﭬين.

-

ثوقناّجارّثآفيارّاكآذّثوقناّجارّثسآدارين.

-

اسآمرآسّنّييسآﻧفاآلنّ(ثيكآسرآرث).

0.5
0.5
0.5
0.5

صفحة  1من 11
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مجموع

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
*AMAYAS*

مجزأة

0.5x2

0.5x3
12

01.5
02

I. TEPARI D AZGZ N AdRES :
1. AWA D-ISAKNEN ININ AMAYAS ILA TAPARA N AMPAR WACARN:
- WA WAR NIZEY AMAYAS ED YAN ILA SAdIST TMARWEN N AWATAY
- AWA HAS-IGA UdUH D AMASWI.
- IPAF-NET YAQL IMALAN S TIHAWHAWEN.
- IAMUS HUND AMPAR WACARN ILAN TEMEdE N AWATAY.
2. KRAd ALPIBN N TAPASA N AMAYAS.
- TEtAWEN-NET TI MAdRUYNEN; ZARNAH D-AMUNAT
- TIME-NET TI SAtAFT TAZGAR-D HUND TAKUNBUT
- TINHAR WAR TANED HART FAW, ULANT D TIN AgANGARA AdNAYNAT

UDM APRUD-NET
- EMI-NET ITAMARA PAS IMER WAN TETATE
- AFTAQI WA GAN EdARN-NET
3. IMARAWN N AMAYAS WAR TSIGMIdAN S TANERE EDET AKSUdAN AWAL N
ADUNAT.
4. ITUS N AdRES :
-

WAR YULIP AWAL WAR NYAHUSAY FUL ADUNAT.
IRK AWAL ISAKSAN AWADM IMAN-NET D TAMADURT-NET
AK AWADM ILA ALPIBI YAKYADIT D-SN.
AWADM WAGIN TAPSA PAS.
LANT TUHUSAY AKD TIN MAN N AWADM.

01

5. TASAQ GER ANHI D TASDRT(ALFAQRA)
D ERK ASAWAd IKMA ADUNAT HLAN IHA MIHI N
ABADH. AMAYAS WALA D-IKA IMAN-NET MASINAPp
UYAN IDRAC AXLANEN DP UL-NET.
6. ASILAP-D(ASAGMAd-D) N ASWAP DP AMYAG

01

7. TASAFTIT N IMYAGN N TAWINAST-TAM DP IMAL.

02

0.5x4

TA TAHRAYAT : ERK AWAL
AHAS-YAMUS TURNA AR
AHAS-IGN AWEN BUCAN ADYNAT

KARUKAd : SAKARUKd

« ED IKSN IMAN-NET, ED IAKd D TAMADURT HUND TAP ».
8. ASUPL (ASAGALI) BREN ASGT :

« AWA HASN-IGA UdUH D AMASWI, IPAFAWN-NASN AQALAN IMALUNEN S TIHAWHAWEN»

11  من7 صفحة
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II. AMUKN N AFANAP (TIRA):
AKTAZAL N AdRES:
1) TUDSA N AdRES:
0.25



ASISSEN) N UḌRIS

0.25



AdRIS iILA AZWAL (EHWAL)

ANMISAP N AdRESw

08

0.25

Tafara n yisallen

0.25

WAR IGT ASAMAPUPL

0.25

IBAN AMAzLI N AMKN N TIFER

0.25

ISURZ AKNANEN
TAPASA N AdRIS.

0.5x3

TALPA N TZART, TALPA N AZHRU, TALPA N TEHRAIT
2) ASAPWS N TIRA:

01

ASANAFRN N EHWAL IKNAN

01

ASNAFRN N ISALAN INIMAGN D EHWAL
3) ASANARMS N TAWALT:

0.5

TIWINAS AMDANT.

0.5

AMAWAL YUSAP D EHWAL N AdRES

0.5

ASANARMES D ASATABAQI IKNAN

0.5

 ASANARMES

01

ASIMPR N ILUGAN N AFANP

N TIMAzRA

11  من8 صفحة
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مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني

مجزأة

*Tamsirt n tudert*

Aseɣti s teqbaylit :
I.

Tigzi n tirawt :

1

1. Argaz-nni yufa-d iman-is mi tezder teflukt-nni ɣer yiri n yiwet n tegzirt
tamecṭuḥt.

1

2. Yerra uɣerrabu ɣer tegzirt-nni acku iwala tafat tbeṛṛeq, iɣil n lbabur iɛerqen
neɣ qrib ad yeɣreq, ruḥen-d akken ad selken imdanen yellan deg-s.

1

3. Yebɣa ad d-yini s tenfalit-a: « dagi ara rkun yiɣsan-iw! »
Da ara mmteɣ.

1

4. Tamsirt n tudert ara d-lemdeɣ seg uḍris-a :
Amdan ur ilaq ara ad yayes ɣas di ddiq i yella.

12

Ɣas ad d-teɣli twaɣit ɣef umdan ur ilaq ara ad yeqḍeɛ asirem imi
yezmer ad tili d leṣlaḥ ara as-d-tawi.
1

5. Ayen i d-yemmalen «iḥulfan» seg uḍris : leḥzen, lferḥ, anezgum, laẓ …

2

6. Tiririt n tinawt ɣer wudem wis kraḍ amalay asget :

1.5

« yemmut usirem deg wulawen-nsen, qeḍɛen layas i yiman-nsen, ttwalin
tuɣalin ɣer twaculin-nsen d awezɣi ». (neɣ tawacult-nsen)
7. Asemmi n yisumar n tefyirt-a d wacu i d-temmal tesɣunt i ten-yezdin :
« Mi d-yers ɣer lqaɛa, yewhem deg wayen iwala! »
Mi d-yers ɣer lqaɛa: d asumer imsentel (amugil) n wakud.
yewhem deg wayen iwala ! : d asumer agejdan
Mi : d tasɣunt n usentel (n usagel) n wakud.
8. Tasleḍt n tefyirt-a ilmend n talɣa d twuri: « yessers umdan aḍar-is deg-s ».
Awal

Talɣa

0.25

Yessers

0.5

Y------

D amyag yeftin ɣer yizri ilaway udem wis
kraḍ asuf amalay
D amatar udmawan

0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5

ssers
umdan
aḍar
-is
deg
-s

D afeggag n umyag
D isem amalay asuf deg waddad amaruz
D isem amalay asuf deg waddad ilelli
D amqim udmawan awsil (ultiɣ) n yisem
D tanzeɣt
D amqim udmawan awsil (ultiɣ) s tenzeɣt

11  من9 صفحة

Tawuri

D asilaw ( amigaw,
asentel)
D aseɣru umyig
D asemmad imsegzi.
D asemmad usrid
D asemmad n yisem
D asemmad s
tenzeɣt
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II.
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
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Asenfali s tira :

Tugna n uḍris :
- Bḍiɣ aḍris-iw d tiseddarin.
- Ǧǧiɣ ilem sdat n yal taseddart.
- Qudreɣ teɣzi i ilaqen i ufaris.
- Giɣ azwel i uḍris-iw.
- Smerseɣ asigez iwalmen.
- Uriɣ akken yelha.

0.5
0.5
0.5

Aqader n tanaḍt :
- Qudreɣ tanaḍt n wanaw ideg ara d-aruɣ (amullis).
- Qudreɣ taɣessa n uḍris i yi-d-yettunefken.
- Ayen i d-uriɣ yesɛa assaɣ d tanaḍt.

0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25

Tazḍawt taḍrisant :
-Aḍris-iw yezḍa akken ilaq
-Tikta-iw ddant d usentel, mseḍfarent.
- Qudreɣ asfari asental (imezgi, asuddim, imzireg).
- Anamek n uḍris yeddukel.
- Yella wassaɣ gar tefyar.
- Yella wassaɣ gar tseddarin n uḍris.
- Tella tmeẓla deg wayen i d-uriɣ.
- Ulac tinerziwin deg wayen i d-uriɣ.
- Smerseɣ isuraz n usezdi d tezḍawt taḍrisant.

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Iferdisen n tutlayt :
- Smerseɣ iferdisen n tutlayt ilan assaɣ d usentel i d-yettunefken.
- Smerseɣ timeẓra iwulmen
- Smerseɣ akken ilaq inamalen.
- Amawal yedda d usentel, d anesbaɣur.
- Ulac asnules deg wayen i d-uriɣ.
- Tifyar rsent ɣef yilugan n tjerrumt.

0.25

Tammadit :
-Yella-d wawal ɣef wayen akk i as-id-yezzin i usentel.

Asnulfu :
0.25 ّ -Wwiɣ-d tikta titrarin, yerna d ayla-w.

11  من11 صفحة

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني

مجزأة

*Tamsirt n tudert*

Aseɣti s tcawit
I.
1
1
1
1

12

1
2

1.5

Tigzi n tirawt :

1. Argaz-idin yufa-d iman-nnes mi teɣreq teflukt-idin ɣer yiri n cra n tegzirt d
tameẓyant.
2. Yus-d uɣerrabu ɣer tegzirt-inin acku yeẓra tfawet tebrireq-d yettɣil-asen n
lbabur iɣerqen niɣ qrib ad yeɣreq usin-d bac ad selken yudan yellan deg-s.3
3. Yexs ad d-yini s tenfalit-aya: « day aha ad rcin yiɣsan-inu! »
-Day aha ad mmteɣ.
4.Tamsirt n tmeddurt aha d-tlemdeɣ seg uḍris-aya :
-Ur ilaq ca umdan ad yayes ɣas di ddiq i yella.
-Ɣas ad d-teɣli twaɣit ɣef umdan ur ilaq ca ad yebbi asirem imi yezmer
-Ad tili d leṣlaḥ aha as-d-tawi.
5. Matta i d-yemmalen «iḥulfan» seg uḍris: leḥzen, lferḥ, anezgum, laẓ …
6.Awɛay n tinawt ɣer wudem wis kraḍ amalay asget :

« Yemmut usirem deg wulawen-nsen, bbin layas i yiman-nsen, ttraɛan
tawellit ɣer twaculin-nsen d awezɣi ».
7.Asemmi n yisumar n tefyirt d tesɣunt i ten-yezdin :
« Mi d-yerga ɣer ucal, yebhet seg matta yeẓra! »
Mi d-yerga ɣer ucal: d asumer imsentel (amugil) n wakud.
Yebhet seg matta yeẓra! : d asumer agejdan
Mi: d tasɣunt n usentel (asagel) n wakud.
8. Tasleḍt n tefyirt-aya ilmend n talɣa d twuri: «yessers umdan ḍar-nnes
deg-s ».
Awal

Talɣa

0.5

Y------

D amyag yefti ɣer yizri ilaway udem wis
kraḍ asuf amalay
D amatar udmawan

0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5

ssers
umdan
ḍar
-nnes
deg
-s

D afeggag n umyag
D isem amalay asuf deg waddad amaruz
D isem amalay asuf deg waddad ilelli
D amqim udmawan awsil (ultiɣ) n yisem
D tanzeɣt
D amqim udmawan awsil (ultiɣ) s tenzeɣt

0.25

Yessers

11  من11 صفحة

Tawuri

D asilaw ( amigaw,
asentel)
D aseɣru umyig
D asemmad imsegzi.
D asemmad usrid
D asemmad n yisem
D asemmad s
tenzeɣt
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II. Asenfali s tira :
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0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Tugna n uḍris :
- Bḍiɣ aḍris-inu d tiseddarin.
- Ǧǧiɣ ilem sdat n yal taseddart.
- Qadreɣ teɣzi i ilaqen i ufaris.
- Giɣ azwel i uḍris-inu.
- Smerseɣ asigez iwulmen.
- Uriɣ akken yelha.

0.5
0.5
0.5

Aqader n tanaḍt :
- Qadreɣ tanaḍt n wanaw ideg aha d-ariɣ (amullis).
- Qadreɣ taɣessa n uḍris i ay-d-yettwawcen.
- Matta d-uriɣ ila assaɣ d tanaḍt.

0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25

Tazḍawt taḍrisant :
-Aḍris-inu yezḍa ammek ilaq
-Tikta-inu ugirent d usentel, mseḍfarent.
- Qadreɣ asfari asental (imezgi, asuddim, imzireg).
- Anamek n uḍris yeddukkel.
- Yella wassaɣ jar tefyar.
- Yella wassaɣ jar tseddarin n uḍris.
- Tella tmeẓla deg matta i d-uriɣ.
- Ulac tinerziwin deg matta i d-uriɣ.
- Smerseɣ isuraz n usezdi d tezḍawt taḍrisant.

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Iferdisen n tutlayt :
- Smerseɣ iferdisen n tutlayt ilan assaɣ d usentel i d-yettwawcen.
- Smerseɣ timeẓra iwulmen
- Smerseɣ ammek ilaq inamalen.
- Amawal yugir d usentel, d anesbaɣur.
- Ulac asnules deg matta i d-uriɣ.
- Tifyar rsent ɣef yilugan n tjerrumt.

0.25

Tammadit :
-Yella-d wawal ɣef matta akk i as-i d-zellin i usentel.

0.25

Asnulfu :
-Wwiɣ-d tikta timaynutin.yerna d agel-inu.

11  من12 صفحة

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)
*ثامسيرث ن ثمآدّورث*

مجزأة

مجموعة

ثيريريث
 .Iثيﭬزي ن ثيراوث:
 -1أّرةاز-ئدينّيوفآ-دّئمان-ﻧآسّميّثآغرآقّثآفلوكث-ئدينّغآرّييريّنّشراّنّثآﭬزيرثّذّ
تامآزياﻧثّ .
ّّّّّّ-2يوسآ-دّؤغآرابوّغآرّثآﭬزيرثّ–ئذينّأشكوّيآزراّثفاوآثّثآبريرآق-دّيآتغيل-اسآنّنّ
لبابورّئّئغآرقآنّﻧيغّقريبّأذّيآغرآقّؤسين-دّباشّأذّسآلكآنّئوذانّئّيآّلنّذيسّ.
 - 3يآخسّأذّد-يينيّسّتاﻧفاليث-أياّّ«ّ:ذاي أها أذ رشين ييغسان-ئنوّ» ّ

1
1

1

ذاي أها أذ مثآغ
1

ّ-4ثامسيرثّنّثمآدورثّأذّآلمذآغّسآڨّؤضريس-أياّ :
 ؤريالقّشاّؤمذانّأذّيايآسّغاسّياّلّذيّضيقّ ّ غاسّأد-تآيضوّثواغيتّغآفّؤمذانّ،ؤرّئالقّشاّأذّيايآسّأسيرآمّئميّيآزمآرّأذّتيليّذّصالحّأهاّأس-تاويّّ .
ّّّّ-5ماتاّئدّيآماآلنّئحولفانّذآڨّؤضريسّّ:آلحزآنّ،لفآرحّ،أﻧآزﭪومّّ،لز...
ّّ -1أواعايّنّثيناوآثّغآرّووذآمّّويسّكراضّأماّليّأسةآثّّ«:يآ ّموث ؤسيرآمّذآڨ
ووالوآن-نسآن ،بّين لياس ئ ييمان-نسآن ،تراعان ثاوالّيث غآر ثواشولث-نسآن
ذاوآزغيّ ».
ّّّ-7أساميّنّييسومارّنّثآفييرثّذّتآسغوﻧثّئّثآن-يآزدين«:مي د-يآرﭬا غآر ؤشال ،يآبهآث
سي ماتّائ يآزراّ ».

12
1
2
1.5

 مي د-يآرﭬا غآر ؤشالّّّّّ:ذاسومارّئمساﻧتالّنّواكوذ ّ يآبهآث سي ماتّا ئ يآزراّّّ:ذاّسومارّأﭬاجدانّ . مي ّّّّّّّّ:ذّتاسغوﻧثّنّؤساﻧتآلّنّّواكوذ ّسآرس ؤمذان ضار-نّآس ذاڨ-سّ»ّّ
 -8ثاسآلضتّنّثآفييرثّئلمآﻧدّنّثالغاّذّتاووريّّ«:يا ّ
أوال

ثاووري

ثالغا

يآسآرسّ ّ ذاميآظّيآفثيّغآرييزريّئالوّؤذآمّويسّكراضّأسوفّ
أماّليّ
ّ
ي ّ --------ذّاماثارّؤذماوآنّ
ذافآةاظّنّؤمياظ
سآرس
ّ
ذيسآمّأماّليّأسﭬآثّذآظّوادادّأماروزّ
ؤذآم
ذّيسآمّأماّليّأسوفّذآظّوادادّئآلليّ ّ
ضار
ذاّمقيمّؤذماوانّأوصيلّنّييسام ّ
نّآس
ذّتاﻧزآغث ّ
ذي
ذامقيمّؤذماوآنّأوصيلّّسّتآﻧزآغث
س

صفحة  13من 11

0.25
ذ اميةاو ،ذاسآنثآل
ذاسآغرؤمييڨ
ذاسآ ّماذ ئمسآﭬزي
ذاسآ ّماّذ ؤسريذ
ذاسآ ّماّذ ن ييسآم
ذاسآ ّماذ س
تآنزآغث

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
 .IIأسآنفالي س ثيرا
ثوﭬنا ن ؤضريس
ـ ّبضيغّأضريسّئنوّذّتيصآدارين.
ـّدجيغّئآلمّسداثّنّيالّثاسآدارث.
ـّقاذرآغّثآغزيّئّئالقآنّئّؤفاريس.
ـّﭬيغّأزولّئّؤضريسّئنو.
ـّسمآرسآغّأسيﭭآزّئوالمآنّ.
ـّؤريغّموكشاّئالق.
أقاذآر ن ثاناضت :
ـ قاذرآغّثاﻧاضتّنّواﻧاوّماﻧيّأذاريغّ(ّأموليس)
ـّقاذرآغّثاغآساّنّؤضريسّئّيدتواوشآن.
ـّماتاّدّ-ؤريغّيالّأساغّذّثاﻧاضت.
ـثازضاوث ثاضريسانت:
ـّأضريسّئنوّيآزضاّأكآنّئالق.
ثيكثاّئنوّؤﭬيرآﻧتّذّؤسآﻧثآلّ،مسآضفارآﻧتّ-قاذرآغّأسفاليّأسآﻧثالّ(ّئمآزيرآظّّ،ئمآزﭬي،أسوديم)ّـّأﻧامآكّنّؤضريسّيآدوكآل.
يآّلّواساغّجارّثآفيار.
ـّيآّلّواساغّجارّثآفيار.
ـّيآّلّواساغّجارّثسآدارينّنّؤضريس.
ـّّثآّلّثمآزّلّجارّماتاّئدّؤريغ.
سمآرسآغّئسورازّنّؤسآزذيّذّثآزضاوثّثاضريساﻧت.ئفآرذيسآن ن ثوثاليث.
ـّسمآرسآغّئفآرذيسآنّنّثوثاليثّّلنّأساغّذّؤسآﻧثآلّئّد-يآتواوشآن.
ـّسمآرسآغّثيمآزّلّئوالمآن.
ـّسمآرسآغّأكآنّئالقّئناماآلن.
ـّأماوالّيوﭬيرذّؤسآﻧثآلّ،ذّأﻧآسباغور.
ؤّلشّأسنوآلسّذآقّماتاّئّدّ–ّؤريغ.
ـّثيفيارّرسآﻧتّغآفّيلوﭬانّنّثجآرومث
ـ ثا ّمديث :
ـّيآّلّ-دّواوالّغآفّماتاّأكّئّأس-دّيآزلينّئّؤسآﻧثآل.
أسنولفو:
ّ-ويغآدّثيكثاّثيماينوثينّيآرﻧيّذأﭬآلّ-ئنو.

صفحة  14من 11

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
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0.25
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0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني

مجزأة

*TISLAd N ASWrL*

ASWrL FWL SASTANn :
WGRIH D ASAGZ
1

1- AHALS AS AKCN AMAN TADAWAILALT NIT IGRAW IMAN NIT Dr TAHNDgT
TAQWRT

1

2- ALQBtAN INAd TADAWAILALT S TIgZIRT FWL ININ IArIL TADAWAILALT
MIr ALBABWR AKCAN AMAN MIr AXARWK AIGA rAS INA AD Agz ADINT WITHANIN
3- AWA LMADr Dr TNFWST TAD

1.5

AWADM WR HAS WFA AD IKS AtMA AKD KWD FL AS TWSAS TArRHA
AKD KWD FLAK AD IAZWBT ALABASN WR WFA AD TKSD AtMA FWLAS
IHAMIHI HAKT TADARFIT

1

4- SNATT TFIR D TNMHRAIN NSNT Dr AdRIS
TAMATANT ≠ TAMWDRI

12

1

AXARWK≠AGARAW

5- IRHA AD AN Dr TWINST TAD “AD TGRWM IrASANIN AKIWIN DIHADr”
DIHAD AD EIAMATr

2

2

6- ASWrL N TWINST S ASGT TWNTI
“BCIN WR AHWGANT AS IAMWT AtMA Dr WLHAWN NSNT ,AKSNT AtMA HANAINT AS
WR AMWKN AD AQLnT IHANAN NSNT”
7- IMQIMN IMASKNAN WI HANIN AdRIS
( WI TA WA TI )
8- SMWS AMIAGN D MIRN NSN
AMIAGA

2.5

IMIR

ISWKAL

IZRI , AWA IWKAIN

AWAdN

WRMIR DIMAr

IRrA

IZRI

AD TGRWM

IMAL AWAD IMALn

AKFNT

WRMIR

11  من15 صفحة

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
 ASNFILAL S AFANAr
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25








TWGNA N AdRIS
ABdIr AdRIS TIsADARIN
WEIr TIDAgIT DAT AK TAsADART
ASMrRAr ASHGRI N AFRAS
GIr IHWAL IAdRIS IN
ASWAGr ASTBQI WA INHAGN
AFNArAr SMK IAzALn

SIMrAR N WSMTAR
0.5
0.5
0.5

 ASMrARr ASMTR N INI AN AWA FANArAr
 ASMrARr TArSA N AdRIS WA HI ITKFN
 AWA AFNArAr ILA TASAQ D AW Dr I ATWATRN

TAzAtAWT N AdRIS
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25











AdRISIN IztA S AMK AHWSAIN
TIKATWTIN IN ADIWNT D ASNTL ANILKAKMNT
ASMrARr INITN N ASNTL (ASNTL N ASGZ ,ASWDIM,IMZIRAg)
AMK N AdRIS ADIW
TLI TASQ GR TFIR
TLA TASAQ GR TIsDARIN
TLI TMzLA Dr AWA AFNArAr
WR TLINT TSIWdIN Dr AWA AFNArAr
ASWAGAr ISWRAZ N AFNAr D AWA TISgDAHN

IFRDISN N TAWALT
0.25

08

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25








ASWAGr IFRDISN N TAWALT LANIN ASAr D ASNTL WA HID ATWKFN
ASWGAr IMIRN WI ANHAGANIN (WRMIR D WRMIR WSID)
ASWAGAr TIFIR TI HAN AMIAGN S AGWT
AMAWAL IADEW D ASNTL , ANSBArWR
WR TILA AMrWrAL Dr AWA DD AFNArAr
TIFIRT AFNArNT S AMK ADIWN D TJARWMT

TAMADWT
0.25

 TACNCAT N AWA FL D ASIWALr IilAN TASAQ D ASNTL

AMWKN
0.25

 AWAIArD TIKATWTIN AINAININ SIT FWL AWIN TININ

11  من11 صفحة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيير واقتصاد

دورة2021 :

اختبار في مادة :التسيير المحاسبي والمالي

المدة 40 :سا و 04د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:

الموضوع األول
يحتوي الموضوع على ( )40صفحات (من الصفحة  1من  9إلى الصفحة  0من ) 9
الجزء األول :أعمال نهاية السنة ( 60نقاط)

من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " دباغ " اإلنتاجية بتاريخ  1212/31/13قدمت لك أرصدة بعض الحسابات:
اسم الحساب

رقم الحساب
353

مؤونة األخطار

1311

معدات النقل

11311

اهتالك معدات النقل

13

المواد األولية واللوازم

193

خسائر القيمة عن المواد األولية والتوريدات

630

الزبائن المشكوك فيهم

693

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

030

أقساط التأمينات

مدين

دائن
312222

...؟...
3052222
122222
52222
131322
11222
612222

معلومات الجرد:
 )1مؤونة األخطار متعلقة بنزاع قضاائ م أحد العما ،فصالت فيا المحكمة بتاريخ  1212/33/12لصاال العامل
وتم التسديد بشيك بنك

وسجل قيد التسديد ف الدفتر اليوم .

 )2معدات النقل تهتلك خطيا لمدة  5س ا ا ا اانوات تم اقتناؤها بتاريخ  1233/26/23س ا ا ا ااعر بيعها الص ا ا ا اااف المحتمل
بتاريخ  1212/31/13يقدر با ا  322222دج.
 )3خسارة قيمة المواد األولية والتوريدات أصبحت مبررة با  %12والباق غير مبرر.

صفحة  1من 9

اختبار في مادة :التسيير المحاسبي والمالي  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
 )4وضعية الزبائن المشكوك فيهم تتلخص ف :
المشكوك فيهم

مبلغ الدين متضمن
الرسم TTC

خسارة القيمة بتاريخ

التحصيالت خال،

الوضعية بتاريخ

الزبائن
نسيم

121122

%12

11122

حالة إفالس نهائ

مهدي

...؟...

...؟...

59522

1239/31/13

دورة 1212

1212/31/13

الخسارة المتوقعة

 %15من الرصيد

مالحظة :التحصيالت خال ،دورة  1212مسجلة معد ،الرسم على القيمة المضافة المطبق .%39
 )5أقساط التأمينات المسجلة متعلقة بالفترة من  1212/29/23إلى .1213/21/23

 )0لم تستلم المؤسسة فاتورة الكهرباء والغاز للثالث األخير من سنة  1212بمبلغ  15222دج.

العمل المطلوب:

 ساجل ف الدفتر اليوم للمؤساسااة قيود التساوية الضارورية بتاريخ  1212/31/13م إظهار العمليات الحسااابيةعلى ورقة اإلجابة.

الجزء الثاني :إعداد الكشوف المالية وتحليلها ( 60نقاط)
من حساب النتائج حسب الوظيفة لمؤسسة "الحكمة" بتاريخ  1212/31/13قدمت لك المعلومات التالية:
 الضرائب واجبة الدف عن النتائج العادية  92222دج. -معد ،الضرائب على النتائج العادية .%15

 النتيجة المالية تمثل  %12من النتيجة العملياتية. -األعباء المالية  35222دج.

 المنتوجات المالية ...؟ ...دج. النتيجة العملياتية تمثل  %02من هامش الرب اإلجمال . -كلفة المبيعات تمثل  %02من رقم األعما.،

 -التكاليف التجارية تمثل  3,1من األعباء اإلدارية.

 األعباء اإلدارية تمثل  3,5من األعباء العملياتية األخرى. -األعباء العملياتية األخرى  322222دج.

 -االسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات  12222دج.

 المنتوجات العملياتية األخرى تمثل ضعف األعباء العملياتية األخرى. -الحسابان ح 33/ح( 03/عناصر غير عادية – منتوجات وعناصر غير عادية – أعباء) معدومان.

صفحة  2من 9

اختبار في مادة :التسيير المحاسبي والمالي  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
العمل المطلوب:
 )1أنجز حساب النتائج حسب الوظيفة م إظهار العمليات الحسابية على ورقة اإلجابة.

 )2احسب نسبة المردودية المالية علما ان مبلغ رؤوس األموا ،الخاصة يقدر ب ا ا  3122222دج.
الجزء الثالث :إعداد وتحليل الميزانية الوظيفية ( 60نقاط)
من أجل إعداد وتحليل الميزانية الوظيفية لمؤسسة "صحراء" التجارية بتاريخ  1212/31/13قدمت لك المعلومات التالية:
 )1الميزانية المحاسبية بتاريخ :2626/12/31
األصول

القيمة

اإلجمالية

اإلهتالكات
وخسائر
القيمة

القيمة

الصافية

األصول غير الجارية

رؤوس األموال الخاصة

التثبيتات المعنوية

102222

التثبيتات العينية

1222222 3122222 1122222

التثبيتات المالية

الخصوم

المبالغ

02222

06222 3222222

122222
910222

رأس الما،

1980000

النتيجة الصافية للسنة المالية - 652222
مج رؤوس األموال الخاصة 1530000

مج األصول غير الجارية 3230666 1324666 4506666

الخصوم غير الجارية

األصول الجارية

االقتراضات لدى مؤسسات

3122222

122222

30222

116222

القرض

الزبائن والحسابات الملحقة 122222

32222

392222

مج الخصوم غير الجارية

المدينون اآلخرون

162222

-

162222

الخصوم الجارية

القيم المنقولة للتوظيف

512222

-

512222

الموردون والحسابات الملحقة 660000

البنوك الحسابات الجارية 312222

-

312222

الضرائب الدائنة

300000

-

02222

المساهمات البنكية الجارية

902222

1414666

مجموع الخصوم الجارية

1920000

المجموع العام للخصوم

4056666

مخزونات البضائ

الصندوق

02222

مجموع األصول الجارية 20666 1446666

المجموع العام لألصول 4056666 1356666 0666666
 )2معلومات إضافية:

1266666

 من بين "المدينون اآلخرون" مبلغ  12222دج حساب األعباء المعاينة مسبقا وه خارج االستغال.، يتضمن حساب "الموردون والحسابات الملحقة" حساب "موردو التثبيتات" فقط. يتضمن حساب الضرائب الدائنة ضرائب على رقم األعما ،فقط.صفحة  3من 9

اختبار في مادة :التسيير المحاسبي والمالي  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
العمل المطلوب:
 )1ما الهدف من إعداد الميزانية الوظيفية؟

 )2أنجز الميزانية الوظيفية بتاريخ  1212/31/13م إظهار العمليات الحسابية على ورقة اإلجابة.
 )3احسب كل من:
-

رأس الما ،العامل الصاف اإلجمال .

 احتياجات رأس الما ،العامل. الخزينة الصافية. نسبة التحرر المال (نسبة االستدانة المالية). )4عّلق على الوضعية المالية للمؤسسة م اقتراح الحلو.،

انتهى الموضوع األول

صفحة  4من 9

اختبار في مادة :التسيير المحاسبي والمالي  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
الموضوع الثاني
يحتوي الموضوع على ( )45صفحات (من الصفحة  5من  9إلى الصفحة  9من ) 9
الجزء األول :تحليل الكشوفات المالية ( 60نقاط)

سدات ":
ليكن لديك السندين التاليين لمؤسسة " جبل ّ
السند  :1معلومات متعلقة بقدرة التمويل الذات :
المبالغ

البيان

+

النتيجة الصافية للسنة المالية

-

؟؟

مخصصات االهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

استرجاع على خسائر القيمة والمؤونات

450000

ح 351/فوائض القيمة عن خروج األصو ،المثبتة غير المالية
ح 051/نواقص القيمة عن خروج األصو ،المثبتة غير المالية

ح+ 305/ح( 303/فارق التقييم عن أصو ،مالية – فوائض القيمة

15000
22000
13000

 +األرباح الصافية عن التناز ،عن األصو ،المالية)

ح+ 005/ح( 003/فارق التقييم عن أصو ،مالية – نواقص القيمة

 +الخسائر الصافية عن التناز ،عن األصو ،المالية)
المجموع

24000
......

قدرة التمويل الذاتي

صفحة  5من 9

21000

.......

1048020

اختبار في مادة :التسيير المحاسبي والمالي  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
السند  :2أرصدة حساب النتائج حسب الطبيعة:
البيان
المبيعات والمنتجات الملحقة

اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون
اإلنتاج المثبت

اعانات االستغال،

المبالغ
؟؟
 52222-

 .3انتاج السنة المالية

0952222

المشتريات المستهلكة

؟؟

الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى
.1استهالك السنة المالية

152222
؟؟

.1القيمة المضاف ا ا ا ا ااة

1522222

أعباء المستخدمين

1322222

الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

؟؟

.6اجمال فائض االستغال،

؟؟

المنتوجات العملياتية األخرى

35222

األعباء العملياتية األخرى

01222

مخصصات االهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

؟؟

استرجاع على خسائر القيمة والمؤونات

؟؟

.5النتيجة العملياتيا ا ا ا ااة

؟؟
61222

المنتوجات المالية

؟؟

األعباء المالية

11222 -

.0النتيجة الماليا ا ا ا ا ا ااة
.3النتيجة العادية قبل الضرائب

؟؟

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية ()%39

؟؟

.1النتيجة الصافية لألنشطة العادية

؟؟

الضرائب المؤجلة (تغيرات) عن النتائج العادية

-

مالحظة :حساب عناصر غير عادية – منتوجات وحساب عناصر غير عادية – أعباء :معدومان.

صفحة  6من 9

اختبار في مادة :التسيير المحاسبي والمالي  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
المطلوب:
 )1احسب النتيجة الصافية للسنة المالية اعتمادا على السند .3
 )2أكمل حساب النتائج حسب الطبيعة.
 )3احسب كل من:

أ -معد ،االدماج.

ب -نسب تجزئة القيمة المضافة وعّلق عليها.

الجزء الثاني :أعمال نهاية السنة ( 60نقاط)

من السجالت المحاسبية لشركة " النور" ف  1212/31/13استخرجنا المعلومات التالية:

 )1سّددت وس ّجلت الشركة مبلغ  52222دج كتعويض للعامل " سمير " عن النزاع الذي ك ّونت لا مؤونة بنفس مبلغ
السنة السابقة.

 )2تحوي حافظة األوراق المالية للشركة  522سهم ثمن شرائها  3062دج للسهم الواحد وقد س ّجلت ف السنة السابقة
خسارة قيمة با  35222دج وبتاريخ  1212/20/12تنازلت الشركة عن  152سهم بسعر  3322دج للسهم
الواحد بشيك بنك رقم  3125والباق قدر سعرها ف السوق بتاريخ  1212/31/13ب ا  3595دج للسهم.

 )3حازت الشركة على معدات صناعية بمبلغ  31222222دج بتاريخ  1231/21/23مدتها النفعية  21سنوات
تنازلت عن  %12منها ف 1212/32/11على الحساب وحققت ناقص قيمة با  522222دج

قدرت القيمة السوقية لباق المعدات الصناعية بتاريخ  1212/31/13بمبلغ  5192222دج.
 )4الزبون " فريد " مدين بمبلغ  595222دج متضمن الرسم ف  1239/31/13وسجلت لا حينها خسارة قيمة

با  %12من دينا سدد خال ،سنة  1212مبلغ  111222دج وتبّين بتاريخ  1212/31/13أنا غير قادر
على التسديد نهائيا (معد.)% 39 :TVA ،

 )5سددت الشركة ف  1212/32/12مبلغ  33222دج أعباء إيجار محل عن الفترة الممتدة من 1212/33/23
الى  .1213/25/12علما أن عملية التسديد تم تسجيلها ف الدفتر اليوم للشركة ف حينها.

 )0وعد المورد " نبيل " الشركة بمنحها محسومات مبلغها  16222دج إال أنا لم يرسل لها فاتورة اإلنقاص إلى غاية
.1212/31/13

المطلوب:

أ) سجل عمليت التناز ،عن األسهم والمعدات الصناعية م إظهار العمليات الحسابية على ورقة اإلجابة.
ب) سجل قيود التسوية الالزمة ف الدفتر اليوم لشركة " النور" بتاريخ .1212/31/13

صفحة  7من 9

اختبار في مادة :التسيير المحاسبي والمالي  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
الجزء الثالث :محاسبة التكاليف ( 60نقاط)

تنتج وتبي شركة "شيليا" المنتجين( )P1و( )P2باستعما ،المادتين األوليتين  M1و M2ف الورشتين  23و.21
لشهر أفريل  1213أعطيت لك المعلومات التالية:

 )1المخزون األولي:

 المادة األولية  3522 :M2كلغ بتكلفة  3595,0دج لالكلغ الواحد. -المنتج ( 622 :)P1وحدة بتكلفة  1622دج للوحدة.

 )2مشتريات الفترة:

 -المادة األولية  3122 :M1كلغ بسعر  922دج للكلغ الواحد.

 -المادة األولية  1522 :M2كلغ بسعر  3512دج للكلغ الواحد.

 )3أعباء الشراء المباشرة على:

 -المادة األولية  10222 :M1دج.

 -المادة األولية  35222 : M2دج .

 )4انتاج واستعماالت الفترة:

 انتاج  022وحدة من المنتج ( )P1باستعما 322 ،كلغ من  M1و  1522كلغ من . M2 -انتاج  622وحدة من المنتج ( )P2باستعما 522 ،كلغ من  M1و  3522كلغ من . M2

 )5اليد العاملة المباشرة لإلنتاج:

  21ساعة لكل وحدة منتجة من المنتج ( )P1باأجرة  352دج للساعة الواحدة. 3,5 -ساعة لكل وحدة منتجة من المنتج ( )P2بأجرة  352دج للساعة الواحدة.

 )0األعباء غير مباشرة:

م ّبينة ف الجدو ،التال م األخذ بعين االعتبار مبلغ  31012دج عناصر إضافية ومبلغ  5101,52دج أعباء
غير محملة:
البيان

التموين

ورشة 23

ورشة 21

التوزي

مجموع التوزي الثانوي

360622

131222

116222

55352

طبيعة وحدات العمل

 3222دج كلغ مواد أولية ساعة يد عمل  3222دج من رقم
مشترى

مستعملة

مباشرة

 )7مبيعات الفترة:
 322 -وحدة من المنتج ( )P1بسعر بي  31222دج للوحدة.

 152 -وحدة من المنتج ( )P2بسعر بي  33222دج للوحدة.

صفحة  8من 9

األعما،

اختبار في مادة :التسيير المحاسبي والمالي  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
العمل المطلوب:

 )1أتمم جدو ،توزي األعباء غير المباشرة.

 )2احسب تكلفة شراء المادتين األوليتين M1و .M2والتكلفة الوسطية المرجحة للمادة .M2
 )3احسب تكلفة إنتاج المنتج ( )P1فقط  ،والتكلفة الوسطية المرجحة لا.

 )4احسب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية اإلجمالية للمنتجين ( )P1و( )P2علما ان التكلفة
الوسطية المرجحة للمنتج ( )P2ه  3326,35 :دج للوحدة.

 )5احسب النتيجة التحليلية الصافية .

مالحظة :تقيم اإلخراجات بالتكلفة الوسطية المرجحة للوحدة لمجموع اإلدخاالت م مخزون أو ،المدة.

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  9من 9

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ

العالمة
مجزأة

الجزء األول :أعمال نهاية السنة

مجموعة
60

 -1قيود التسوية مع إظهار العمليات الحسابية:

العمليات الحسابية:
 معدات النقل:

اإلهتالك السنوي = اإلهتالك المتراكم لسنة  ÷ 9102مدة االستعمال

اإلهتالك السنوي = 9,20 ÷ 0001111
اإلهتالك السنوي =  011111دج.

المبلغ القابل لالهتالك = اإلهتالك السنوي × مدة المنفعة

المبلغ القابل لالهتالك = 0 × 011111

0×1.90

المبلغ القابل لالهتالك =  0111111دج.

اإلهتالك المتراكم  = 9191اإلهتالك المتراكم  + 9102اإلهتالك السنوي 9191
اإلهتالك المتراكم 011111+ 0001111 = 9191
اإلهتالك المتراكم  9901111 = 9191دج

القيمة الصافية المحاسبية  = 9191المبلغ القابل لالهتالك  -اإلهتالك المتراكم 9191
القيمة الصافية المحاسبية 9901111 – 0111111 = 9191
القيمة الصافية المحاسبية  201111 = 9191دج.

القيمة الصافية المحاسبية أكبر من سعر البيع المحتمل الصافي أي هناك خسارة قيمة بالفرق.

خسارة القيمة =  01111 = 211111 – 201111دج
 المواد األولية:

إنقاص خسارة القيمة للمواد األولية بمبلغ 00111 = 1,2×01111 :دج.

52.0

 الزبائن المشكوك فيهم:

الزبون "نسيم":

خ ق  00111 = 1,9×)0,02÷919011( = 9102دج.

الرصيد  002111 = 00011 – 919011 = TTCدج.

الرصيد  011111 = 0,02÷002111 = 9191 HTدج.

الرسم على القيمة المضافة =  02111 = 1,02×011111دج.

هناك خسارة إضافية بالفرق  00111 = 00111- 011111دج.

صفحة  1من 11

4×52.0

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
الزبون "مهدي":

مبلغ الدين متضمن الرسم = حـ + 000/كل التسديدات – مبلغ دين " نسيم"

مبلغ الدين متضمن الرسم = 919011 – )02011+ 00011( + 920211
مبلغ الدين متضمن الرسم =  900911دج.

4×52.0

خ ق  = 9102حـ – 020/خ ق  " 9102نسيم"
خ ق  00111 = 00111 – 00111 = 9102دج

خ ق ([ = 9191الرصيد متضمن الرسم – التسديدات 1,00 ×]0,02÷ )9191
خ ق  00011 = 1,00 × ]0,02 ÷ )02011 – 900911[ = 9191دج .

خ ق  9191أصغر من خ ق  9102هناك إنقاص في خ ق بالفرق  0011دج.

 األعباء المعاينة مسبقا:

األعباء المعاينة مسبقا = ( 001111 = 9×)0÷091111دج.

52.0

قيود التسوية بتاريخ :1616/11/11

-------- 9191/09/00 --------

مؤونة األخطار

000
00

091111
091111

أعباء المستخدمين

52.0

ترصيد مؤونة األخطار
------- 9191/09/00 --------000

م إـ م خ ق أصول غير جارية

90009

إهتالك معدات النقل

92009

خسائر القيمة عن معدات النقل

001111

011111
01111

إثبات اإلهتالك وخسارة القيمة

5205

--------- // ---------020

200

خسائر القيمة عن المواد األولية والتوريدات

استرجاعات االستغالل عن خ ق م أ ج

00111

00111

52.0

إنقاص خسارة القيمة

--------- // ---------خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل

000

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

020

رسم على القيمة المحصل

0002
000

زبائن مشكوك فيهم

ترصيد حسابات الزبون نسيم

صفحة  2من 11

00111
00111

5205

02111
002111

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
--------- // ----------

020

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن
200

0011
0011

استرجاعات االستغالل عن خ ق م  -أ ج
إنقاص خ ق الزبون "مهدي"

52.0

--------- // ---------000

000

001111

أعباء معاينة مسبقا

أقساط التأمينات

001111

52.0

تسوية األعباء المعاينة مسبقا
--------- // ---------المشتريات غير المخزنة من المواد والتوريدات

012
010

00111

موردو الفواتير التي لم تصل إلى أصحابها بعد
تسوية األعباء واجبة الدفع

00111

52.0

مالحظة  :بالنسبة للقيد المتعلق باستعمال مؤونة األخطار يقبل التسجيل المحاسبي التالي :
الحساب  151مدينا والحساب  381دائنا بمبلغ  116666دج.
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الجزء الثاني :إعداد الكشوف المالية وتحليلها

-1إنجاز حساب النتائج حسب الوظيفة مع إظهار العمليات الحسابية:

 الضرائب واجبة الدفع عن النتائج العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب × 1,90
النتيجة العادية قبل الضرائب = الضرائب واجبة الدفع عن النتائج العادية ÷ 1,90

النتيجة العادية قبل الضرائب =  001111 = 1,90 ÷ 21111دج.

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية = النتيجة العادية قبل الضرائب  -الضرائب واجبة الدفع
النتيجة الصافية لألنشطة العادية = 21111 – 001111

النتيجة الصافية لألنشطة العادية =  921111دج = صافي نتيجة السنة المالية

 النتيجة العادية قبل الضرائب = النتيجة العملياتية  +النتيجة المالية

 = 001111النتيجة العملياتية  1,9 +النتيجة العملياتية =  0,9النتيجة العملياتية

النتيجة العملياتية =  011111 = 0,9÷001111دج.

 النتيجة المالية = النتيجة العملياتية × 1,9

النتيجة المالية =  01111 = 1,9× 011111دج.

 النتيجة المالية = المنتوجات المالية – األعباء المالية
 = 01111المنتوجات المالية – 00111

المنتوجات المالية =  20111 = 00111+ 01111دج.

 النتيجة العملياتية =  %01هامش الربح اإلجمالي

صفحة  3من 11

11×52.0

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
هامش الربح اإلجمالي = النتيجة العملياتية ÷ 1,0

هامش الربح اإلجمالي =  011111 = 1,0 ÷ 011111دج.

 هامش الربح اإلجمالي = رقم األعمال – كلفة المبيعات

 = 011111رقم األعمال –  1,0رقم األعمال =  1,0رقم األعمال

رقم األعمال =  0901111 = 1,0 ÷ 011111دج.

 كلفة المبيعات =  %01رقم األعمال =  201111 = 0901111 × 1,0دج.
 األعباء اإلدارية =  ×0.0األعباء العملياتية األخرى

األعباء اإلدارية =  001111 = 011111 ×0.0دج.

 التكاليف التجارية =  ×0.9األعباء اإلدارية

التكاليف التجارية = 001111 = 001111 ×0.9دج.

 المنتوجات العملياتية األخرى =  × 9األعباء العملياتية األخرى

المنتوجات العملياتية األخرى =  911111 = 011111 × 9دج.

حساب النتائج حسب الوظيفة لمؤسسة "الحكمة" بتاريخ :9191/09/00
المبالغ

البيان

0901111
201111

رقم األعمال
كلفة المبيعات

011111

هامش الربح اإلجمالي

المنتوجات العملياتية األخرى
التكاليف التجارية
األعباء اإلدارية
األعباء العملياتية األخرى
االسترجاع على خسائر القيمة والمؤونات

911111
001111
001111
011111
01111

المنتوجات المالية
األعباء المالية

20111
00111

النتيجة العادية قبل الضرائب

001111

011111

النتيجة العملياتية

01111

النتيجة المالية

21111
-

الضرائب واجبة الدفع عن النتائج العادية
الضرائب المؤجلة (تغيرات) عن النتائج العادية

921111

النتيجة الصافية لألنشطة العادية

-

عناصر غير عادية – منتوجات

-

عناصر غير عادية – أعباء

-

النتيجة غير عادية

921111

صافي نتيجة السنة المالية

صفحة  4من 11

.2.0

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :

-1حساب نسبة المردودية المالية:

نسبة المردودية المالية = النتيجة العادية قبل الضرائب ÷ رؤوس األموال الخاصة
نسبة المردودية المالية = 1,10 = 2911111 ÷ 001111

.×52.0

نسبة المردودية المالية = %10

68

الجزء الثالث :إعداد وتحليل الميزانية الوظيفية

 -0الهدف من إعداد الميزانية الوظيفة :هو تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة وتحليلها.

52.0

 -9انجاز الميزانية الوظيفية بتاريخ :9191/09/00

اظهار العمليات الحسابية إلعادة ترتيب عناصر الميزانية المحاسبية

جانب األصول:

 اإلستخدامات الثابتة = التثبيتات المعنوية  +التثبيتات العينية  +التثبيتات المالية

اإلستخدامات الثابتة =  0001111 =0111111 + 0911111 + 001111دج.

 األصول المتداولة لإلستغالل = مخزونات البضائع  +الزبائن والحسابات الملحقة

( +المدينون اآلخرون -األعباء المعاينة مسبقا)

األصول المتداولة لإلستغالل = )01111-901111(+911111+011111

0×52.0

األصول المتداولة لإلستغالل =  001111دج.

 األصول المتداولة خارج لإلستغالل = األعباء المعاينة مسبقا  +القيم المنقولة للتوظيف
األصول المتداولة خارج لإلستغالل =  011111 = 091111 + 01111دج.

 خزينة األصول = البنوك الحسابات الجارية  +الصندوق

خزينة األصول =  001111 = 01111 + 091111دج.

 األصول المتداولة = أم لإلستغالل +أم خارج لإلستغالل +خزينة األصول

األصول المتداولة =  0001111 = 001111 +011111 +001111دج.

جانب الخصوم:

 الموارد الخاصة = مجموع رؤوس األموال الخاصة  +مج اإلهتالكات وخسائر القيمة
الموارد الخاصة =  9001111 =0001111 + 0001111دج.

 الديون المالية = االقتراضات لدى مؤسسات القرض=  0911111دج.
 الموارد الثابتة = الموارد الخاصة  +الديون المالية

الموارد الثابتة =  0101111 = 0911111 + 9001111دج.

 الخصوم المتداولة لإلستغالل = الضرائب على رقم األعمال=  011111دج.
 الخصوم المتداولة خارج االستغالل = موردو التثبيتات=  001111دج.
 خزينة الخصوم = المساهمات البنكية الجارية =  201111دج.

 مجموع الخصوم المتداولة = خ م لإلستغالل +خ م خارج االستغالل +خزينة الخصوم

مجموع الخصوم المتداولة = 1920000 =201111 + 660000 + 011111دج.
صفحة  1من 11

6×52.0

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
الميزانية الوظيفية بتاريخ :1616/11/11
%

األصول

المبالغ

االستخدامات الثابتة

0506666

30

األصول المتداولة

1006666

10

لالستغالل

001111

00

خارج االستغالل

011111

01

0666666

166

الخصوم

المبالغ

الموارد الثابتة
الموارد الخاصة

خزينة األصول
المجموع

001111

الديون المالية

الخصوم المتداولة

10

4080000

68

2880000

48

0911111

91

1920000

32

011111

0

660000

11

0666666

166

لالستغالل
خارج االستغالل

خزينة الخصوم
المجموع

%

201111

12.0

00

 -0حساب كل من:
 رأس المال العامل الصافي اإلجمالي = الموارد الثابتة – االستخدامات الثابتة
رأس المال العامل الصافي اإلجمالي = 0001111 – 4080000
رأس المال العامل الصافي اإلجمالي = (- 480000سالب)

 احتياجات رأس المال العامل = (أم لإلستغالل +أم خارج لإلستغالل)

( -خ م لإلستغالل +خ م خارج لإلستغالل)

احتياجات رأس المال العامل = ()660000+011111(- )011111 +001111
احتياجات رأس المال العامل =  300000دج.

4×5205

 الخزينة الصافية = خزينة األصول – خزينة الخصوم
الخزينة الصافية = (-201111 = 201111 – 001111سالبة).

 نسبة اإلستدانة المالية = اإلستدانة المالية÷ التمويل الخاص

نسبة اإلستدانة المالية = (خزينة خصوم +ديون مالية) ÷ الموارد الخاصة

نسبة اإلستدانة المالية = ( 1,20 = 2880000 ÷ )0911111 + 201111أي %20

 – 0التعليق على الوضعية المالية للمؤسسة مع اقتراح الحلول:
 -التعليق على الوضعية المالية للمؤسسة:

 رأس المال العامل الصافي اإلجمالي سالب يدل على أن جزء من االستخدامات الثابتة تم
تمويله بالموارد المتداولة ،وهذا يخالف قاعدة التوازن الوظيفي.

 احتياجات رأس المال العامل الصافي موجب ،وبالتالي المؤسسة بحاجة إلى مبلغ
 011111دج لتمويل دورة االستغالل.

 الخزينة الصافية سالبة دليل على عدم توفر المؤسسة على موجودات نقدية كافية.
صفحة  6من 11

3×52.0

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
 الحلول المقترحة: رفع المساهمات في رأس المال أو اإلقراضات المالية

 التنازل عن التثبيتات التي ال تؤثر على النشاط العادي للمؤسسة .أو التنازل عن القيم
المنقولة للتوظيف.

 رفع مدة تسديد ديون الموردين.

 تخفيض مدة تحصيل الحقوق من الزبائن.

مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى

صفحة  7من 11

0.50

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

العالمة
مجزأة

الجزء األول :تحليل الكشوفات المالية

مجموعة
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 .1حساب النتيجة الصافية للسنة المالية:
قدرة التمويل الذاتي = النتيجة الصافية للسنة المالية  +ح – 00/ح – 20/ح + 209/ح009/
– ح – 200/ح + 202/ح + 000/ح.002/

.×52.0

 = 0100191النتيجة الصافية للسنة المالية 99111 + 00111 - 90111- 001111 +
.90111 + 00111 -

النتيجة الصافية للسنة المالية =  010191دج.

 .1اكمال حساب النتائج حسب الطبيعة:

النتيجة العادية قبل الضريبة = النتيجة الصافية للسنة المالية÷1.00
النتيجة العادية قبل الضريبة =  209111 = 1.00 ÷010191دج.

.×52.0

مبلغ الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية =  001201 = 1.02 × 209111دج.

52.0

09111 -ـ =  – 09111ح00/

52.0

النتيجة المالية = ح – 20/ح00/

األعباء المالية (ح 20111 = )00/دج.

النتيجة العادية قبل الضريبة = النتيجة العملياتية  +النتيجة المالية
 = 209111النتيجة العملياتية ) 09111 -( +

52.0

النتيجة العملياتية =  220111دج.

النتيجة العملياتية = اجمالي فائض االستغالل  +ح – 20/ح – 00/ح + 00/ح20/

 = 220111اجمالي فائض االستغالل 90111 + 001111 – 09111 – 20111 +

اجمالي فائض االستغالل =  0021111دج.

اجمالي فائض االستغالل = القيمة المضافة – ح – 00/ح00/

.×52.0

 – 9011111 – 0011111 = 0021111ح00/

ح 901111 = 00/دج

52.0

القيمة المضافة = انتاج السنة المالية – استهالك السنة المالية

 - 0201111 = 0011111استهالك السنة المالية

استهالك السنة المالية =  0001111دج.

52.0

استهالك السنة المالية = ح + 01/ح + 00/ح09/
 = 0001111المشتريات المستهلكة ( ح901111 + ) 01/

المشتريات المستهلكة ( ح 0911111 = ) 01/دج.

صفحة  8من 11

52.0

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
انتاج السنة المالية = ح+ 21/ح29/

 = 0201111المبيعات والمنتجات الملحقة ( ح) 01111 - ( + ) 21/

52.0

المبيعات والمنتجات الملحقة =  2111111دج

حساب النتائج حسب الطبيعة
المبالغ

البيان

2111111

المبيعات والمنتجات الملحقة

اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون

01111-

اإلنتاج المثبت

-

اعانات االستغالل
 .0انتاج السنة المالية

0201111

المشتريات المستهلكة

0911111

الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى

901111

.9استهال ك السنة المالية

0001111

.0القيمة المضاف ـ ـ ـ ـ ــة

0011111

أعباء المستخدمين

9011111

الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

901111

.0اجمالي فائض االستغالل

0021111

المنتوجات العملياتية األخرى

20111

األعباء العملياتية األخرى

09111

مخصصات االهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة

001111

استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة والمؤونات

90111

.0النتيجة العملياتيـ ـ ـ ـ ــة

220111

المنتوجات المالية

09111

.0النتيجة الماليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

09111-

.2النتيجة العادية قبل الضرائب

209111

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية %02

001201

.0النتيجة الصافية للسنة المالية

010191

20111

األعباء المالية

الضرائب المؤجلة (تغيرات) عن النتائج العادية

صفحة  9من 11

-

51

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
 .0حساب كل من:
أ -معدل االدماج =

=  1.01أي %01

=

52.0

ب-نسب تجزئة القيمة المضافة مع التعليق:

 بالنسبة للعم ـ ـ ــال :أعباء المستخدمين ÷ القيمة المضافة = 1.0 = 0011111÷9011111
 بالنسبة للدول ـ ـ ـ ـ ــة :ضرائب ورسوم ÷ القيمة المضافة = 1.10 = 0011111 ÷901111

3×52.0

 بالنسبة للمؤسسة :اجمالي فائض االستغالل÷ القيمة المضافة = 0011111 ÷0021111
= 1.00

التعليق على النسب:

  % 06من الثروة توزع على العمال في شكل أجور ورواتب. % 60 -من الثروة تدفع للدولة في شكل ضرائب ورسوم.

 % 10 -من الثرة تمثل المردودية بالنسبة لنشاط المؤسسة.

3×52.0

الجزء الثاني :أعمال نهاية السنة
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إظهار العمليات الحسابية:
 بالنسبة لألسهم:

مالحظة :تعالج األسهم معالجة سندات المساهمة ( ح ) 10/الحتفاظ المؤسسة بها لمدة
تجاوزت السنة.

 -المتنازل عنها:

مبلغ التنازل =  020111 = 0211 × 001دج.
خسارة القيمة = ( 01011 = 001 × )011 ÷ 00111دج.
ثمن الشراء =  020111 = 0001 × 001دج.

5205

نتيجة التنازل = سعر البيع  +ح  – 920 /ح .90

نتيجة التنازل =  00011 = 020111 – 01011 + 020111دج.

 -باقي األسهم:

ثمن الشراء = ( 900111 = 0001 )001 – 011دج.

سعر السوق =  902901 = 0020 × 001دج.

خسارة قيمة الحالية =  0201 = 902901 – 900111دج.

خسارة قيمة السابقة =  0011 = 01011 – 00111دج.
زيادة خسارة قيمة =  9901 = 0011 – 0201دج.

صفحة  16من 11

5205

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
 المعدات الصناعية

تكلفة حيازة المعدات الصناعية المتنازل عنها =  9011111 = %91 × 09111111دج.

32 2400000
االهتالك المتراكم إلى : 9191/01/90

12
8

800000 

نتيجة التنازل = سعر البيع  +ح – 9000/ح.900/

51

 = 011111 -سعر البيع .9011111- 011111 +

سعر البيع =  0011111دج.

تكلفة باقي المعدات الصناعية =  2011111 = 9011111-09111111دج.

34 9600000
االهتالك المتراكم حتى :9191/09/00

12
8

3400000 

القيمة المحاسبية الصافية =  0911111 = 0011111 - 2011111دج.

سعر السوق =  0021111دج.

خسارة القيمة =  001111 =0021111 - 0911111دج.
 الزبون " فريد "

مبلغ الدين متضمن الرسم =  020111دج.
مبلغ الدين خارج الرسم =  011111 = 0.02 ÷ 020111دج.

5205

خسارة  001111 = %01 × 011111=9102دج.

الرصيد متضمن الرسم =  002111 = 900111 – 020111دج.
مبلغ الرسم= ( 02111 = 1.02 )0.02 ÷ 002111دج.

الدين المعدوم =  001111 = 001111 – 02111 – 002111دج.

 أعباء اإليجار:

مبلغ االيجار  22111دج.
فترة االيجار  2أشهر
األشهر المتعلقة بالسنة المالية  0 :9190أشهر
أعباء ايجار  0أشهر = ( 00111= 0) 2 ÷ 22111دج.

صفحة  11من 11

52.0

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
أ – تسجيل عمليتي التنازل عن األسهم والمعدات الصناعية:
------- 9191/10/91 -------

بنوك الحسابات الجارية

009

خسائر القيمة عن المساهمات والحسابات

920
90
202

020111

01011

الدائنة المرتبطة بالمساهمات

020111

مساهمات وحسابات دائنة ملحقة

بمساهمات

00011

األرباح الصافية عن عمليات التنازل
عن أصول مالية

5205

تسجيل عملية التنازل عن  001سهم مع
فائض قيمة.

------- 9191/01/90 -------

الحسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن 0011111

009

تثبيتات

9000

اهتالك المنشآت التقنية والمعدات

009

نواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير 011111

واألدوات الصناعية

900

011111

مالية

المنشآت التقنية ،المعدات واألدوات

5205
9011111

الصناعية

تسجيل عملية التنازل عن % 91من
المعدات الصناعية مع ناقص قيمة

------- 9191/01/90 -------

المخصصات لالهتالكات والمؤونات

000
9000

901111

وخسائر القيمة واألصول غير الجارية
اهتالك المنشآت التقنية ،المعدات
واألدوات الصناعية

تسجيل االهتالك المكمل

صفحة  12من 11

901111

52.0

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
ب – تسجيل قيود التسوية في الدفتر اليومي لشركة " النور" بتاريخ :1616/11/11
-------9191/09/00-----

مؤونة االخطار

000
00

01111
01111

أعباء المستخدمين
استعمال مؤونة األخطار
----------- "----------

المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر

000

52.0

9901

القيمة – العناصر المالية
920

9901

خسائر القيمة عن المساهمات
والحسابات الدائنة المرتبطة
بالمساهمات

52.0

تسجيل ارتفاع في خسائر القيمة عن باقي
األسهم
----------- "---------المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر

000

القيمة واألصول غير الجارية
9000

0001111
0911111

اهتالك المنشآت التقنية ،المعدات
واألدوات الصناعية

9200

001111

خسائر القيمة عن المنشآت التقنية
والمعدات واألدوات الصناعية

5205

تسجيل اهتالك المعدات وخسائر القيمة
----------- "---------خسائر عن حسابات دائنة غير قابلة

000

للتحصيل

001111

0002

رسم على القيمة المضافة محصل

02111

020

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

001111

000

002111

الزبائن المشكوك فيهم

ترصيد حسابات الزبون " فريد "

5205

----------- "------486

األعباء المعاينة مسبقا
000

00111

اإليجارات

تحويل األعباء المعاينة مسبقا

----------- "----------

صفحة  13من 11

00111

52.0

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
012

الموردون المدينون :تسبيقات والمدفوعات

609

24000

على الحسابRRR،

90111

التخفيضات والتنزيالت والمحسومات

52.0

المتحصل عليها من المشتريات
تسجيل المحسومات التي ستكتسب

مالحظة  :بالنسبة للقيد المتعلق باستعمال مؤونة األخطار يقبل التسجيل المحاسبي التالي :
الحساب  151مدينا والحساب  381دائنا بمبلغ  56666دج

الجزء الثالث :محاسبة التكاليف
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-0إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة:
البي ــان

التموين

ورشة 10

ورشة 19

التوزيع

مجموع التوزيع الثانوي

000011

009111

090111

00201

عدد وحدات العمل

4880

مستعملة
5200

مباشر

1800

رقم األعمال
11150

تكلفة وحدة العمل

16

06

186

5

طبيعة وحدة العمل

كلغ مواد أولية ساعة يد عمل  0111دج من

 0111دج
مشترى

5.

-9حساب تكلفة شراء المادتين األوليتين " " M1و ": " M2
البي ــان
ثمن الشراء

أ .الشراء المباشرة

المادة "" M1
الكمية

س .و

1200

900

-

-

المادة "" M2
الكمية

س .و

المبلغ

المبلغ

2500 1080000

1520

3800000

36000

-

-

75000

أ .ش.غ .مباشرة:
مركز لتموين

1080

30

تكلفة شراء الفترة

1200

957

32400

3800

30

114000

3989000 1595,6 2500 1148400

التكلفة الوسطية المرجحة ل ـ ـ "= " M2
التكلفة الوسطية المرجحة ل ـ ـ "= " M2

51205

0.25
=  0020,0دج
صفحة  14من 11

52.0

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :التسيري املايل واحملاسيب /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
-0حساب تكلفة إنتاج المنتج (: )P1
البيان

الكمية

تكلفة شراء المادة "  "M1المستعملة
تكلفة شراء المادة "  "M2المستعملة
ساعة يد عامل مباشرة
أعباء اإلنتاج غير المباشرة:
 ورشة 10
 ورشة 19
تكلفة إنتاج الفترة

س .و

المبلغ

700
2500
1200

957
1595,6
150

669900
3989000
180000

3200
1200

60
180

192000
216000

-

600

51205

5100466

التكلفة الوسطية المرجحة ل ـ ـ "= P1

.×52.0
=  0010,2دج

التكلفة الوسطية المرجحة ل ـ ـ "= " P1
-0حساب:

أ -سعر التكلفة للمنتجين ( )P1و (:)P2
البي ــان
تكلفة اإلنتاج المباع
أعباء التوزيع .غ .م
مركز التوزيع

سعر التكلفة

المنتج ()P1

الكمية

س .و

0011

0

المبلغ

0190001 0010,2 700
09111

0100001 0000,2 211

ب –حساب النتيجة التحليلية للمنتجين ( )P1و (:)P2

رقم األعمال
سعر التكلفة

النتيجة التحليلية

700
211
700

8400000 12000
0100001 0000,2
9000021 0000,0

المنتج ()P2

الكمية

س .و

9201

0

901

901
250
901
901

المبلغ

0290002,0 2210,20
00201

52.0

0202202,0 2202,20
2750000 11000
0202202,0 2202,20

52.0

001109,0 0901,90

النتيجة التحليلية اإلجمالية للمنتجين =  0000909,0 = 001109,0 + 9000021دج

52.0

-0النتيجة الصافية = النتيجة التحليلية اإلجمالية  +العناصر اإلضافية – األعباء غير المحملة.

النتيجة الصافية =  0001111 = 0009,0 – 09001 + 0000909,0دج.

مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى

صفحة  11من 11

52.0

➯

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيير واقتصاد

دورة2021 :

اختبار في مادة :االقتصاد والمناجمنت

المدة 30 :سا و 03د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الجزء األول 60( :نقاط)

الموضوع األول

أجب على األسئلة التالية:

 عرف الكتلة النقدية وحدد مكوناتها. عرف الوديعة واذكر أنواعها مع الشرح المختصر. -ماهي العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة؟

الجزء الثاني 60( :نقاط)
السند :60
الجدول التالي يبين الكميات المطلوبة والمعروضة من السلعة (ي) ،عند مستويات مختلفة من األسعار:
x
055
055
السعر (دج)
الكميات المطلوبة (طن)

0555

055

055

الكميات المعروضة (طن)

055

055

0055

تبلغ قيمة مرونة الطلب السعرية للسلعة (ي)( 02,0- :سالبة) ،عندما ينتقل السعر من  055دج إلى ( )xدج.

السند :60
الجدول التالي يبين الكميات المطلوبة من السلعة (ك) عند مستويات مختلفة من الدخل النقدي للمستهلك:
الدخل النقدي للمستهلك (دج)

05555

y

00555

الكميات المطلوبة (كلغ)

0055

005

0,5

تبلغ قيمة مرونة الطلب الدخلية للسلعة (ك)( 0- :سالبة) عندما ينتقل مستوى الدخل النقدي للمستهلك

من  05555دج إلى ( )yدج.

صفحة  1من 4

➯
اختبار في مادة :االقتصاد والمناجمنت  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021

المطلوب :على ضوء السندين  60و 60وحسب ما درست أجب على األسئلة التالية:
 )0استخرج من السندين العوامل المؤثرة في الطلب على السلعتين (ي) و (ك).
 )0احسب سعر التوازن.

 )3استنتج نوع السلعة (ك) ،مع التبرير.

 )4احسب مستوى الدخل النقدي للمستهلك عند كمية الطلب  005كلغ.
الجزء الثالث 60( :نقاط)
الوضعية:
تسعى إدارة مؤسسة "القدس العربي" إلى تحقيق رقم أعمال يقدر بـ  0666666دج خالل

()60

الخمس سنوات

ترتيجي طويل المدى ،ولبلوغ ذلك اتخذت اإلج ارءين التاليين:
المقبلة كهدف اس ا

أوال :اقتناء آالت حديثة واعتماد طرق فنية جديدة في اإلنتاج ،مما أدى إلى تسريح عدد من العمال.
ثانيا :عقد مدير مؤسسة " القدس العربي" جلسة عمل مع ممثلي العمال وأطلعهم على أهداف المؤسسة

واستراتيجيتها بإشراكهم في إدارة المؤسسة واالستماع لمقترحاتهم كمسعى الستنهاض هممهم ودفعهم للعمل

أكثر .ومن جهة أخرى رفع ممثلو العمال لمدير المؤسسة عريضة مطالب تتضمن ما يلي:

 تنظيم رحالت سياحية مجانية لفائدة العمال تعزي از للعالقات الودية مع جماعة العمل. توفير الحماية والسالمة واألمن. تنظيم دورات تكوينية لتحسين أداء العمال وترقيتهم وتفويضهم السلطة. منح العمال حق المبادرة لتطوير الذات. -رفع األجور لتحسين المستوى المعيش ،نظ ار لالرتفاع المستمر لألسعار الناجم عن قيام

السلطة النقدية بطبع كمية من األوراق النقدية يفوق حجمها متطلبات النشاط االقتصادي.

في نهاية الجلسة تم االتفاق بين الطرفين على أن يكون تحقيق المطالب حسب إمكانات المؤسسة.
المطلوب :انطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست أجب على األسئلة التالية:
 )0ما هو أسلوب القيادة المتبع من طرف مدير المؤسسة؟ علل.

 )0صنف مطالب العمال حسب نظرية تدرج الحاجات ل ـ" أبراهام ما سلو".
 )3ما نوع البطالة التي مست العمال المسرحين؟

 )4ما نوع التضخم الذي دفع بالعمال للمطالبة برفع أجورهم؟ عرفه.
 )0بين اآلثار االقتصادية للتضخم.

انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4

➯
اختبار في مادة :االقتصاد والمناجمنت  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021

الموضوع الثاني
الجزء األول 60( :نقاط)
أجب على األسئلة التالية:
 -عرف النقود واذكر وظائفها.

 عرف السعر واذكر العوامل المؤثرة في العرض. ماهي اآلثار االجتماعية للتضخم؟الجزء الثاني 60( :نقاط)
السند:

تهدف مؤسسة "األوراس" إلى بلوغ  ,5555وحدة منتجة خالل الثالثي األول من سنة  ,5,0وعلى هذا

األساس استدعى مدير المؤسسة رؤساء المصالح للتشاور معهم واالستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم باعتبارهم

مجموعة عمل مستقرة وتملك الخبرة الكافية ،حيث تقرر ما يلي:
 االلتزام بدفع أجور العمال بانتظام دون تأخير. -تحسين ظروف العمل من نظافة وأمن...

بعد انقضاء الثالثي األول ،اتضح أن الهدف المسطر لم يتحقق بسبب عدم شعور العمال بالتحفيز وهذا

بناء على التقارير الواردة إلى المدير ،لذلك اتخذ ق اررات جديدة منها:
ً
 فتح مجال الترقية على أساس الكفاءة. -رفع منحة المردودية الفردية والجماعية.

المطلوب :باالعتماد على السند وعلى ضوء ما درست.
 )0استنتج أسلوب القيادة المتبع من طرف المدير ،علل.

 )0ما هي العوامل المؤثرة في تحديد أسلوب القيادة المتبع من طرف المدير؟ علل.
 )3اعتمد المدير على إحدى نظريتي الحاجات الدافعية.
أ -حدد هذه النظرية مع التعليل.

ب -اشرح النظرية األخرى لحاجات الدافعية غير الواردة في السند.

صفحة  3من 4
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الجزء الثالث 60( :نقاط)
الوضعية:
 )0يعيش العالم منذ ديسمبر  ,500على وقع شبح جائحة كورونا ( كوفيد )00-التي أثرت مباشرة على
التبادل التجاري الدولي ،نتيجة فرض العديد من الدول لمجموعة من اإلجراءات وتدابير اإلغالق التي
أدت بدورها إلى خلق اختالالت اقتصادية ،منها فقد الكثير من الموظفين لوظائفهم حول العالم وذلك
بعد لجوء العديد من الشركات إلى اتخاذ عدة ق اررات منها:

 التسريح المباشر للعمال نتيجة ضعف حركة التجارة الذي أدى إلى تذبذب في التموين. -تخفيض عدد ساعات العمل لتراجع الطلب على منتجاتها.

 )0تعرف الجزائر أزمة مزدوجة مرتبطة بانتشار جائحة كورونا (كوفيد )00-وتبعاتها االقتصادية محليا
ودوليا ،إلى جانب استمرار تهاوي عائدات البالد من النفط نتيجة انهيار أسعاره في األسواق الدولية

وتراجع صادرات الجزائر منه ،مما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات الناجم عن العجز في الميزان

التجاري.

المطلوب :باالعتماد على الوضعية وعلى ضوء ما درست:
 )0ما هو المصطلح الذي يطلق على التبادل التجاري الدولي الوارد في الوضعية؟ عرفه.
 )0ما المقصود باالختالل االقتصادي الوارد في الوضعية؟ علل.

 )3استنتج من الق اررين اللذين اتخذتهما الشركات نوعين لهذا االختالل االقتصادي ،ثم عرفهما.
 )4استخرج من الوضعية أسباب عجز ميزان المدفوعات.

 )0ماهي الحلول التي تقوم بها الدولة إلعادة توازن ميزان مدفوعاتها في حالة العجز؟

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :االقتصاد واملنامجنت /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ

العالمة
مجزأة

األول:
الجزء ّ

مجموعة

66

_ تعريف الكتلة الّنقدية وتحديد مكوناتها:
 ال ّتعريف :هي مجموع الوحدات النقدية المتداولة بين مختلف األعوان االقتصاديين.

05,0

 المكونات:

أ) النقود القانونية :تشمل النقود الورقية والنقود المعدنية المساعدة.

ب) النقود االئتمانية :هي نقود غير قانونية ،وهي التزام من البنوك التجارية لدفع مبالغ

نقدية قانونية لصالح مختلف األعوان االقتصاديين عند الطلب وتشمل الودائع الجارية،

05,,
05,,

غير أن الودائع اآلجلة واالدخارية ال تدرج ضمن الكتلة النقدية.

الشرح المختصر:
_ تعريف الوديعة وذكر أنواعها مع ّ
 ال ّتعريف :دين بذمة المصرف.

05,0

الشرح المختصر:
 أنواع الوديعة مع ّ
طلب (الجارية) :هي ودائع يحق لصاحبها استردادها متى شاء ،وتتكون
أ – الودائع تحت ال ّ
من:

05,0

 الحساب الجاري.

05,,

 حساب الصكوك.

05,,

ب – الودائع ألجل :ودائع قصيرة المدى تتطلب إخطار مسبق لسحبها ،يحصل صاحبها على

05,0

ج – الودائع االدخارية :ودائع طويلة المدى مقابل فائدة معتبرة ،ال يحق لصاحب الوديعة

05,0

فائدة.

سحبها قبل تاريخ استحقاقها إال بشروط معينة.

 -العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة:

الشخصية للقائد :للمواصفات الشخصية للقائد دور أساسي في تحديد أسلوب
أ -المواصفات ّ
القيادة المتبع.

ب -عوامل تخص المرؤوسين :يتأثر أسلوب القيادة المتبع بمدى تجانس مجموعة العمال من

05,0
05,0

عدمه.

ج -عوامل بيئية :يتأثر أسلوب القيادة المتبع بالمكان والزمان والظروف المحيطة.

صفحة  1من 6
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اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :االقتصاد واملاجنمنت /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي2021:
العالمة

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ

مجزأة

مجموعة

الجزء ال ّثاني:

السلعتين (ي) و (ك):
السندين العوامل المؤثرة في ال ّ
طلب على ّ
 )1استخراج من ّ
السلعة (ي) :السعر.
 -على ّ

05,0

السلعة (ك) :الدخل النقدي للمستهلك.
 على ّ )2حساب سعر ال ّتوازن:

05,0

 -سعر التوازن هو السعر الذي تتعادل فيه الكميات المعروضة مع الكميات المطلوبة

من سلعة ما أو خدمة معينة ،والذي يظهر في السند بالقيمة ( ،)Xويحسب كما يلي:

السعرية =
مرونة ال ّ
طلب ّ
-1.25

=

التغير النسبي للكمية المطلوبة من السلعة)ي (

.

التغير النسبي لسعر السلعة) ي (

𝟎𝟎𝟓
𝟎𝟎𝟎𝟏

×

=

𝟎𝟎𝟎𝟏𝟔𝟎𝟎−

بحل المعادلة نجد𝐱 = 𝟔𝟔𝟎 :

𝟎𝟎𝟓𝒙−

05,,

𝟏𝐏
𝟏𝐐

×

𝟏𝐐𝐐𝟐−
𝟏𝐏𝐏𝟐−

=EP

إذن :سعر التوازن هو  660دج.

05,,

05,0

السلعة (ك) مع ال ّتبرير :السلعة (ك) ،سلعة دنيا ،ألن إشارة مرونة الطلب
 )3استنتاج نوع ّ
الدخلية سالبة.

00

طلب  048كلغ:
الدخل الّنقدي للمستهلك عند كمية ال ّ
 )4حساب مستوى ّ
الدخلية =
مرونة ال ّ
طلب ّ

التغير النسبي للكمية المطلوبة من السلعة) ك (
التغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك
𝟏𝑹
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑 𝟎𝟎𝟒𝟏𝟖𝟒𝟎−

× 𝟏𝟒𝟎𝟎 = -1

بحل المعادلة نجد𝒀 = 𝟒𝟐𝟎𝟎𝟎 :

𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝒀−

=

𝟏𝑸

×

05,,
𝟏𝑸𝑸𝟐−
𝟏𝑹𝑹𝟐−

إذن مستوى الدخل النقدي للمستهلك عند الطلب  048كلغ هو 40888 :دج.

صفحة  2من 6

=ER

05,,

05,0
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اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :االقتصاد واملاجنمنت /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي2021:
العالمة

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ

مجزأة

الجزء ال ّثالث:

 )1أسلوب القيادة المتبع من طرف مدير المؤسسة :قيادة ديمقراطية.

المبرر :إشراك العمال في إدارة المؤسسة واالستماع لمقترحاتهم.
ّ
 )2تصنيف مطالب العمال حسب نظرية تدرج الحاجات ألبراهام ماسلو:
مطالب العمال

تصنيف الحاجات

رفع األجور لتحسين المستوى المعيش نظ ار الرتفاع األسعار

الحاجات الطبيعية

توفير الحماية والسالمة واألمن

الحاجة إلى األمن

05,0
05,0

حسب ماسلو

تنظيم رحالت سياحية مجانية لفائدة العمال تعزي از للعالقات

الحاجات االجتماعية

تنظيم دورات تكوينية لتحسين أداء العمال وترقيتهم

الحاجة إلى التقدير

الودية مع جماعة العمل
وتفويضهم السلطة

منح العمال حق المبادرة لتطوير الذات

.×65.6

الحاجة إلى تحقيق الذات

مست العمال المسرحين:
 )3نوع البطالة التي ّ
بطالة هيكلية نتيجة اقتناء معدات إنتاجية حديثة واعتماد طرق فنية جديدة في اإلنتاج.
 )4نوع ال ّتضخم الذي دفع بالعمال للمطالبة برفع أجورهم :تضخم جامح.

تعريفه :هو الناتج عن طبع أوراق نقدية تفوق متطلبات النشاط االقتصادي وهو
أخطر أنواع التضخم.

05,,
05,0
05,,

 )5اآلثار االقتصادية للتضخم:

 -انخفاض قيمة العملة.

.×65.

 انخفاض معدل الفائدة. انخفاض االدخار واالستهالك. -انخفاض اإلنتاج.

 -محدودية االستثمارات.

الصحيحة األخرى
مالحظة :تقبل اإلجابات ّ

صفحة  3من 6

مجموعة

08

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :االقتصاد واملاجنمنت /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي2021:

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

العالمة
مجزأة

األول:
الجزء ّ

 تعريف الّنقود وذكر وظائفها:
 تعريف الّنقود :النقود هي كل ما تفعله النقود ،أي وسيط للتبادل ويحظى بالقبول العام.


80
8..8

ذكر وظائف الّنقود:

 وسيط للمبادلة.

4×8.25

 مقياس للقيمة.

 مستودع (مخزن) للقيم.

 وسيلة للمدفوعات اآلجلة.

السعر وذكر العوامل المؤثرة في العرض:
 تعريف ّ
السعر :هو التعبير النقدي عن قيمة سلعة أو خدمة.
 تعريف ّ

8..8

 العوامل المؤثرة في العرض:

 سعر السلعة المعنية.

 أسعار السلع األخرى المكملة والبديلة (المنافسة).

4×8225

 أسعار عوامل اإلنتاج.
 توقعات المنتجين.

 -اآلثار االجتماعية لل ّتضخم:

 ارتفاع نسبة البطالة :كلما يقوم المنتجون المحليون بتخفيض اإلنتاج فأنهم يقومون
بتسريح عدد من العمال ليصبحوا في تعداد البطالين.

 ارتفاع معدل الفقر :بفعل نسبة البطالة من جهة ،وبفعل االرتفاع 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 ،حيث أن مداخيلهم عادة ما تكون ثابتة،
وحتى لو تغيرت فأنها تتغير ببطء شديد وبمعدل أقل من معدل ارتفاع األسعار ،وبهذا
تكون مداخيلهم الحقيقية في حال تدهور مستمر.

 ظهور اآلفات االجتماعية :مثل تفشي الرشوة والفساد اإلداري والكسب غير المشروع ..

صفحة  4من 6

مجموعة
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اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :االقتصاد واملاجنمنت /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي2021:

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

العالمة
مجزأة

الجزء ال ّثاني:

 -1استنتاج أسلوب القيادة المتبع من طرف المدير مع ال ّتعليل:

 أسلوب القيادة المتبع من طرف المدير :قيادة ديمقراطية.
 ال ّتعليل:

 استدعاء مدير المؤسسة رؤساء المصالح للتشاور.

80
8..8
0×8..

 استماع المدير إلى اقتراحات وأراء رؤساء المصالح.

 -0العوامل المؤثرة في تحديد أسلوب القيادة الم ّتبع من طرف المدير مع ال ّتعليل:
 العوامل المؤثرة في تحديد أسلوب القيادة الم ّتبع من طرف المدير:
 عوامل تخص المرؤوسين.
 ال ّتعليل:

 كون مجموعة العمل مستقرة وتمتلك الخبرة الكافية.

الدافعية التي اعتمد عليها المدير مع ال ّتعليل:
 -3أ) تحديد نظرية ّ
 الّنظرية :هي نظرية ذات العاملين لهرزبرغ.
 ال ّتعليل :العاملين هما:

8..8
8..8
8..8

 عامل الصحة :االلتزام بدفع أجور العمال بانتظام من دون تأخير ،تحسين ظروف
العمل من نظافة وأمن.

 عامل التحفيز :فتح مجال الترقية على أساس الكفاءة ،رفع منحة المردودية الفردية

2×8.58

والجماعية.

السند:
ب -شرح الّنظرية األخرى لحاجات ّ
الدافعية غير الواردة في ّ
النظرية األخرى للدافعية هي :نظرية تدرج الحاجات حيث قام "ماسلو" بتصنيف حاجات
اإلنسان إلى خمسة أصناف وقام بوضعها في سلم هرمي متدرجة من األسفل إلى األعلى

(الحاجات الطبيعية ،الحاجة إلى األمن ،الحاجات االجتماعية ،الحاجة إلى التقدير ،الحاجة
إلى تحقيق الذات).

فكلما تم اشباع صنف منها برز الصنف الذي يعلوها مباشرة .إن الصنف الذي تم اشباعه
يفقد مفعوله كحافز للسلوك ،أي أنه ال يمكن التأثير في سلوك االنسان إال من خالل

األصناف التي لم يتم اشباعها بعد.

صفحة  .من 6

مجموعة

80

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :االقتصاد واملاجنمنت /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي2021:

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

العالمة
مجزأة

الجزء ال ّثالث:

الدولي الوارد في الوضعية مع ال ّتعريف:
 )1المصطلح الذي يطلق على ال ّتبادل ال ّتجاري ّ
 المصطلح االقتصادي :التجارة الخارجية.
تعريفها :هي مبادلة السلع والخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في

08
8..8
81

دول مختلفة.

 )2المقصود باالختالل االقتصادي الوارد في الوضعية مع ال ّتعليل:
 االختالل االقتصادي هو :البطالة.

 ال ّتعليل :فقد الكثير من الموظفين لوظائفهم حول العالم.

8..8
8..8

الشركات نوعين لهذا االختالل االقتصادي مع
 )3استنتاج من القرارين الذين اتخذتهما ّ
تعريفهما:
 نوعا االختالل االقتصادي هما :البطالة الفنية (التقنية) ،البطالة الجزئية.

 تعريف البطالة الفنية (ال ّتقنية) :تظهر البطالة الفنية نتيجة لتعطل سير اإلنتاج بسببالتعطل المفاجئ لآلالت أو التذبذب في التموين بالمواد األولية...

 -تعريف البطالة الجزئية :في بعض األحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض

2×8.25

81
81

اإلنتاج بصفة مؤقتة ،فتقوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل تخفيض

نسبة من األجر ،وفي هذه الحالة تظهر البطالة الجزئية.

 )4استخراج من الوضعية أسباب عجز ميزان المدفوعات:

 جائحة كرونا (كوفيد )11-وما نتج عنها من إجراءات وتدابير االغالق.
 التذبذب في التموين.

4×8.58

 انهيار أسعار النفط في األسواق الدولية وبالتالي تهاوي عائدات الدولة.
 عجز الميزان التجاري.

الدولة إلعادة توازن ميزان مدفوعاتها في حالة العجز:
 ).الحلول التي تقوم بها ّ

 قيام الدولة بتخفيض األصول من االحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة
العجز.

 تخفيف إجراءات وتدابير االغالق مع التقيد بإجراءات البروتوكول الصحي الخاص
بالجائحة.

 تشجيع المبادالت التجارية الخارجية من خالل رفع الحواجز الجمركية.
الصحيحة األخرى
مالحظة :تقبل اإلجابات ّ
صفحة  6من 6

مجموعة

81

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيير واقتصاد
اختبار في مادة :القانون

دورة2021 :
المدة 20 :سا و 02د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول
الجزء األول 60( :نقاط)

أجب عن األسئلة التالية:

 -اشرح جزاء اإلخالل بأركان عقد الشركة.

 اذكر مبادئ الميزانية العامة للدولة (الموازنة). اشرح بإيجاز العناصر األساسية لعقد العمل.الجزء الثاني 60( :نقاط)

السند:
 -إلنجاز مسكن عائلي ،تفاوض السيد "أحمد" مع السيد "فؤاد" على بيع قطعة أرض يمتلكها هذا األخير،

مساحتها  012متر مربع ،بسعر إجمالي  0002222دج.

 يتمتع كل من السيد "أحمد" والسيد "فؤاد" بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات ،وبعد أن تماإليجاب والقبول بينهما ،وقعا على عقد البيع لدى الموثق ،الذي قام بإيداع نسخة منه لدى المحافظة العقارية
لدائرة االختصاص.
 دفع السيد "أحمد" ثمن قطعة األرض ونفقات التسجيل والطابع ومختلف الرسوم ،ووضع يده عليها دونمانع ،مع التزام السيد "فؤاد" بضمان عدم التعرض واالستحقاق.

المطلوب :اعتمادا على السند وبناء على ما درست ،أجب عما يلي:
 )1استخرج من السند األركان الموضوعية والشكلية لعقد البيع الموقع بين "أحمد" و"فؤاد".
 )2ما هي التزامات كل من السيد "أحمد" والسيد "فؤاد" المترتبة عن عقد البيع الواردة في السند؟
 )3بين مدى مشروعية المبيع محل العقد.
صفحة  1من 4

اختبار في مادة :القانون  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
الجزء الثالث 60( :نقاط)

الوضعية:

 استخرجنا من العقد التأسيسي لشركة "الهضاب إلنتاج وتسويق األلبان" المعلومات التالية: رأس مال الشركة  0222222دج ،مقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.

 حصص الشركاء ال يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول ،غير أنها قابلة لالنتقال
عن طريق اإلرث.

 -من بين عمال الشركة:

 السيدة "سعاد" تشغل منصب عاملة نظافة ،متواجدة في عطلة أمومة استخلفت بالسيدة "مهدية".

ار تخص طرق التصنيع والتنظيم
 السيد " مراد" صدر في حقه قرار تسريح تأديبي ،بعد إفشائه أسر ا
للشركة.

 نتيجة تدهور الوضع المالي للشركة ،اتخذ مجلس اإلدارة اإلجراءين التاليين: تسريح ( )12عشرة عمال دون تفاوض مع ممثليهم.
 تخفيض أجور باقي العمال.

أثار هذان اإلجراءان نزاعا بين اإلدارة والعمال.
المطلوب :انطالقا من الوضعية وحسب ما درست ،أجب عما يلي:
 )1ما هو النوع القانوني لشركة "الهضاب إلنتاج وتسويق األلبان"؟ برر إجابتك.
 )2عرف هذا النوع من الشركات ،ثم اذكر األسباب الخاصة النقضائها.
 )3بين نوع عقد عمل السيدة "مهدية" ،برر إجابتك.
 )4هل تسريح السيد "مراد" قانوني؟ برر إجابتك.
 )5اشرح كيف يسوى النزاع المثار بين اإلدارة والعمال عن طريق المصالحة.

انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4

اختبار في مادة :القانون  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021

الموضوع الثاني
الجزء األول 60( :نقاط)

اذكر دون شرح ما يلي:
 )1األركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة.
 )2طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل.
 )3العناصر األساسية التي يقوم عليها عقد العمل.
الجزء الثاني 60( :نقاط)

السند:
 يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ،بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق ولو لميتسلمه تسلما ماديا ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه ذلك ،ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع
طبيعة الشيء المبيع ،ويكون تسليم المبيع في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء االلتزام ما لم يوجد
اتفاق على خالف ذلك.
 إن نفقات التسجيل ،والطابع ورسوم اإلعالن العقاري ،والتوثيق وغيرها يتحملها المشتري ما لم تكن هناكنصوص قانونية تقضي بغير ذلك.
المطلوب :باالعتماد على السند وعلى ضوء ما درست:
 )1ما طبيعة العقد المشار إليه في السند؟ عرفه وحدد طرفيه.

 )2استخرج االلتزامات الواردة في السند واألطراف المعنية بها.
 )3في أي ركن من األركان الموضوعية للعقد يدرج المبيع؟

 )4ماذا تمثل نفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن العقاري بالنسبة للدولة؟

صفحة  3من 4

اختبار في مادة :القانون  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021

الجزء الثالث 60( :نقاط)
الوضعية:
 بموجب عقد تأسيسي أنشأ السيد "عبد الرؤوف" مؤسسة متخصصة في إنتاج المشروبات الغازية التيعرفت رواجا كبي ار لجودتها وأسعارها التنافسية.
 بعد سنتين أراد السيد "عبد الرؤوف" توسيع نشاط مؤسسته بضم إخوته الثالثة كشركاء ،حيث تم اقتناءتجهيزات جديدة وتوظيف ( )02ثالثين عامال بصفة دائمة مع تعديل العقد التأسيسي للمؤسسة ،وبموجبه
أصبحت تسمى شركة "عبد الرؤوف وشركائه" واكتسب اإلخوة األربعة صفة التاجر.

المطلوب :باالعتماد على الوضعية وعلى ضوء ما درست:
 )1حدد مع التبرير الطبيعة القانونية لكل من:

أ -مؤسسة السيد "عبد الرؤوف" إلنتاج المشروبات الغازية.
ب -شركة "عبد الرؤوف وشركائه ".
 )2اذكر خصائص شركة "عبد الرؤوف وشركائه" غير الواردة في الوضعية بعد التعديل.
 )3ما نوع عقد العمل الذي يربط العمال ( )02الثالثين بالشركة؟
 )4في حالة وفاة أحد الشركاء ،ما هو أثر ذلك على استمرار نشاط الشركة؟
 )5في حالة حل الشركة ،بين أثر ذلك على عالقة العمل التي تربط العمال بالشركة.
 )0اذكر دون شرح ( )20ثالث حاالت أخرى لها نفس األثر على عالقة العمل.

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :القانون /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
الجزء األول:

العالمة

مجزأة

مجموعة
06

الشركة :يترتب عنه ثالث أشكال من البطالن:
 شرح جزاء االخالل بأركان عقد ّ

 البطالن المطلق :يترتب عن حالة غياب ركن من األركان الموضوعية العامة.
 البطالن الّنسبي :إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الرضا.
 البطالن من نوع خاص :يترتب عن غياب ركن من األركان الشكلية.

مالحظة :إذا تخلف أحد األركان الموضوعية الخاصة ،فإن مقومات الشركة منعدمة.

0.75
0.75
0.75
62.5

 ذكر مبادئ الميزانية العامة:
 مبدأ السنوية.

 مبدأ العمومية.

0.25x 5

 مبدأ الوحدة.

 مبدأ عدم التخصيص.
 مبدأ التوازن.

 شرح بإيجاز العناصر األساسية لعقد العمل:

 عنصر األجر :هو محل التزام صاحب العمل ،ويمثل المقابل المالي الذي يدفعه رب

62.5

العمل للعامل مقابل الجهد المبذول.

الزمن :المدة الزمنية التي يضع فيها العامل كل نشاطه المهني وخبرته
 عنصر ّ

0.75

وجهده في خدمة مصلحة رب العمل.

 عنصر ال ّتبعية :هي سلطة صاحب العمل على العامل من حيث االشراف،
الجزء الثاني:

اإلدارة ،الرقابة والتوجيه في أداء عمله المهني.

0.75

60

الشكلية لعقد البيع الموقع بين " أحمد" و" فؤاد ":
السند األركان الموضوعية و ّ
 )1استخراج من ّ
 األركان الموضوعية:
األركان

الرضا

اإليجاب والقبول بينهما.

ال ّتعيين

6256

األهلية

القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل االلت ازمات.

السبب

إنجاز مسكن عائلي.

المحل

 oالمبيع :قطعة أرض ،مساحتها  012متر مربع.
 oالثمن 0002222 :دج.

6256
6256
6256

صفحة  1من 5

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :القانون /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
الشكلية:
 األركان ّ

األركان

ال ّتعيين

الكتابة

التعاقد لدى الموثق.

الشهر

إيداع نسخة من العقد لدى المحافظة العقارية.

العالمة

مجزأة

مجموعة

.×6250

السند:
السيدين " أحمد " و " فؤاد" الواردة في ّ
 ).ال ّتزامات ّ
السيد " أحمد " (المشتري):
 ال ّتزامات ّ
 دفع الثمن المقدر بـ  0002222دج.

 دفع نفقات التسجيل والطابع ومختلف الرسوم.

0.25x 3

 تسلم قطعة األرض من خالل وضع يده عليها.

السيد " فؤاد" (البائع):
 ال ّتزامات ّ
 نقل ملكية األرض مساحتها  012متر مربع.

 تمكين السيد " أحمد" من وضع يده على قطعة األرض.

3×62.5

 ضمان عدم التعرض واالستحقاق.

 )3تبيان مدى مشروعية المبيع محل العقد :ركن المحل قانوني الستيفائه الشروط الالزمة
التالية:
مشروعية المبيع
 المبيع :قطعة أرض موجودة وقت البيع. -المبيع معين بذاته  :المساحة  012متر مربع.

625×3

 -المبيع :األصل أن قطعة األرض تصلح أن تكون محال للبيع.

الجزء ال ّثالث:

 )1الّنوع القانوني لشركة "الهضاب" :هي شركة ذات مسؤولية محدودة.
ال ّتبرير :أشارت بيانات العقد التأسيسي للشركة إلى:

 رأسمالها مقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.

 حصص الشركاء اسمية غير قابلة للتداول إال عن طريق اإلرث.

صفحة  .من 5

6250
6250
0.50

08

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :القانون /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع ذكر األسباب الخاصة النقضائها:
 ).تعريف ّ
 ال ّتعريف :حسب المادة  065من ق .ت .ج في فقرتها األولى " :تؤسس الشركة ذات
المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص ال يتحملون الخسائر إال في

العالمة

مجزأة

1

حدود ما قدموه من حصص".

 األسباب الخاصة النقضائها :تنقضي هذه الشركة إذا ما زاد عدد الشركاء عن ()02
خمسين شريكا ،ولم يتم تحويلها إلى شركة مساهمة في مدة أقصاها سنة ،وعند عدم

1256

القيام بذلك تنحل ما لم يصبح عدد الشركاء خالل نفس الفترة مساويا أو أقل من

( )02شريكا.

السيدة "مهدية" مع ال ّتبرير:
 )3نوع عقد عمل ّ
 نوع العقد :عقد عمل محدد المدة.

6250

 ال ّتبرير :السيدة "مهدية" استخلفت السيدة " سعاد" المتواجدة في عطلة أمومة محددة
المدة حسب المادة  10من قانون العمل.

السيد "مراد" مع ال ّتبرير:
 )4مدى قانونية تسريح ّ
 ال ّتسريح :قانوني.

 ال ّتبرير :إفشاء السيد "مراد" ألسرار تخص طرق التصنيع والتنظيم ،وحسب
المادة  37من قانون العمل "......إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب

6250

6250
6250

العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم أو
وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة ."..........

 )5كيفية تسوية الّنزاع المثار بين اإلدارة والعمال عن طريق المصالحة :يسوى كالتالي:
 استدعاء مفتشية العمل المختصة إقليميا لطرفي النزاع إلى جلسة صلح ،في

6256

أجل ال يتعدى  25أيام الموالية لإلخطار قصد لتسجيل موقف كل طرف.

 عند انقضاء مدة ( )20ثمانية أيام من الجلسة األولى يعد محضر توقيع يدون

6256

فيه المسائل المتفق عليها والتي لم يحصل بشأنها االتفاق.

 تعد المسائل المتفق عليها نافذة والباقي يتم ايداعها من الطرف األكثر

6256

 في حالة فشل المصالحة يعد مفتش العمل محض ار بعدم المصالحة.

6256

استعجاال على مستوى المحكمة المختصة إقليميا.

الصحيحة االخرى.
مالحظة :تقبل اإلجابات ّ
صفحة  3من 5

مجموعة

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :القانون /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة

الجزء األول:

 )1األركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة:
 تعدد الشركاء. تقديم الحصص. نية المشاركة. اقتسام األرباح والخسائر. ).طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
 المصالحة. الوساطة. التحكيم. )3العناصر األساسية التي يقوم عليها عقد العمل:
 األجر. الزمن. التبعية.الجزء ال ّثاني:

مجموعة
60

4×62.5

3×625

3×625

60

 )1طبيعة العقد المشار إليه في السند ،تعريفه وطرفيه:
 طبيعة العقد المشار إليه هو :عقد البيع. تعريفه :البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيءأو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.
 طرفاه هما :البائع والمشتري. ).استخراج االلتزامات الواردة في السند واألطراف المعنية بها:
 -االلتزامات الواردة في السند:

االلتزام

 االلتزام بوضع المبيع تحت تصرف المشتري. االلتزام بتسليم المبيع على النحو الذي يتفق مع طبيعته. االلتزام بتسليم المبيع في المكان الذي كان موجودا فيه وقتنشوء االلتزام.
 -االلتزام بدفع نفقات البيع.

61
6250

الملزم به
الطرف َ
البائع

3×62.5

المشتري

62.5

ُ )3يدرج المبيع ضمن ركن المحل.
 )4تمثل نفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن العقاري بالنسبة للدولة :إيرادات عامة.

صفحة  4من 5

6250

6250
6250

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :القانون /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
الجزء ال ّثالث:

العالمة

مجزأة

مجموعة
60

 )1التحديد مع تبرير الطبيعة القانونية لكل من:

أ -مؤسسة "عبد الرؤوف" :مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.

التبرير :تم إنشاؤها من طرف شخص واحد "المادة  065من ق .ت .ج الفقرة ."0

ب -شركة " عبد الرؤوف وشركائه" :شركة التضامن.

62.5
62.5
62.5

التبرير:

 اكتساب اإلخوة األربعة صفة التاجر. -اسم الشركة متبوع بعبارة "وشركائه".

62.5

 ).ذكر خصائص شركة " عبد الرؤوف وشركائه" غير الواردة في الوضعية:
 -مسؤولية الشريك مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة.

 -عدم قابلية الحصص للتداول إال باتفاق جميع الشركاء.

 )3نوع عقد العمل الذي يربط العمال الثالثين بالشركة :عقد العمل غير محدد

62.5×.
6250

المدة.

 )4أثر وفاة أحد الشركاء على استمرار نشاط الشركة:

تنقضي (تُحل) الشركة ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في قانونها األساسي.
 )5أثر حل الشركة على عالقة العمل التي تربط العمال بها:
تنتهي عالقة العمل (التسريح).

62.5
62.5

 )0ذكر ثالث حاالت أخرى التي لها نفس األثر على عالقة العمل:
 البطالن أو اإللغاء القانوني. -انقضاء أجل عقد العمل.

3×6250

 االستقالة. -العزل.

 العجز الكلي عن العمل. التسريح. التقاعد. -الوفاة.

مالحظة :تقبل ثالث حاالت صحيحة من الحاالت أعاله.
مالحظة :تقبل اإلجابات األخرى التي تؤدي المعنى نفسه.
صفحة  5من 5

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيير واقتصاد

دورة2021 :

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا

المدة 30 :سا و 03د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

التاريخ:

يحتوي الموضوع األول على ( )02صفحات (من صفحة  00من  00إلى صفحة  02من )00

الجزء األول 00( :نقاط)

 " )0جاء في ميثاق الصومام :لقد خرج جيش التحرير الوطني من أول اختبار فيي القتيال موفقيا فياا ا فيي و ي
صي ر بييي..ا ففف فقييد ألييبل لميييو التدو ييت وانبييادل التييي وييب ا ي.ي جيي.

االيتعمار لدولو من أك.ر دول العال "ف

ييو

صيير فييي خدمييو الب ييا

المرجع :الكتاب المدرسي .السنة الثالثة ثانوي .صفحة.222 :

المطلوب :ي ي اورح ما تلت خل في البصف
 )2رف بالوخص.ا

التال.و :
-

 -دوايت ايزنهاور

مصطفى بن بولعيد

 )2أكمل الجدول التالي:
تاريخه

الحدث
تأسيس مكتب الكومنفورم

0600/00/01
الجزء الثاني 00( :نقاط)
تم

العال ا

 .ن القوت ن خالل اللرب الباردل باوتداد التوتر والتأ  ،لتى كاد

أن تبدلع مواج و مباورل

 .ب ما ،إال أن ايتلالو ابتصار ألدهما يى اآلخر ،دفع ما إلى ت.بي ي.ايو االبفراج ،التي كان لكتيو العال الثالث
دور في إرياا اف

المطلوب :ابدال ا من العبارل وا تمادا يى ما دري  ،اكتب مقاال تار خ.ا ت .ن ف: .
 )0أيباب

ور ي.ايو االبفراج  .ن القوت نف

 )2دور كتيو العال الثالث في إرياء ي.ايو االبفراجف
صفحة  1من 5

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
الجغرافيا:

الجزء األول 00( :نقاط)
التليرر الميالي ،والتليول إليى ميا .ييمى باالبيدماج الميالي ،مميا

" )0ففف العولمو المال.و هي الباتج األياييي لعمي.يا

أدى إلى تكامل وارتباط األسواق الماليةففف و.مكن االيتدالل ين العولميو المال.يو بميوير ن ،الميوير األول :هيو
تدور لج المعامال
أن المعامال

.ر اللدود في األي

الخارج.و في األي

واليبدا

واليبدا
كاب

في الدول الصبا .و المتقدمو ،ل ث تو ر ال..ابا

إلى

تمثل أ ل من  % 01من الناتج المحلي اإلجمالي ،والميور

الثابي :هو تدور البقد األجب.ي يى الصع د العالمي"ف
المرجع :صالح مفتاح .مجلة العلوم االنسانية .جامعة محمد خيضر بسكرة .العدد  .2صفحة .2

المطلوب :اورح ما تلت خل في البصف

 )2إل.ك جدوال .مثل بيبو مياهمو بعض القوى اال تصاد.و في التجارل العالم.و ا 8102ف
نسبة الصادرات

نسبة الواردات

النسبة %

التنينات اآلسيوية

% 9.7

% 6.0

النمور اآلسيوية

% 3.9

% 2.0

المصدر :منظمة التجارة العالمية(.)O.M.Cالمركز العالمي للتجارة .عام.2006 :

المطلوب :أ) مثل المعد.ا

انلصاا.و الواردل في الجدول بأعمدة بيانية في معلم واحدف بمقياس:
 0 سم = .% 0
 0 سم لكل عمود.

ب) يت يى الري ال..ابيف
الجزء الثاني 00( :نقاط)

ياه ت ا د لركو ريوس األميوال ويير و تبقي يا فيي اال تصياد العيالمي ييى دفيع جييو التبم.يو اال تصياد.و
في العال  ،وربل ال ا

ا تصاد.و  .ن دول ف

المطلوب :ابدال ا من العبارل وا تمادا يى ما دري  ،اكتب مقاال جغراف.ا ت .ن ف: .
 )0أيباب ت ا د لركو ريوس األموال في اال تصاد العالميف
 )2دور لركو ريوس األموال في العال ا

اال تصاد.وف
انتهى الموضوع األول

صفحة  2من 5

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على ( )02صفحات (من صفحة  02من  00إلى صفحة  00من )00

التاريخ:
الجزء األول 00( :نقاط)
 ...")0لقييد ت ي امن .ييرو سببباق التسببلح فييي العييال مييع ابت يياء اللييرب العالم.ييو الثاب.ييو مباو يرلففف وا داد تييأجج ه ي ا
اليباق مع تصا د الصراع اإليديولوجي  .ن الورق والغرب وتفا ليدل الليرب البياردل وبيرو التكيتال
أورباففف"ف

العييكر و فيي

المرجع :د /عبد الخالق عبد الله .سلسلة عالم المعرفة :العالم المعاصر والصراعات الدولية .صفحة.16 :

المطلوب :اورح ما تلت خل في البص.
 )2رف بالوخص.ا

التال.و:
– أحمد بن بلة.

– جوزيف ستالين.
 )2أكمل الجدول التالي:

تاريخه

الحدث
انعقاد مؤتمر باندونغ

0602/02/06

الجزء الثاني 00( :نقاط)
أصبل

ايترات ج.و الثورل التلر ر و الك.رى ،بعد ابعقاد ميتمر الصوما  ،0591أكثر تب .ما وومول.و و ول،

تجيى لك في مخددات ا الي.اي.و الداخي.و والخارج.وف
المطلوب :ابدال ا من العبارل وا تمادا يى ما دري  ،اكتب مقاال تار خ.ا ت .ن ف: .
 )0دور ميتمر الصوما في تب  .الثورل التلر ر و الك.رىف
 )2ايترات ج.و تبف الثورل لمخددات ا الي.اي.و الداخي.و والخارج.و بعد ا 0591ف

صفحة  3من 5

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021

الجغرافيا
الجزء األول 00( :نقاط)
" )0ففف رغ ي أن العوامييل اال تصيياد.و هييي الييدافع األيايييي وراء مي.ييو ابتقييال ريوس األم يوال ،إال أن هبيياك وامييل غ يير
ا تصيياد.وففف تتعيييت بعوامييل الثقييو واألمييانففف فالثقييو وييرور و لييريوس األميوال وأربيياب األ مييال لت اييو ييروف مالامييو
لعقد القروض وفتح اال تمادا

ومبح الييف واالكتتاب باألسهم واليبدا ففف"ف
المرجع :مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية .العدد .04 :عام  2000الصفحة.020 :

المطلوب :اورح ما تلت خل في البص.
 )2إل.ك جدوال .مثل بيبو مياهمو بعض القوى اال تصاد.و في صاد ار وواردا
الدول

الصين

االتحاد

و.م.

نسبة الصادرات %

%00

%00

%00

%0

نسبة الواردات%

%02

%00

%00

%0

األوروبي األمريكية

الييع في العال يبو 8105

اليابان

كوريا

%0

%2

%2

%0

الجنوبية

بريطانيا

بقية دول العالم
%00
%00

المصدر :أوروستات Eurostat 2020

المطلوب:
أ)

يت يى المعد.ا

انلصاا.و الواردل في الجدول.

ب) يى خر دو أوربا المرفقو ،و ع دول االتلاد األوربي التال.و:
-ألمانيا

-إيطاليا

-اسبانيا

-فرنسا

الجزء الثاني 00( :نقاط)
ل .كن الو ن الد.مغرافي لدول ورق وجبوب ورق آي.ا ااقا أما بموها اال تصاد . ،ل كان امال أياي.ا في
تلول المبدقو إلى دب ا تصاد جعي ا تلتل مكابو ا تصاد.و الم.وف
المطلوب :ابدال ا من العبارل وا تمادا يى ما دري  ،اكتب مقاال جغراف.ا ت .ن ف: .
 )0المكابو اال تصاد.و التي لققت ا دول المبدقو في اال تصاد العالميف
 )2دور العبصر البور في تلق ت تيك المكابوف

صفحة  4من 5

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا  /الشعبة :تسيير واقتصاد  /بكالوريا 2021
خريطة أوربا

ش
ش

ينجز العمل على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  5من 5

اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :تسيير واقتصاد /بكالوريا0202 :
العالمة

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ

مجزأة

ال ّتاريخ:

مجموعة

األول:
الجزء ّ

ط في الّنص:
 )1شرح ما تحته خ ّ

الصّومام :وثيقة ييسيةي ثوة ة تةعة ؤةم ة
 ميثاق ّ
حلل

أوضسع الثوةة وحعع

آفسق الع ل الثوةي وويسئل

ة التةو سم ال نعقةع فة 6591/20/02
حقيق أهعاف الثوةة و نظي هس.

 جيش ال ّتحرير الوطني :نظيم ؤيكةي جزائةي أيس بسل وازاة ع أييس جبه ال حة ة الوطن
ؤسم  ،6591وي ثل الجنسح العيكةي للثوةة ال حة ة  ،6510-6591ؤةف هيكل و نظةيم فة
القيسعة ،والوحعا  ،والة ب خالل

وييسي

10

ة التو سم.

الشخصيات ال ّتالية:
 )2ال ّتعريف ب ّ
 دوايّّّت ايزنرّّّاور :ةئ ةةيس الوتيةةس
ا ة كي ة ة  ،سئة ةةع ة ةوا

10

ال ح ةةعة ا ة كية ة ( ،)6516- 6591ةئةةيس أةك ةةسم القة ةوا

الحل ة ةةس ف ة ة أوة ة ةةس ( ،)6519/6511تة ةةسحب

ل ال ةاغ ،كسم طةفس ف ؤعة أز س  :نسة اليويس....

ة ةةةوع ايزنهة ةةسوة6591

 مصّّّّطن وّّّّ وولعيّّّّد :أح ةةع ةةسعة الثة ةوةة الجزائة ة ة  ،وؤض ةةو فة ة ح ةةزب ال ة ةعب ،و(ح.إ.ح.ع)،
وال نظ ة ة الخستة ة  ،واللجنة ة الثوة ة ة للوح ةةعة والع ةةل ،و ج وؤة ة  ،00و جوؤة ة  ،21ؤ ةةيم سئ ةةعا

10
10
10

لل نطق ا ولى ،م جةي الثوةة ،اي هع ف .6591

 )3اكمال الجدول ال ّتالي:

تاريخه

الحدث

1491/15/50 - 50

تأسيس مكتب الكومننورم
مظاهرات المراجري الجزائريي في فرنسا
الجزء ال ّثاني:

مقدمة :اتن ةاج العول بيم أزم العال س

10

1401/15/11

10

بيم القو يم ،وعوة ك ل العسلم الثسلث ف إةيسئه.

15.1

كل مقدمة وظينية)
(تقول ّ
 )1أسباب ظرور سياسة االننراج وي القوتي :
 ا الك كل وة ةيسن ؤيكة
 اة سع الن قس

ع ةة ( وازم الةؤب النووي).

العيكة وآثسةهس اليلبي ؤلى ات تسع.

 ا نسع القو يم بسي حسل ان تةسة أحةعه س ؤلةى ا خةة بعةع ا ز ةس
(أز كوبس).

15..
15..
ال ة ؤةف هةس العال ةس

الصحيحة األخرى).
كل اإلجابات ّ
(تقول ّ

صفحة  2من 8

بينه ةس

15..

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :تسيير واقتصاد /بكالوريا0202 :
العالمة

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ

مجزأة

5.20

 ضغط حةك ؤعم اتنحيسز و ةفضهس للحةب البسةعة.
 ضغط الةأي العسم العسل
 ظهةةوة خالفةةس

ف

خ لف العواتم العولي .

ييسيةةي عاخةةل كةةل عيةةكة(الخالف التةين اليةوفيس

م الحلف ا طلي .)6511

مجموعة

5.20

 ،6595انيةةحسب فةنيةةس 5.20

 )2دور كتلة العالم ال ّثالث في إرساء سياسة االننراج:
 ظهةةوة ل ةةل الةةعول ا فةوآيةةيوي خةةالل ة
القو يم.

ة بسنةةعون  6599والة ي ةفةةح إ حس هةةس فة ت ةةاع 5.05

 أييس العسلم الثسلث لحةك ؤعم اتنحيسز  6516و بنيهس ل بعأ الحيسع اإليجسب .
 ةفح ك ل العسلم الثسلث لييسي ا حالف والقواؤع وال عخال

5.20

العيكة ....
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 ن ةةسعاة ك لة ة الع ةةسلم الثسل ةةث الق ةةو يم ةةم خ ةةالل حةكة ة ؤ ةةعم اتنحي ةةسز الةئيي ةةيم ا ة كة ة كن ةةعي 5.20
واليوفيس

خةو وف لحل ا ز س

بسل سوح ثل :أز كوبس.

 عؤوة ك ل العسلم الثسلث إلى حقيق ييسي ال عسيش اليل
حةك ؤعم اتنحيسز.

واتن ةةاج الةعول

ةم خةالل ة

اة

5.20

خاتمة :اي حسل ان تسة أحع ال عيكة م ؤلى ا خة وضغط العسلم الثسلث يسه س ف بلوةة ييسي
اتن ةاج العول .
الجغرافيا:

5.20

5.05

كل خاتمة وظينية)
(تقول ّ

األول:
الجزء ّ

ط في الّنص:
 )1شرح ما تحته خ ّ
 األس ّواق الماليّّة :فضةةس ا

ة م فيهةةس ؤ لية ةةعاول ا تةةول ال سلية (يةةنعا

أيعسة ال واع و اليلع و يعة يةف الع ال

.

 الّنّّّاتج المحلّّّي اإلجمّّّالي :الث ةةوة ال ن ج ة والخةةع س
ويحيب بسلعوتة.

و أيةةهم) و حعيةةع

ال قع ة عاخةةل الةةوطم خةةالل ي ةن واحةةعة

51
51

 )2أ) رسم المعطيات االحصائية الواردة في الجدول التي تم ّثل نسبة مساهمة بعض القوى
(النمور والتنينات) في ال ّتجارة العالمية بأعمدة ويانية:

*العنوا *5.20 :المنتاح*5.20:المقياس* *5.20:االنجاز51.20:
الصحيحة األخرى).
كل اإلجابات ّ
(تقول ّ

صفحة  0من 8

50
52
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العالمة

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
ب) ال ّتعليق عل الرسم الوياني الذي يمثّل نسبة مساهمة بعض القوى (النمور والتنينات) في
ال ّتجارة العالمية:
 بسيم نيب

يسه

ال نينس

 قسةب نيب

يسه

ال نينس

وق ال نينس



 اة سع نيب

الجزء ال ّثاني:

والن وة ا ييوي ف التسع اة والواةعا
ف التسع اة والواةعا

ؤلى الن وة ف نيب

يسه

ال نينس

ونيب

يسه

العسل ي .

الن وة أيضس.

يسه ه س ف التسع اة والواةعا .

كل مقدمة وظينية)
(تقول ّ
 )1أسباب تزايد حركة رؤوس األموال في االقتصاد العالمي:

×9

ات تسعي .

5.05

عظم عول العسلم بعع انهيسة ال عيكة ات ةال ا تسع اليوق.

 بن

حة ة ال جسةة العولي

( نظ

 قعيم الععيع م العول يهيال
 فة

5.05

و الن وة ف ال جسةة العسل ي .

مقدمة :حةك ة وس ا وال بيم زايعهس ف ات تسع العسل  ،وعوةهس ف العال س



مجزأة

مجموعة

ال ييةةس

ات تسل.

ال جسةة العسل ي ) بةفع الحواجز الج ةكي .
و ح ي از ل جيع اتي ث س اة ا جنبي (اتن سح).

ال سلية العسل ية ل ةةةوع لهةةس ؤبةةة خ لةةف عول العةةسلم و طةةوة ويةةسئل اإلؤةةالم و

5.20
×0

 ان عسش الن و ات تسعي ف الععيع م العول التسؤعة وازعيسع حسج هس لة وس ا وال.
 وييع ن سط ال ةكس

عععة الجنييس .

 )2دور حركة رؤوس األموال في العالقات االقتصادية:
 يسؤع ؤلى

يم العال س

 ن يط اتي ث س اة ف

ات تسعي بيم العول( قعيم القةوح واتي ث س اة .)...

خ لف نسطق العسلم و اي غالل أ ثل لل واةع.

 يسؤع ؤلى عفق اليلع والخع س
الع سل ).

 ال يسه

ف ا يواق العسل ي  ،وان قسل اليع العس ل بيم العول (.يةوق

5.05

5505
5.20
5.20

ف ال ن ي ات تسعي ف العسلم.

خاتمة :بقى ة وس ا وال ال ن ط ا ول لال تسع العسل .

كل خاتمة وظينية)
(تقول ّ
الصحيحة األخرى).
كل اإلجابات ّ
(تقول ّ

صفحة  3من 8

5.05
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العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

مجزأة

ال ّتاريخ:
األول:
الجزء ّ

 )1شرح ما تحته خ ّط في الّنص:
 سباق ال ّتسلح :ال نسفس الحسع ال ي كسم سئ س بيم ال عيكة م خالل الحةب البةسةعة ؤلةى ا ة الك
ألبة ةيسن ؤيكة خست النووي بهعف الح سي وال هعيع.
الصراع األيديولوجي :تةةاع فكةةي ،ؤقسئةعي ،ة هب بةيم ال ةةق والغةةب يةز العال ةس
ّ 

العولية

هبةةه بسي ة ع سل كةةل الويةةسئل

بعةةع الحةةةب العسل ي ة الثسني ة يقةةوم ؤلةةى يةةع كةةل طةةةف لن ةةة
بسي ثنس ال واجه العيكة بيم الع ال يم.
الشخصيات ال ّتالية:
 )2ال ّتعريف ب ّ
 جوزيّّّّّّف سّّّّّّتالي  :أ ة ة ةةيم ؤة ة ةةسم الحة ة ةةزب ال ة ة ةيوؤ الي ة ة ةوفيس  ،ةئة ة ةةيس ات حة ة ةةسع الي ة ة ةوفيس ،
( ،)6591/6501أحةع ة ةةوز الحةةةب البةةسةعة ،يةةز ييسية ه بسل ةةعع وال عتةةب جةةس ال عيةةكة
الغة وؤةف ف ةة حك ه أز س ؤعيعة (أز بةليم  26وأز كوة س).
 أحمّّد و ّ ولّّة :أحةةع ةةسعة الثةوةة الجزائة ة  ،وأحةةع أؤضةةس (ح.إ.ح.ع) و ةئةةيس ال نظ ة الخستة

ؤسم  ،6592/6515م اخ طسفه ف القةتن الجوي ؤسم  6591أحع ثل الثوةة ف القةسهةة،
 ،أول ةئيس للج هوة الجزائة ال ي قل ؤسم .6510
نسئب ةئيس الحكو ال
 )3اكمال الجدول ال ّتالي:
الحدث

انعقاد مؤتمر باندونغ (إندونيسيا)

10
10

10
10

10

تاريخه

سريا وقف اطالق الّنار (عيد الّنصر)

 29/11أفريل 1400
1402/53/14

الجزء ال ّثاني:
كل مقدمة وظينية)
مقدمة :عوة
ة التو سم ف نظيم الثوةة و ن ي خططس هس( .تقول ّ
الصومام في تنظيم ال ّثورة ال ّتحريرية الكورى:
 )1دور مؤتمر ّ
 أتعة يثسق التو سم  6591ال ي حعع آفسق الع ل الثوةي وويسئل حقيق ا هعاف.
 هيكل الثوةة بوضع ييس (ال جلس الوطن للثوةة الجزائة  ،لجن ال نييق وال ن ي ).
 نظم جيش ال حة ة الوطن ب حعيع الة ب و قيي ه إلى جنعي ،فعائ  ،يبل والوحعا .
 وضع يسعة ج سؤي للثوةة وحعع أولوي العاخل ؤلى الخسةج و يم الجزائة إعاة س وؤيكة س إلى
 21وتيس ؤيكة .
 زاع م ال الحم ال عب وال سفه حول الثوةة ،و م القضس ؤلى ال ككيم وال ةععيم واتل حسق
بسلثوةة.
 وضع الخطط لعؤم الثوةة ييسييس وؤيكة س عاخليس وخسةجيس وويع نطسق الثوةة ل ل كل القطة
الجزائةي....
الصحيحة األخرى)
كل اإلجابات ّ
(تقول ّ
صفحة  4من 8

مجموعة

10
10
15.1

15..
×0
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العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

مجزأة

الداخلية والخارجية بعد :1400
السياسية ّ
 )2استراتيجية تننيذ الثّورة لمخططاترا ّ
أ) داخليا:
 الع ل ف إطسة اللجسم والهيسلل ال نبثق ؤم

مجموعة

14

ة التو سم (6591ال جلس الوطن للثوةة،

لجن ال نييق وال ن ي  ،لجن العؤسي وا خبسة )...ل نظيم الثوةة و ولي هس.
 نظيم الع ل الج سهيةي م خالل ات حسعا ال خ ل ( ا حسع الع سل ،الطلب  ،ال جسة)...

15..
15..

للقضس ؤلى ال ككيم وال ةععيم وز سعة ال سف ال عب بسلثوةة.

 بن الثوةة أيسليب جعيعة ف الل سح ثل

ف اضرابات الثمانية أيام  ،6591ومظاهرات

 ،6512/60/66و بول مودأ التناوض ع ال ي ع ة وفق بسعئ جبه ال حة ة الوطن .

ب) خارجيا:


ثيليس

كيل الوفع الخسةج وف

ف العول التعيق وال قيق وان س ا اؤ تو الجزائة

15..

15..

والقيسم ب ظسه اة  6516//62/61ب ةنيس....

 ال سةك ف ال حسفل وال
 أييس الحكو
خاتمة :كم

ال

اة العولي وات لي ي (ييسيي  ،فني  ،ة سضي ).

للج هوة الجزائة ؤسم  6590بسلقسهةة لليب ال أييع العول .

ة التو سم الثوةة م ال نظيم والع ل ؤلى حقيق أهعافهس.

15.1

كل خاتمة وظينية)
(تقول ّ

الجغرافيا:

15..
15..

األول:
الجزء ّ

ط في الّنص:
 )1شرح ما تحته خ ّ

 القروض :بسل
وال ييس

سلي حتل ؤليهس العول أو ا

ال سلي

 األسرم :يم سلي

خسص ؤم طة ق اللجو إلى البنوك

10

ع اتل زام بةع ال بل ال ق ةح وعفع فوائع طوال عة القةح....

ثل حتص ييسهم بهس ال ي ث ةوم ف ةأس سل ةك

ا

يسه  ،و م

عاولهس ف البوةتس  ...ي عةح سللوهس للة والخيسةة....

10

 )1أ) ال ّتعليق عل المعطيات االحصائية الواردة في الجدول والذي يم ّثل نسبة مساهمة بعض
القوى االقتصادية في الصادرات والواردات للسلع في العالم:
 ععع ال نسطق والعول ال يسه
 بسيم نيب يسه
 اة سع يسه

ف تسع اة وواةعا

العسلم.

العول وال نسطق ف التسع اة والواةعا

العسل ي .

15.1
×4

التيم والو.م.ا وا.ا وة ب %10م التسع اة ونيب  % 11م الواةعا .

 يسهم عول آييس(التيم ،اليسبسم ،كوة س ج) ب % 09م التسع اة و % 06م الواةعا
الدول ال ّتالية* :ألمانيا* .إيطاليا* .إسبانيا* .فرنسا.
ب) ال ّتوقيع عل خريطة أوربا ّ
*العنوا  * 5.05 :المنتاح * 5.05 :االنجاز51= 9 × 5.20 :
الصحيحة األخرى).
كل اإلجابات ّ
(تقول ّ
صفحة  5من 8

02

10
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العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

مجزأة

الجزء ال ّثاني:

مقدمة :الوزم العي غةاف لعول ةق وجنوب ةق آييس وعوة ف ال كسن ات تسعي ال

حقق هس

مجموعة

15.1

كل مقدمة وظينية)
ال نطق .
(تقول ّ
 )1المكانة االقتصادية التي حققترا دول المنطقة في االقتصاد العالمي:

 ألبة نطق ان سحس واي قطسبس لة وس ا وال واتي ث س اة ا جنبي ف العسلم و واجع بهس ألبة
العسل ي (طوكيو ،نغهسي ،هون كون  ،ينغسفوةة.)..

البوةتس

 يسهم بنيب ؤسلي ف ال جسةة العسل ي .


لك ألبة أيطول بحةي جسةي ف العسلم.

 أحع أ طسب الثسلوث ات تسعي العسل  ،و وجه ال نطق حسليس نحو ال لس ل واتنع سج
ات تسعي اللل .

 ح ل ةب

ة سعي

 ألبة نطق

جه نحو ات تسع الة

15..
×0

م بيم ال يسه يم ف الن و ات تسعي العسل .
و ح ل ال ة ب ا ولى ف التنسؤ الة ي .

14

 )2دور العنصر البشري في تحقيق تلك المكانة:

 ألبة ج ع يكسن ف العسلم (يوفة اليع العس ل ويع بة يو س اي هالليس وايعس).

 عةة العنتة الب ةي ف ال نطق ؤلى ال ليف ع كل ال طو اة ال لنولوجي الجعيعة وا قسم
اي ع سلهس والقعةة ؤلى اتبعاع واتب لسة.

 يسه

الع سل ال هسجة م ف العخل القو

 ان سة ن س الثقسف والن ط ال عي
 يسه

لعول ال نطق

س جنب و وع

م خالل اتعخسة.

سلل بيم يكسم ال نطق .

يكسم ال نطق ف انخ سح لل اتن سج تن سة التنسؤس

 ع بة اليع العس ل ف ال نطق

15..
×0

ال نزلي .

م أةخص ا يسعي العس ل ف العسلم قسةن بسلعول ال قع .

خاتمة :كسن ال نطق ات تسعي ال حقق

م حيوي العنتة الب ةي بهس.

كل خاتمة وظينية)
(تقول ّ
الصحيحة األخرى).
كل اإلجابات ّ
(تقول ّ

صفحة  6من 8

15.1

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :تسيير واقتصاد /بكالوريا0202 :

العنوا  :أعمدة ويانية تم ّثل نسبة مساهمة بعض القوى االقتصادية في ال ّتجارة العالمية عام 2511
الّنسب %

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

المقياس:

 1سم = % 1

 1سم لكل دولة.

المنتاح:

الصادرات.
ّ

الواردات.

القوى االقتصادية

صفحة  7من 8

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :تسيير واقتصاد /بكالوريا0202 :
الدول ال ّتالية* :ألمانيا* .إيطاليا* .إسبانيا* .فرنسا.
العنوا  :ال ّتوقيع عل خريطة أوربا ّ

1
2

9
3

المنتاح )1 :ألمانيا )2 .إيطاليا )3 .إسبانيا  )9فرنسا.

صفحة  8من 8

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻟﺸﻌﺒﺔ :ﺗﺴﻴﻴﺮ واﻗﺘﺼﺎد
اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﺎدة :اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

دورة2021 :
اﻟﻤﺪة 03 :ﺳﺎ و 30د

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘرﺸﺢ أن ﯿﺨﺘﺎر أﺤد اﻟﻤوﻀوﻋﯿن اﻵﺘﯿﯿن:
اﻟﻤوﻀوع اﻷول

اﻟﺘﻤر�ن اﻷول 04 ) :ﻨﻘﺎط (
=
كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ  nﺒـِـun 2( 1 ) + 1 :
اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ) ّ (un
ﻤﻌرﻓﺔ ﻤن أﺠﻞ ّ
4
 (1أ  .اﺤﺴب اﻟﺤدود  u1 ، u0و u2
n

ﱠ
كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ − 3 ( 1 ) ، n
= un+1 − un
ب .ﺘَﺤﻘق ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
2 4
ﺘﻐﯿر اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ) (un
ﺠـ .اﺴﺘﻨﺘﺞ اﺘﺠﺎﻩ ّ
=v
كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ  nﻨﻀﻊun − 1 :
n
 (2ﻤن أﺠﻞ ّ
ﺜم اﻛﺘب ﻋ�ﺎرة  vnﺒدﻻﻟﺔ n
أ  .اﺤﺴب ّ v0
n

ﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ﻫﻨدﺴ�ﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ 1
أن ) (vn
بِّ .ﺒﯿن ّ
ّ
4

كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ  nﻨﻀﻊSn = v0 + v1 + ... + vn :
 (3ﻤن أﺠﻞ ّ
أ  .اﺤﺴب ﺒدﻻﻟﺔ  nﻋ�ﺎرة Sn

كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ ، n
ب .اﺴﺘﻨﺘﺞ ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ

n +1

َو S 'n = u0 + u1 + ... + un

) S 'n =n + 11 − 8 ( 1
3 4

3

اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻨﻲ 04 ) :ﻨﻘﺎط (

ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ [ ∞  [ 0;+ﺒﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ ) (C
ّ
اﻟداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ّ g
اﻟﺸكﻞ اﻟﻤﻘﺎﺒﻞ (
اﻟﻨﻘطﺔ ) ّ ) A(1; 0
)  (Tاﻟﻤﻤﺎس ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ )  (Cﻓﻲ ّ

) (C
3

2

كﻞ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :
أﺠب �ﺼﺢ أو ﺨطﺄ ﻤﻊ اﻟﺘﺒر�ـــر ﻓﻲ ّ
 (1اﻟﻌددان ) g (2و ) g (3ﻤﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ اﻹﺸﺎرة.

كﻞ ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ  xﻤن اﻟﻤﺠﺎل [ g '( x) > 0 : ] 0;2
 (2ﻤن أﺠﻞ ّ
 (3ﻤﻌﺎﻤﻞ ﺘوﺠ�ﻪ اﻟﻤﻤﺎس ) � (Tﺴﺎوي−3 :

كﻞ داﻟﺔ أﺼﻠ�ﺔ  Gﻟ ّﻠداﻟﺔ  gﻋﻠﻰ
ّ (4

1

A
3

2

1

-1

[ ∞  [ 0;+ﻤﺘزاﯿدة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ] [ 0;2
) (T
ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 4
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اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻟث 04 ) :ﻨﻘﺎط (
ﻋﯿﻨﻪ ﻤﻊ اﻟﺘﺒر�ــر.
ﻟﻛﻞ ﺴؤال ﺠواب واﺤد ﻓﻘط ﺼﺤ�ﺢ ﻤن ﺒﯿن اﻷﺠو�ﺔ اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔّ ،
ّ
2
1
−
x
+
 (1
 lim ﻫﻲ:
2 
1+ x + x 

∞x →+

أ( 0

ﺠـ( 1

ب( −2

اﻷول  2و أﺴﺎﺴﻬﺎ  1ﻫﻲ:
اﻟﺤد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ ) (un
 (2ﻋ�ﺎرة ّ
ّ
اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ � ﺤدﻫﺎ ّ
2
أ(

n

) 2( 1
2

ب( 2 + 1 n
2

ﺠـ( ) 2 + ( 1
2
n

ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ [ ∞ ِ ] 0 ; +ﺒـ ، h( x)= 2 x − 1 + 3x :ﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ )  (Cﻓﻲ ﻤﺴﺘو
ّ (3
اﻟداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ّ h
ﻤﻨﺴوب إﻟﻰ ﻤﻌﻠم �ﻘﺒﻞ ﻤﺴﺘﻘ�ﻤﺎ ﻤﻘﺎر�ﺎ ﻤﺎﺌﻼ ﻤﻌﺎدﻟﺘﻪ ﻫﻲ:
=
=
ﺠـ( y 2 x + 1
أ( y 2 x − 1
ب( y = 2 x
ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ [ ∞ ِ ] 0 ; +ﺒـg ( x) = 2 x + 1 − 12 :
ّ (4
اﻟداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ّ g
x
ﻤﻌرﻓﺔ ِﺒـ:
داﻟﺘﻬﺎ اﻷﺼﻠ�ﺔ  Gﻋﻠﻰ [ ∞  ] 0 ; +اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌدم ﻤن أﺠﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ ّ 1
ﺠـ( G ( x) = x 2 + x + 1 − 3
ب( G ( x) = x 2 + x − 1 − 1
أ( G ( x) = x 2 + x − 1
x
x
x
اﻟﺘﻤر�ن اﻟرا�ﻊ 08 ) :ﻨﻘﺎط (
x2 − 4
ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ِ ﺒـ:
f ( x) = 2
اﻟّداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ّ f
+
x
1
 
)  (Cﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﻤﻨﺴوب إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠم اﻟﻤﺘﻌﺎﻤد اﻟﻤﺘﺠﺎﻨس ) (O ; i , j
أن  fداﻟﺔ زوﺠ�ﺔ.
 (1أ ّ .ﺒﯿن ّ
ِ
اﻟﻨﺘﯿﺠﺘﯿن ﻫﻨدﺴ�ﺎ.
ب .اﺤﺴب )f ( x
ﺜم اﺴﺘﻨﺘﺞ )f ( x
ﻓﺴر ّ
 xlimو ّ
ّ xlim
∞ →−
∞→+
ﺠـ .ادرس وﻀﻌ�ﺔ ) � (Cﺎﻟﻨﺴ�ﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘ�م )∆( ذي اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ y = 1
x
. f ′( x) = 10
كﻞ ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ : x
 (2أ ِّ .ﺒﯿن ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
2
( x + 1) 2

ب .اﺴﺘﻨﺘﺞ أن  fﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ   − ∞ ; 0 وﻤﺘزاﯿدة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ   0 ; + ∞ ﺜم ِّ
ﺘﻐﯿراﺘﻬﺎ.
ّ
ﺸكﻞ ﺠدول ّ
ّ
اﻟﻨﻘطﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺼﻠﺘﻬﺎ 2
 (3أ  .اﻛﺘب ﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎس )  (Tﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ )  (Cﻓﻲ ّ
بِ .ﺠ ْد إﺤداﺜ�ﺎت ﻨﻘطﺘﻲ ﺘﻘﺎطﻊ )  (Cﻤﻊ ﺤﺎﻤﻞ ﻤﺤور اﻟﻔواﺼﻞ.
 (4ارﺴم )∆(  (T ) ،و ) (C
x2 − 4
 (Cg ) ، g ( x) = 2ﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠم اﻟﺴﺎﺒق.
ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ِ ﺒـ:
ّ (5
اﻟداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ّ g
x +1
كﻞ  xﻤن g ( x) = f ( x) ،  − ∞ ; − 2    2;+ ∞ 
أ ِّ .ﺒﯿن ّ
أن :ﻤن أﺠﻞ ّ
كﻞ  xﻤن g ( x) = − f ( x) :  − 2 ; 2 
و ﻤن أﺠﻞ ّ
بِّ .
ﺘﻐﯿرات اﻟداﻟﺔ g
ﺸكﻞ ﺠدول ّ

اﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤوﻀوع اﻷول
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اﻟﻤوﻀوع اﻟﺜﺎﻨﻲ
اﻟﺘﻤر�ن اﻷول 04 ) :ﻨﻘﺎط (
اﻷول  u0ﺤﯿثu0 = 5 :
ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ّ 
اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ) ّ (un
�ﺤدﻫﺎ ّ

و 1u +
=u
2
n +1
n
3

=
كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ un 2( 1 ) + 3 ، n
 (1أ  .ﺒرﻫن �ﺎﻟﺘراﺠﻊ ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
3
n

كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ ، n
بِّ .ﺒﯿن ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ

n

= un+1 − un
)− 4 ( 1
3 3

ﺘﻐﯿر اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ) (un
ﺠـ .اﺴﺘﻨﺘﺞ اﺘﺠﺎﻩ ّ
=v
كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ  nﻨﻀﻊun − 3 :
n
 (2ﻤن أﺠﻞ ّ
ﺜم اﻛﺘب ﻋ�ﺎرة  vnﺒدﻻﻟﺔ n
أ  .اﺤﺴب ّ v0
بِ .ﺒﯿن أن اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ )  (vﻫﻨدﺴ�ﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ 1
n
ّ ّ
3

كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ  nﻨﻀﻊSn = v0 + v1 + ... + vn :
 (3ﻤن أﺠﻞ ّ
أ  .اﺤﺴب ﺒدﻻﻟﺔ  nﻋ�ﺎرة Sn

و S 'n = u0 + u1 + ... + un

كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ S 'n = 3n + 6 − ( 1 ) ، n
ب .اﺴﺘﻨﺘﺞ ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
3
n

اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻨﻲ 04 ) :ﻨﻘﺎط (
ﺘﻐﯿراﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎﺒﻞ.
ّ
ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ [ ∞  ] − ∞ ; 0 [  ] 0 ; +ﺒﺠدول ّ
اﻟداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ّ f
)  (Cﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘو ﻤﻨﺴوب إﻟﻰ ﻤﻌﻠم.
كﻞ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:
أﺠب �ﺼﺢ أو ﺨطﺄ ﻤﻊ اﻟﺘﺒر�ــر ﻓﻲ ّ
 y = −1 (1ﻫﻲ ﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘ�م اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ )  (Cﻋﻨد ∞+

 (2ﻤﻌﺎﻤﻞ ﺘوﺠ�ﻪ اﻟﻤﻤﺎس )  (Tﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ )  (Cﻓﻲ اﻟﻨﻘطﺔ  Aذات اﻟﻔﺎﺼﻠﺔ � 1ﺴﺎوي 0

 (3اﻟﻨﻘطﺔ ) B( 3 ;1ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ) (C
f (1442) < f (2021) (4

اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻟث 04 ) :ﻨﻘﺎط (
ﻋﯿﻨﻪ ﻤﻊ اﻟﺘﺒر�ــر.
ﻟﻛﻞ ﺴؤال ﺠواب واﺤد ﻓﻘط ﺼﺤ�ﺢ ﻤن ﺒﯿن اﻷﺠو�ﺔ اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔّ ،
ّ
2
x
+
1
ﻤﻌرﻓﺔ ِﺒــ:
ّ (1
ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ِ  − 2 ; + ∞ ﺒـ ، f ( x) = x + 2 :داﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ّ f ′
اﻟداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ  fاﻟ ّ
3
−3
ب(  f ′( x) = 5 2ﺠـ(
أ(
= )f ′( x
= )f ′( x
2
2
)( x + 2

)( x + 2

ﺻﻔﺤﺔ  3ﻣﻦ 4

)( x + 2
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ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل ِ  2 ; + ∞ ﺒـ:
ّ (2
اﻟداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ّ g
و )  (C gﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘو ﻤﻨﺴوب إﻟﻰ ﻤﻌﻠم.
اﻟﻨﻘطﺔ ذات اﻟﻔﺎﺼﻠﺔ  3ﻫﻲ:
ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻤﺎس ﻟِـ )  (C gﻓﻲ ّ
=y
=y
ب( −3 x + 13
=
أ( y 3 x − 5
ﺠـ( −3 x + 5
 a (3ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ ،اﻷﻋداد  a + 6 ، a + 2 ، aﺒﻬذا اﻟﺘرﺘﯿب ﻫﻲ ﺤدود ﻤﺘﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ﻫﻨدﺴ�ﺔ ﻤن أﺠﻞ:
ﺠـ( a = 4
ب( a = −2
أ( a = 2
ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ﺒـ2n + 1 :
= ، vﻨﻀﻊSn = v0 + v1 + ... + vn :
n
 (4اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ ) ّ (vn
كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ  nاﻟﻤﺠﻤوع � Snﺴﺎوي:
ﻤن أﺠﻞ ّ
)n(n + 1
ﺠـ(
ب( (n + 1) 2
أ( n 2
2
3
x−2

g ( x) = 1 +

اﻟﺘﻤر�ن اﻟرا�ﻊ 08 ) :ﻨﻘﺎط (

x² − x + 4
ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ِ ﺒـ:
اﻟﺪّاﻟﺔ اﻟﻌﺪدﯾﺔ ّ f
x² + x + 2
 
)  (Cﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﻤﻨﺴوب إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠم اﻟﻤﺘﻌﺎﻤد اﻟﻤﺘﺠﺎﻨس ) (O ; i , j
= )f ( x

اﻟﻨﺘﯿﺠﺘﯿن ﻫﻨدﺴ�ﺎ.
 (1اﺤﺴب ) lim f ( xو )f ( x
ﻓﺴر ّ
ﺜم ّ
ّ ، xlim
∞→+
∞ x→ −
=g
 (2ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛ ّﻞ  xﻣﻦ  ﻧﻀﻊ( x) f ( x) − 1 :

) اﻟوﺤدة ( 2cm

أ  .ادرس ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ  xإﺷﺎرة )g ( x

ب .اﺳﺘﻨﺘﺞ وﺿﻌﯿﺔ )  (Cﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ )∆( ذي اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ y = 1
)2( x + 1)( x − 3
كﻞ ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ : x
= )f ′( x
2
 (3أ ِّ .ﺒﯿن أّﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
x
²
x
2
+
+
(
)
كﻞ ﻤن   − ∞ ; − 1 و   3 ; + ∞ وﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ  − 1 ; 3 
بِّ .ﺒﯿن ّ
أن  fﻤﺘزاﯿدة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ّ

ﺠـِّ .
ﺘﻐﯿرات اﻟﺪّاﻟﺔ f
ﺸكﻞ ﺠدول ّ
اﻟﻨﻘطﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺼﻠﺘﻬﺎ 1
 (4أ  .اﻛﺘب ﻤﻌﺎدﻟﺔ ِﻟـ )  (Tﻤﻤﺎس اﻟﻤﻨﺤﻨﻲ )  (Cﻓﻲ ّ
اﻟﻨﻘطﺔ ) A( − 2 ; 5
أن ) � (Tﻘطﻊ )  (Cﻓﻲ ّ
ب .ﺘَﺤﱠﻘق ّ
2

 (5ارﺴم )∆(  (T ) ،و ) (C
x² − x + 4
اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ِ ﺒـ:
اﻟداﻟﺔ
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اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الرايضيات /الشعبة :تسيري و إقتصاد /بكالوراي 2021
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
التمرين األول 44 ( :نقاط )

 )1أ  .حساب u1 ، u0 :و u2
n

أن :
ب .التَحّقق ّ

) un1  un   3 ( 1

05.0

2 4

01,75
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مجموعة

0,25x3

جـ (un ) .متناقصة تماما.

n1

العالمة
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 )3صح  ،التبرير.
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التمرين الثالث 44 ( :نقاط )

 ،التبرير.

 )3الجواب الصحيح

0 ,50

التمرين الثاني 44 ( :نقاط )

 )1صح  ،التبرير.

 )1الجواب الصحيح
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التمرين الرابع 40 ( :نقاط )
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صفحة  1من 5

05.0
0,50x2
0,25
0,50
0,25

02.50

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الرايضيات /الشعبة :تسيري و إقتصاد /بكالوراي 2021
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
 )2أ .
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صفحة  2من 5

01,00

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الرايضيات /الشعبة :تسيري و إقتصاد /بكالوراي 2021
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة

مجموعة

التمرين األول 44 ( :نقاط )
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 )1اإلجابة الصحيحة
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 )4اإلجابة الصحيحة
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0.75

التمرين الثاني 44 ( :نقاط )
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 )2اإلجابة الصحيحة
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التمرين الثالث 44 ( :نقاط )

ب)  ،التبرير.
ب)  ،التبرير.

صفحة  3من 5

0,50x2

01,00

0,50x2

01,00

0,50x2

01,00

0,50x2

01,00

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الرايضيات /الشعبة :تسيري و إقتصاد /بكالوراي 2021
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة

مجموعة

التمرين الرابع 40 ( :نقاط )
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صفحة  4من 5

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الرايضيات /الشعبة :تسيري و إقتصاد /بكالوراي 2021
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
 )6أ .

 hزوجية.

مجزأة

مجموعة

05..

ب .التّحقق ّأنه من أجل كل  xمن المجال h( x)  f ( x) :  0 ;   
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صفحة  5من 5

00500

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيير واقتصاد ،تقني رياضي
اختبار في مادة :الفلسفة

دورة2021 :
المدة 03 :سا و 03د

عالج موضوعا واحدا على الخيار
الموضوع األول:
هل الفرضية خطوة ضرورية في البحث العلمي التجريبي؟
المطلوب :اكتب مقاال فلسفيا مبر از من خالله ما يلي:
( 05.20نقطة)

 -طرح المشكلة.

 -عرض األطروحة وحججها ومناقشتها.

( 06نقاط)

 -عرض نقيض األطروحة ،حججها ومناقشتها.

( 06نقاط)

 -حل المشكلة

( 05.20نقطة)

 -التركيب

الموضوع الثاني:

( 00نقاط)

يقول التجريبيون " :إن المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة الحسية "
 -دافع عن هذه األطروحة

المطلوب :اكتب مقاال فلسفيا تدافع فيه عن صحة هذه األطروحة مبر از ما يلي:
 -طرح المشكلة.

( 05.20نقطة)

 -عرض منطق األطروحة وحججها.

( 02نقاط)

 -الدفاع عن األطروحة بحجج شخصية.

( 02نقاط)

( 02نقاط)

 -عرض منطق الخصوم ونقده.

( 05.20نقطة)

 -حل المشكلة.

صفحة  1من 2

اختبار في مادة :الفلسفة  /الشعبة :تسيير واقتصاد ،تقني رياضي  /بكالوريا 2021
الموضوع الثالث :النص.
" إن قيمة الفلسفة ،هي في الحقيقة ،بما تكون عليه من عدم يقين بالذات ،واإلنسان الذي لم ينهل من الفلسفة

تكون حياته أسيرة أحكام سابقة استمدها من الفطرة السليمة المشاعة ومما أخذ به أهل عصره وقومه ،ومما نشأ في ذهنه

من آراء لم يصل إليها بفضل عقل نير أو نقد متميز .وبذلك يبدو له العالم عددا محصو ار واضحا جليا ،وال تثير فيه
األشياء العادية أي سؤال ،وكل ما ليس مألوفا عارفا به فهو ال يأبه به .أما حين يبدأ المرء يتفلسف فيكون على النقيض

من ذلك ،ألنه يجد  ...أنه حتى األشياء العادية المألوفة في الحياة اليومية تثير من المشكالت التي ال يمكن اإلجابة

عنها إجابة تامة قط .فإذا كانت الفلسفة عاجزة عن أن تهدينا على وجه اليقين إلى الجواب الصحيح عما تثيره من شكوك،

فهي قادرة على أن توحي بكثير من الصور التي توسع عقولنا وتحررها من عقال العرف والتقاليد ،فإذا أنقصت شعورنا

باليقين من األشياء كما هي ،زادت في معرفتنا باألشياء كما قد تتكون ،بل هي تقضي على الثقة واالطمئنان المشوبين

بالزهو والخيالء ألولئك الذين لم يسلكوا دروب الشك المؤدي إلى التحرر واالنعتاق ،وتزيد الرغبة في االطالع بما تبينه

من أشياء قريبة منا في صور لم نعتدها".

برتراند راسل" ،مشكالت فلسفية"
ترجمة ،سمير عبده ص761
(بالتصرف)

المطلوب :اكتب مقاال فلسفيا مبر از من خالله:
( 05.20نقطة)

 -المشكلة التي يعالجها النص.

 -أطروحة صاحب النص (موقفه)

( 02نقاط)

 -الحجج المعتمدة.

( 02نقاط)

 -حل المشكلة.

( 05.20نقطة)

( 02نقاط)

 -مناقشة النص.

صفحة  2من 2

اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :الفلسفة  /الشعب :تسيير واقتصاد  +تقني رياضي /بكالوريا0202 :
الموضوع األول :هل الفرضية خطوة ضرورية في البحث العلمي التجريبي؟
عناصر اإلجابة

المحطات

 المدخل :إن سر تقدم العلوم ونجاحها ،هو تطبيقها للمنهج التجريبي( .المالحظة ،الفرضية ،التجربة)،طرح
مع التركيز على مفهوم الفرضية.
المشكلة
 ابراز العناد :اختالف اآلراء بين النزعة التجريبية التي ترى أن الفرضية ليست ضرورية في البحثالعلمي التجريبي والنزعة العقلية التي تعتبرها خطوة ضرورية لكل استدالل تجريبي.
 المشكل :هل يمكن االستغناء عن الفرضية في البحث العلمي التجريبي واالكتفاء بالمالحظة والتجربةفقط؟

محاولة
حل

المشكلة

 عرض األطروحة :الفرضية ضرورية في البحث العلمي التجريبي (النزعة العقلية  +كلود برنار،...بوانكاريه).
 الحجج - :دون الفرضية سيكتفي العلم بتسجيل مالحظات عقيمة. إن األحكام القبلية (الفرضية) هي األساس الذي تبنى عليه التجربة وليس العكس. الفرضية هي مشروع القانون العلمي ،بدونها يتعذر االكتشاف العلمي. إن العلم ليس تجميع للوقائع بل هو تعبير عن تلك العالقات الثابتة بينها والتي يتم الكشف عنهاعن طريق الفرضية.
 األمثلة واألقوال. النقد :إن الفرضية انتاج عقلي حدسي تحتمل الصدق والكذب ،وقد تضلل الباحث وتبعده عن الحقيقةالعلمية التي يسعى إليها( .الفرضية قد تبعد الباحث عن الواقع مما يجعل تفسيراته ليست علمية).
 عرض نقيض األطروحة :الفرضية ليست ضرورية في البحث العلمي التجريبي (النزعة التجريبية:فرنسيس بيكون ،هيوم ،جون ستيوارت مل  ،...والوضعية المنطقية)
 الحجج- :إن الفرضية حكم مسبق لم تستخلص من مالحظة الظواهر( .نيوتن) كل ما ليس له مقابل حسي ،ال يصلح ليكون أساسا للعلم- .المالحظة والتجربة تكفيان لقيام العلم. قواعد االستقراء األربعة (قواعد التجريب) لجون ستيوارت مل ،كفيلة للكشف عن القوانين العلمية. األمثلة واألقوال. النقد- :إن إلغاء الفرضية في البحث العلمي التجريبي  ،سيفقد العالم البوصلة فال يعرف عما يبحث. طرق االستقراء األربعة تنطوي على فرضيات غير مسرح بها فهي تؤكد على أهمية الفرضية والتلغيها.
 التركيب- :إن الفرضية خطوة منهجية ضرورية لكل استدالل تجريبي ،و هي مشروطة بمقاييسعلمية .
 -األمثلة واألقوال.

العالمة
المجزئة

العالمة
الكلية

01.50
05.20
01
20

20

20
20
12/12
20

20

20
20

حل

المشكلة

 االستنتاج :ال يمكن للعلم أن يقوم بدون الفرضية ،ألن العلم قائم على معطيات التجريب وفعالية العقل. -مدى انسجام الحل مع منطق التحليل.

20
05.20
25.2
المجموع 02/02

مالحظة- :الحرص على تثمين اإلجابات المتميزة وتصحيحها بتكليف األساتذة ذوي خبرة وكفاءة ومنحها النقطة المستحقة.
 -تنقص ربع نقطة عن كل خطأ لغوي ،وال يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء (0ن)

صفحة  1من 3

تابع اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :الفلسفة  /الشعب :تسيير واقتصاد  +تقني رياضي /بكالوريا0202 :
الموضوع الثاني يقول التجريبيون" :إن المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة الحسية " – دافع عن هذه األطروحة.
المحطات
طرح

المشكلة

عناصر اإلجابة
 -الفكرة الشائعة :أصل المفاهيم الرياضية العقل.

العالمة

العالمة

المجزئة
20

الكلية

 -نقيضها :المفاهيم الرياضية مستوحاة من الطبيعة.

20

 -المشكل :إذا افترضنا صحة األطروحة القائلة إن المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة الحسية ،فكيف

25.2

يمكن الدفاع عنها؟

محاولة

 -عرض منطق األطروحة- :المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة الحسية).ج س مل ـ د.هيوم ج لوك

المشكلة

 -الحجج:

حل

05.20

20

)

20

 فن المساحة ظهر قبل الهندسة النظرية - .استعانة اإلنسان البدائي في عملية العد بالحصى. عالقة األشكال الهندسية بموضوعات العالم الخارجي ،مثال (شكل الدائرة مستوحى من شكلالشمس ،االحتماالت أصلها ألعاب الصدفة- )،أسبقية الهندسة الفنية عن الهندسة العلمية النظرية
. ...

20

 -األمثلة واألقوال.

 -الدفاع عن األطروحة بحجج شخصية:

20
20

 أثبت علم النفس أن تعلم األعداد عند الطفل يستند على وسائط حسية. الحساب نشأ نتيجة التعامل التجاري- .الحضارات القديمة استخدمت الرياضيات ألغراض نفعيةودينية (مصر القديمة ،األشوريون)... ،

12/12
20

 -األمثلة واألقوال.

عرض منطق الخصوم ونقده:

أ) المفاهيم الرياضية مصدرها العقل ،وليس التجربة الحسية (ابداع عقلي محض) :أفالطون ،ديكارت،

20

كانظ .)...

أفالطون :المفاهيم الرياضية حقائق عقلية مطلقة تعلمتها النفس في عالم المثل.

ديكارت :المفاهيم الرياضية فطرية قائمة في الذهن( .معطى إلهي)
كانط :المكان صورة عقلية قبلية.

ب) نقده- :لو كانت المفاهيم الرياضية فطرية ،وموجودة في العقل بصورة قبلية لما وجد الطفل

20

صعوبة في استيعابها والتدرج في تعلمها ،وتباين فهم الناس للرياضيات؟

 األمثلة واألقوال.حل

المشكلة

 التأكيد على مشروعية الدفاع :األطروحة صحيحة ولها ما يبررها. -انسجام الحل مع منطق التحليل.

20
20
05.20
25.2
المجموع 02/02

مالحظة- :الحرص على تثمين اإلجابات المتميزة ،يصححها أساتذة ذوي خبرة وكفاءة وتمنح لها العالمة المستحقة.

 -يمكن للمترشح أن يقدم مرحلة عرض منطق الخصوم ونقده على مرحلة الدفاع عن األطروحة بحجج شخصية.

 -تنقص ربع نقطة عن كل خطأ لغوي وال يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء (20ن)

صفحة  5من 3

تابع اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :الفلسفة  /الشعب :تسيير واقتصاد  +تقني رياضي /بكالوريا0202 :
الموضوع الثالث (النص)" :مشكالت فلسفية " برتراند راسل ،ترجمة سمير عبده.
مراحل

عناصر اإلجابة

اإلجابة
طرح
المشكلة

 المدخل :التطور العلمي والتكنولوجي طرح مشكلة قيمة الفلسفة ودورها في حياة اإلنسان. -السياق الفلسفي :يندرج النص ضمن مبحث الفلسفة( ،قيمة الفلسفة) والرد على النزعة

العالمة

العالمة

المجزئة

الكلية

25.2
20
05.20

الوضعية والنزعة العلمية المادية الرافضة للفلسفة.

 -المشكلة :فيما تتمثل قيمة الفلسفة؟

20

 الموقف:أ) مضمونا:

 يرى صاحب النص أن قيمة الفلسفة تكمن في كونها تؤدي باإلنسان إلى عدم اليقينوالشك في الحقائق المعطاة ،كما تكسبه الروح النقدية.

ب) شكال:

 " إن قيمة الفلسفة  ....عدم اليقين بالذات "" -بل هي تقضي على الثقة  ....لم يسلك دروب الشك ".

20

20

 الحجج:محاولة
حل

أ) مضمونا:

 المقارنة بين الشخص الذي يمارس التفلسف في حياته ،والشخص الذي يفتقد إلى ذلك. -إن الفلسفة ،بما تتميز به من عدم اليقين ،تفتح أفاق التفكير أمام اإلنسان.

20

12/12

المشكلة ب) شكال:

 "إن اإلنسان الذي لم ينهل من الفلسفة  ...أما حين يبدأ المرء يتفلسف "... " -فإذا :كانت الفلسفة عاجزة  ....وتحررها من عقال العرف والتقاليد".

 -النقد والتقييم:

 فعال إن قوام التفكير الفلسفي هو الشك والنقد ،وعدم اليقين. إذا كان الشك من أجل الشك فهو هدم للمعرفة وهذا يؤدي إلى الحط من قيمة الفلسفةوالنفور منها ،وانما الشك من أجل بحث جديد.

 الراي الشخصي :يترك االختيار للمترشح مع تبريره. -األمثلة واألقوال.

 استنتاج :تكمن قيمة الفلسفة في الشك المنهجي الذي يوسع مدارك عقولنا ويجعلنا نتجاوزما نعرفه إلى طلب ما ال نعرفه.
حل
 مدى انسجام الحل مع منطق التحليل.المشكلة

20

205.2

205.2
205.2
05.20
20
المجموع

مالحظة- :الحرص على تثمين اإلجابات المتميزة ،ويصححها أساتذة ذوي خبرة وكفاءة ،ومنحها النقطة المستحقة. -تنقص ربع نقطة عن كل خطأ لغوي وال يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء ( 20ن).

صفحة  3من 3

02/02

