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اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

التمرين األول 7) :نقاط)
البروتينات ذات النشاط األنزيمي لها بنية متميزة تضمن لها تخصصا وظيفيا عاليا.
 -Iإلظهار العالقة بين البنية الفراغية لألنزيم ومادة التفاعل ندرس نشاط أنزيم الكربوكسي بيبتيداز)أحد األنزيمات

الهاضمة).

تظهر الوثيقة( )1البنية الفراغية لهذا األنزيم ،حيث :يمثل الشكل(أ) األنزيم في غياب مادة التفاعل ويمثل الشكل(ب)

األنزيم في وجود مادة التفاعل.
مادة التفاعل

البنية الفراغية لألنزيم

الشكل (أ) :في غياب مادة التفاعل

الشكل (ب) :في وجود مادة التفاعل

الوثيقة ()1
مالحظة :األرقام الموضحة في الشكل (أ) تشير إلى األحماض األمينية المشكلة للموقع الفعال
 -1هل كل األحماض األمينية الداخلة في تركيب األنزيم تحدد تأثيره النوعي ؟ علل إجابتك.

ضح كيفية تشكل المعقد [ أنزيم  -مادة التفاعل ].
ثم و ّ
 -2قارن بين الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (ّ ، )1
 -ماذا تستنتج ؟

صفحة  1من 14

 -IIلدراسة تأثر النشاط األنزيمي بتغير شروط الوسط ،قيس نشاط أنزيم الكربوكسي بيبتيداز بداللة تغير كل من
درجة الحموضة ) (pHودرجة الح اررة ،النتائج مبينة في الوثيقتين ( 2أ) و( 2ب).
قيمة الـ 1 pH
النشاط
األنزيمي

2

0

0

5

6

7

8

9

14

4.0 4.5 4.7 4.6 4.5 4.0 4.0 4.2 4.1 44

الوثيقة ( 2أ)  :نشاط أنزيم الكربوكسي بيبتيداز بداللة تغير الـ pH
سرعة
التفاعل

 °05م
 °24م
 °4م أو  ° 64م
الزمن

الوثيقة ( 2ب)  :نشاط أنزيم الكربوكسي بيبتيداز بداللة تغير درجة الحرارة

 –1أ -ارسم منحنى تغيرات النشاط األنزيمي بداللة درجة الحموضة ) .(pHماذا تستنتج؟
ب -حلّل النتائج الممثلة في الوثيقة ( 2ب) .ماذا تستنتج ؟
 –2كيف تفسر النشاط األنزيمي عند القيم التالية:
أ  -عند  pH =8وعند القيم األخرى للـ .pH

ب -عند درجة ح اررة °53م وعند القيم األخرى لدرجة الح اررة.
 –IIIأثناء دراسة تدخل الوسائط الحيوية في الظواهر البيولوجية للعضوية أمكن تحديد مادة التفاعل (الركيزة )S
يوضحه جدول الوثيقة (.)5
ونوع التفاعل لمجموعة من األنزيمات .كما ّ
 -1ما هي المعلومات المستخرجة
من معطيات جدول الوثيقة ()5؟

لخص مفهوم النوعية األنزيمية.
ّ -2

األنزيم ( ) E
كيموتربسين(شيموتربسين)
تربسين
ببسين
غلوكوز أكسيداز
غليكوجين سانتيتاز
غلوكوكيناز
مالتاز
األنزيم ( Aللزمرة الدموية)
أميالز اللعاب

صفحة  2من 14

مادة التفاعل
(الركيزة ) S
بروتينات
بروتينات
بروتينات
غلوكوز
غلوكوز
غلوكوز
مالتوز
المادة H
النشاء
الوثيقة ()0

نوع
التفاعل
إماهة
إماهة
إماهة
أكسدة
بناء
فسفرة
إماهة
بناء
إماهة

التمرين الثاني 6( :نقاط )
تساهم العصبونات ،بتدخل بروتيناتها الغشائية ،في استقبال وارسال اإلشارات الكهروكيميائية التي تضمن وظائف
االتصال والتنظيم في العضوية.
يت سلسلة تجارب تعتمد على تسجيل استجابة المحور األسطواني لليف عصبي لحيوان مائي إثر تنبيه فعال.
 -Iأ ْجر ْ
توضح الوثيقة ( 1ب) النتائج المتحصل عليها:
تمثل الوثيقة ( 1أ) الشروط التجريبية ،بينما ّ
الشروط التجريبية

التجربة

ب

أ

الوسط خارج خلوي عادي

ب

الوسط خارج خلوي يحتوي على شوارد صوديوم
 Na+بتركيز %35

ج

الوسط خارج خلوي يحتوي على إنزيم البروناز
) (pronaseالذي يثبط انغالق قنوات Na+

د

الوسط خارج خلوي يحتوي على مادةT E A
) (Tétra Ethyl Ammoniumالتي تمنع انفتاح
قنوات البوتاسيوم K+

د

أ

ج

الوثيقة ( 1ب)

الوثيقة ( 1أ)

 -1أعد رسم المنحنى(أ) مبر از على أجزائه عدد وحالة القنوات الغشائية المتأثرة بتغير الكمون الغشائي(انفتاح أو انغالق).
 -2ما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من تحليلك للمنحنيات ( ب  ،ج  ،د ) في الوثيقة (1ب) ؟
ثل التسجيل الذي تتوقع الحصول عليه باستعمال [ البروناز  +مادة  ] TEAمعا .علّل إجابتك.
 -5م ْ
 -IIتمثل الوثيقة ( 2أ) جسما خلويا لعصبون بعد مشبكي محرك يستقبل تأثيرات من النهايات العصبية قبل مشبكية
( .)C،B،Aأحدثت تنبيهات منفردة أو مجتمعة على النهايات العصبية ( )C،B،Aوسجلت االستجابة على العصبون
المحرك .المعطيات والنتائج موضحة في الوثيقة ( 2ب) [.شدة التنبيهات على النهايات العصبية ( )C،B،Aثابتة
عبر السهم عن لحظة إحداث التنبيه ،العصبونات المنبهة مشار إليها ضمن قوسين ].
ويرمز لها بـ ) . (Sي ّ
A

الوثيقة ( 2أ)

الوثيقة ( 2ب) :التسجيالت عن طريق المستقبل R

 -1فسر التسجيالت الم ّبينة في الوثيقة ( 2ب).
 -2استنتج أثر كل من العصبونات ( )C،B،Aعلى العصبون المحرك.
 -IIIارسم التسجيالت التي تتوقع الحصول عليها بإعادة نفس التنبيهات بعد حقن األستيل كولين إستيراز في المشابك
(( .)5 ،2 ،1المشبكان  1و 5يعمالن باألستيل كولين والمشبك  2يعمل بالـ )GABA

صفحة  0من 14

التمرين الثالث 7( :نقاط)
ضيها الخاص كائنات ذاتية التغذية وقادرة على تحويل الطاقة.
الخاليا اليخضورية ،بتع ّ
 -Iالصانعات الخضراء عضيات سيتوبالزمية متخصصة تح ّول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة.

ّ -بين برسم عليه البيانات تبرز من خالله أن الصانعة الخضراء عضية ذات بنية ونشاط بيوكيميائي حجيري.

ت خطوات تجريبية باستعمال التجريب المدعم بالحاسوب
 -IIقصد التعرف على بعض آليات التركيب الضوئي أ ْنجز ْ
( )ExAOعلى معلق صانعات خضراء مفتوحة الغالف موضوعة ضمن مفاعل حيوي خال من  CO2ومصدر
إشعاعات ضوئية مختلفة وكاشف هيل (  ) Hillوهو محلول مؤ ْكسد يحتوي على شوارد الحديد .Fe3+
الشروط والنتائج التجريبية مبينة في الوثيقة (:)1

(O
ثنائي األكسجين
تركيز ثنائي
تركيز
األكسجين)2في
μμ mole
الوسط
في
الوسط )mole (O2

في غياب كاشف هيل

في وجود كاشف هيل

5.8
5.0
5.0
5.2
5

الزمن (د)
11

15

ضوء
أخضر

9

8

ضوء أحمر
أو بنفسجي

0

7

3

0

ظـالم ضوء أبيض

5

2

1

5

ظـــالم

الوثيقة()1
 -1أ -حلّل النتائج الممثّلة في الوثيقة (.)1

ب -استنتج الشروط التجريبية الالزمة لحدوث تفاعالت المرحلة الكيموضوئية في الكييس (التيالكوييد).

وضح تسلسل آليات هذه المرحلة في الحالة الطبيعية.
جّ -
 -2اكتب المعادلة اإلجمالية للمرحلة الكيموضوئية في الحالة الطبيعية.
 -5ما أهمية هذه التجربة بخصوص إظهار ما يلي:
أ -عالقة أكسدة الماء بتثبيت .CO2

ب -مصدر األكسجين المنطلق أثناء عملية التركيب الضوئي.
ج -مراحل التركيب الضوئي.

صفحة  0من 14

 -IIIيزود معلق أشنات خضراء بـ ( 10CO2المشع) خالل الفترة الزمنية [ أ – ب ] الموضحة في الوثيقة ( ،)2ويقاس
تغير نسبة اإلشعاع بداللة الزمن لثالث أنواع من المركبات العضوية هي.TP,HP,APG :

النتائج ممثلة في الوثيقة (.)2

حمض فوسفورغليسريك = APG
تريوز فوسفات = TP
هكسوز فوسفات = HP

اإلشعاع (وحدة إفتراضية)

ب

الزمن (ثا)

أ

CO2

14

الوثيقة ()2
 -1ما هي المعلومات األساسية المستخرجة من نتائج الوثيقة ()2؟ ماذا تستخلص؟

 -2مما سبق ومن معلوماتك المكتسبة في القسمّ ،بين بمخطط التفاعالت األساسية للمرحلة الكيموحيوية.

صفحة  5من 14

التمرين األول 6( :نقاط)

الموضوع الثاني

لتحديد بعض آليات تركيب البروتين في الخاليا حقيقية النواة ،ت ْقترح عليك ما يلي:

 -Iأثناء تركيب البروتين تنتقل األحماض األمينية إلى مستوى الرسالة الوراثية ) (ARNmوالريبوزوم بواسطة

الـ  . ARNtنريد التحقق تجريبيا من" :هل التعرف على رامزات الـ  ARNmيتم بواسطة الـ  ARNtأم بواسطة
الحمض األميني الذي ينقله؟"
يمكن بتقنية خاصة،
تحويل الحمض األميني
السيستيين  Cysالمرتبط
بـ ARNtخاص به إلى
أالنين  Alaوفق ما هو
موضح في الوثيقة ()1
وذلك باستبدال  SHبـ .H
الحظ المراحل التجريبية
في الوثيقة (.)1

–CH3

الوثيقة()1
 -1ماذا تمثل المرحلة  1من الوثيقة ()1؟ اشرح خطواتها.
حدد العنصر الذي يتعرف على رامزات الـ  ، ARNmمستدال على ذلك من معطيات الوثيقة (.)1
ّ -2
ظهر شكال الوثيقة ( )2رسما تخطيطيا لمراحل تركيب
 -IIي ْ
البروتين.
سم العناصر ( س ،ع  ،ص  ،ل) ثم مثل برسم تخطيطي
ّ -1

على المستوى الجزيئي الوحدة البنائية المميزة للعنصر (ع).
 -2تعرف على المرحلتين الممثلتين بالشكلين (أ) و (ب)
من الوثيقة (.)2
 -3أكمل البنيتين (س) و(ع) من الشكل (أ) اعتمادا على
معطيات الوثيقة (.)2
 -4يعتبر العنصر (ع) وسيطا ينقل الرسالة الوراثية.
أثْبت أن هذا الوسيط يحمل نفس المعلومة الموجودة في الـ .ADN

وضح دور
 – IIIبناء على معلوماتك وما جاء في هذه الدراسة ّ
كل من العناصر( س ،ع  ،ص ،ل) الممثلة في الوثيقة ()2
في تركيب البروتين.

س

UGG

ACA

GCA

ع

ص

ع

الوثيقة()2

صفحة  6من 14

التمرين الثاني 7( :نقاط)
للخلية الحية القدرة على تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة كيميائية قابلة لالستعمال.
ت ْقترح عليك في هذه الدراسة بعض آليات هذا التحويل الطاقوي.
ت تجربة مدعمة بالحاسوب ( )ExAOعلى معلق خميرة الخبز موضوعة ضمن مفاعل حيوي غني بالجلوكوز
 -Iأ ْنجز ْ

و ثنائي األوكسجين ) .(O2معايرة تركيز كل من ثنائي األوكسجين و ( )CO2وقياس الوزن الجاف للخميرة في الوسط

سمحت بإنجاز منحنيات الشكل (أ) من الوثيقة ( ،)1أما الشكل (ب) من الوثيقة ( )1يوضح المالحظة المجهرية لما
فوق بنية خلية خميرة أخذت خالل الفترة الزمنية المسجلة في الشكل (أ) من الوثيقة (.)1
الوزن الجاف
للخميرة )(g

التركيز
(و .إ)

الشكل ( أ )

30

الشكل (ب)

25
1

20

الوزن الجاف

15

0.5

CO2
10
0.25

O2

5
0

الزمن)055 (S

555

255

155

الوثيقة ()1

 -1حلّل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة ( .)1ماذا تستنتج ؟
سم الظاهرة التي تمت خالل هذه الدراسة.
 - 2أّ -
ب -اكتب معادلتها اإلجمالية.
وضح عالقة  :مميزات بنية خلية خميرة الشكل (ب) من الوثيقة ( )1بالظاهرة المدروسة.
-5أّ -
ب -هل تحافظ خلية الخميرة على نفس المميزات البنيوية بعد الزمن ( 055ثانية ())s؟ علل

صفحة  7من 14

 -IIمن جهة أخرى مكنت دراسة بيوكميائية للظاهرة السابقة من إنجاز المخطط الممثل في الوثيقة (.)2

غلوكوز
خلية اخلمرية
المرحلة()1

غلوكوز

الناتج (أ)

الناتج (أ)
المرحلة( )2

الناتج (ب)

المرحلة ()0

ميتوكوندري

TH2
حلقة
تفاعالت

O2

CO2
الوثيقة ()2

 من معلوماتك ومن معطيات الوثيقة (:)2سم المراحل المرقمة في الوثيقة ( ،)2ثم اكتب المعادلة اإلجمالية لكل مرحلة.
ّ -1

 -2أوجد عالقة بين تفاعالت المرحلتين ( )2و( ) 5والتركيب الكيموحيوي للميتوكندري.
لخص برسم تخطيطي وظيفي التفاعالت
 -IIIانطالقا من مكتسباتك والمعلومات الواردة في هذه الدراسةّ ،
الكيموحيوية التي تحدث خالل المرحلة ( )5من الوثيقة (.)2

صفحة  8من 14

التمرين الثالث 7( :نقاط)
ت عدة دراسات تتعلق بمصدر األجسام المضادة وكيفية تدخلها في مراحل االستجابة المناعية النوعية الخلطية.
أ ْنجز ْ
 Iـ إليك الخطوات التجريبية الموضحة في الوثيقة (: )1
فأر عادي

 نضع في علبة بتري  150من خاليا
مستخلصة من طحال فأر عادي ،العلبة
تحتوي مسبقا على جيالتين ونوعا واحدا
من المستضدات  :مولد الضد (س)
 بعض من الخاليا يتثبت على الخليط
[جيالتين  +مولد ضد (س)]
 أغلب الخاليا ال تتثبت ويتم التخلص
منها بالغسل

جيالتين

مولد الضد (س)

1

خاليا طحال فأر لم يحقن
بمولد الضد (س)
2

 بعد إذابة الجيالتين يتم تحرير الخاليا
النوعية لمولد الضد (س)

 0التخلص من الخاليا بالغسل

 بعض الخاليا المحررة توضع في
تماس مع مولد الضد (س)

0

 البعض اآلخر يوضع مع مولدات ضد
أخرى مغايرة
 نالحظ أن الخاليا التي وضعت في
تماس مع مولد الضد (س) قادرة على
التكاثر وإنتاج أجسام مضادة تشكل
معقدات مناعية مع مولد الضد (س)

5

6

7

8

 النتيجة سلبية للخاليا األخرى
الوثيقة ()1
مالحظة  :الجيالتين مادة هالمية تستعمل لتسهيل انتشار األجسام المضادة ومولدات الضد.
حدد مدى صحة أو خطأ المعلومات التالية مع التعليل:
 انطالقا من معطيات ونتائج الوثيقة (ّ )1 -1الخاليا التي أفرزت األجسام المضادة ( ضد مولد الضد (س) ) موجودة في طحال الفأر.
 -2توجد في طحال الفأر خاليا قادرة على التعرف على مولد الضد (س).
 -3كل خاليا الطحال األخرى المتخلص منها بالغسل ال تملك ما يسمح لها بتثبيت مولدات الضد.
 -4الخاليا المفرزة لألجسام المضادة ( ضد مولد الضد (س) ) مصدرها الخاليا التي ثبتت مولد الضد (س).
 -3عدم وجود عالقة بين التعرف المتخصص للخاليا المستخلصة من الطحال المتعرفة على مولد الضد
ونوعية (تخصص) األجسام المضادة المفرزة.

صفحة  9من 14

(س)

 -IIفي تجربة أخرى ،حقن فأر ببكتريا من نوع السالمونيل فظهرت عليه اضطرابات هضمية .تمت متابعة تطور كمية
مولد الضد واألجسام المضادة المنتجة بعد الحقن خالل فترة تقدر بخمسة أسابيع .النتائج ممثلة في الوثيقة ( 2أ).
بعد أسبوع ،أخذت من

كمية مولد الضد
واألجسام المضادة
(وحدة افتراضية)

طحال الفأر ومن عقدة

لمفاوية قريبة من مكان

الحقن ،خاليا لمفاوية

أجسام مضادة
ضد السالمونيل

مولد ضد
سالمونيل

1

0,6

داخل محلول حيوي

مغذي .ثم وزعت

علب بتري تحتوي

مسبقا على جيالتين

وضع خاليا لمفاوية وخاليا
بلعمية في محلول مغذي

0,8

وبلعميات و وضعت

الخاليا على ثالث

فأر حقن بمولد ضد
لبكتيريا السالمونيل
منذ  7أيام

0,4
0,2

الزمن
(أسابيع)3

خاليا بلعمية

خاليا لمفاوية T

خاليا لمفاوية B

0

0

2

5

5

1

لحظة
الحقن

وبكتريا السالمونيل

السالمونيل
تتحرك

السالمونيل
عاطلة

الوثيقة ( 2أ)

حية تتحرك.

السالمونيل
تتحرك

الوثيقة ( 2ب)

مبينة في الوثيقة ( 2ب).
الشروط والنتائج التجريبية ّ

 -1حلل النتائج الموضحة في الوثيقة ( 2أ) .

 -2استدل من نتائج الوثيقتين ( 2أ) و( 2ب) عن نوع الجزيئات التي عطلت حركة بكتريا السالمونيل.
 -5ما هي الفرضية المراد التحقق منها من نتائج الوثيقة ( 2ب)؟

 -0أ -اعتمادا على الوثيقة ( 2ج) بّي ْن أن مميزات التعضي الخلوي تمكنك من التعرف على الخليتين (أ) و(ب) من
جهة وتسمح لك بتحديد الصنفين من األجسام
المضادة (ص) و (ع) من جهة أخرى.

ع

ص

حدد إذن مصدر األجسام المضادة المنتجة
بّ -
في دم الفأر ابتداء من نهاية األسبوع األول.

وضح في
 -IIIمن المعارف المكتسبة سابقا ّ
نص علمي مختصر كيف يتدخل كل من الجسم
المضاد (ص) والجسم المضاد (ع) المشار

إليهما في الوثيقة( 2ج) في االستجابة المناعية

الخلية (أ)
الخلية (ب)

النوعية الخلطية.

الوثيقة ( 2ج)

صفحة  14من 14

دورة :جوان 5112

إمتحان  :بكالوريا التعليم الثانوي

اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط الختبار مادة :علوم الطبيعة والحياة

الشعبة :علوم تجريبية

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة
مجزأة

مجموع

التمرين األول 7( :نقاط)
 -1 - Iال :ليس كل األحماض األمينية الداخلة في تركيب األنزيم تحدد تأثيره النوعي.

1252

 التعليل :ألن الوثيقة ( )1تظهر الموقع الفعال لألنزيم ببنية فراغية مميزة تتكامل مع مادةالتفاعل و هو جزء صغير من األنزيم يتكون من عدد محدد مـن األحماض األمينية تنتمي إلى نفس
السلسلة البيبتيدية وهي His69، Glu72، Arg145،His196، Tyr248،Glu270 :

57.0
1221

 - 5توضيح كيفية تشكل المعقد ( إنزيم – مادة التفاعل) انطالقا من المقارنة - :المقارنة:
الشكل أ
 في غياب مادة التفاعل تأخذ األحماضاألمينية المشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية
متباعدة.

الشكل ب
 في وجود مادة التفاعل تأخذ األحماض األمينيةالمشكلة للموقع الفعال وضعية فراغية متقاربة نحو مادة
التفاعل.

 التوضيح :تشكيل المعقد (أنزيم  -مادة التفاعل) يتم نتيجة تكامل بنيوي بين الموقع الفعال لألنزيمومادة التفاعل ،حيث تنشأ أثناء حدوثه رابطة انتقالية بين جزء من مادة التفاعل و بعض
األحماض األمينية المشكلة للموقع الفعال.
 االستنتاج :يحدث التكامل بين الموقع الفعال لإلنزيم و مادة التفاعل ،عند اقترابها تحفز اإلنزيم لتغييرشكله الفراغي فيصبح مكمال لشكل مادة التفاعل مما يسمح بحدوث التفاعل:إنه التكامل المحفز.
 -1- IIأ -رسم منحنى تغيرات النشاط األنزيمي بداللة درجة الحموضة ):(pH

1252
×5
57.0
1221

1252

1272

االستنتاج  :يتغير النشاط األنزيمي بتغير الـ  pHو يكون أعظميا عند درجة الـ  pHالمثلى.
ب -تحليل نتائج الوثيقة  2ب:
 عند درجة حرارة° 53م يكون النشاط األنزيمي أعظميا. -يقل النشاط األنزيمي عند درجة حرارة °02م.

1252
1252
×3

 ينعدم النشاط األنزيمي عند درجة حرارة °22م أو °02م.االستنتاج :يتغير النشاط األنزيمي بتغير درجة الحرارة ويكون أعظميا عند درجة الحرارة المثلى( °53م)الصفحة  1من 11

5

1252

5

(تابع) اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط الختبار مادة :علوم الطبيعة والحياة

الشعبة :علوم تجريبية

 - 5التفسير:
أ -عند  pH= 8و عند القيم األخرى للـ:pH
*عند : pH= 8

1252

تكون البنية الفراغية لألنزيم مستقرة تسمح بحدوث التكامل البنيوي للموقع الفعال مع مادة التفاعل
حيث تتشكل روابط كميائية ضعيفة بين بعض المجموعات الكميائية الحرة لألحماض األمينية
للموقع الفعال و جزء من مادة التفاعل فتصبح المجموعات الكميائية الضرورية لحدوث التفاعل
في الموقع المناسب للـتأثير على مادة التفاعل ،لذلك يكون النشاط اإلنزيمي أعظميا.
* عند قيم الـ  pHاألخرى:
يتناقص النشاط األنزيمي كلما ابتعدنا عن القيمة المثلى( )pH=8فيفقد الموقع الفعال شكله المميز،
بتغير حالته األيونية حيث:
 -عند القيم  pH›8تصبح الشحنة الكهربائية اإلجمالية للموقع الفعال موجبة.

57.0

1252
×5

 و عند القيم  pH‹8تصبح الشحنة الكهربائية اإلجمالية للموقع الفعال سالبة.وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.
ب -عند درجة حرارة °53م وعند القيم األخرى لدرجة الحرارة:
* عند درجة حرارة °53م:
تكون البنية الفراغية لألنزيم مستقرة تسمح بحدوث التكامل البنيوي للموقع الفعال مع مادة
التفاعل فتصبح المجموعات الكميائية الضرورية لحدوث التفاعل في الموقع المناسب للـتأثير
على مادة التفاعل ،لذلك يكون النشاط األنزيمي أعظميا.
* عند القيم األخرى لدرجة الحرارة:
 عند درجة الحرارة منخفضة °02م تقل حركة الجزيئات مما يقلل من النشاط األنزيمي. عند درجة حرارة °22م تنعدم حركة الجزيئات فيتوقف النشاط األنزيمي. أما عند درجة الحرارة المرتفعة °02م تتخرب بنية األنزيم بسبب تفكك الروابط غير التكافؤيةفيفقد األنزيم بنيته الفراغية المميزة نهائيا وبالتالي يفقد الوظيفة التحفيزية.

1252

5
1252
×3

1- IIIـ المعلومات المستخرجة:
 األنزيمات تؤثر على نوع واحد من مادة التفاعل فقط. األنزيمات تحفز نوعا واحدا من التفاعالت فقط. األنزيمات التي لها نفس مادة التفاعل و نوع التفاعل تختلف في موقع تأثيرها على الركيزة.5ـ مفهوم النوعية األنزيمية  :لألنزيم تأثير نوعي مزدوج -:تأثير نوعي بالنسبة لنوع الركيزة.
 -تأثير نوعي بالنسبة لنوع التفاعل.

الصفحة  5من 11

1252
×3
57.0
1252
×5

دورة :جوان 5112

إمتحان  :بكالوريا التعليم الثانوي

(تابع) اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط الختبار مادة :علوم الطبيعة والحياة
عناصر اإلجابة المقترحة

الشعبة :علوم تجريبية
العالمة
مجزأة

مجموع

التمرين الثاني ( 6نقاط)
 - 1- Iإعادة رسم المنحنى (أ)
وابراز عدد وحالة القنوات

1252
×3

الغشائية:

57.0

5ـ المعلومات التي يمكن استخراجها من تحليل منحنيات( ب  ،ج  ،د ) الوثيقة (1ب):

 تحليل التسجيل ب :سعة كمون العمل تنخفض بـ  mV 53عندما ينخفض تركيز شوارد الصوديومفي الوسط الخارجي إلى .% 33

المعلومة :زوال االستقطاب مرتبط بتدفق داخلي للشوارد الصوديوم( )Na+نتيجة إنفتاح قنوات الصوديوم
المرتبطة بالفولطية.
ـ تحليل التسجيل جـ :بوجود المادة المانعة (بروناز) إلنغالق قنوات  Na+تتأخر عودة االستقطاب.

1252
×6

5705

المعلومة :عودة االستقطاب مرتبطة بإنغالق قنوات الصوديوم المرتبطة بالفولطية لمنع دخول.Na+

ـ تحليل التسجيل د :بوجود المادة المانعة ( )TEAإلنفتاح قنوات  K+تتأخر عودة االستقطاب.
المعلومة :عودة االستقطاب مرتبطة بإنفتاح قنوات البوتاسيوم المرتبطة بالفولطية لخروج .K+
 - 3التسجيل الممكن الحصول عليه يكون كما يلي:

الرسم
1252

 التعليل :بوجود البرونازو TEAمعا يبقى زوال استقطاب مستمر:نتيجة الدخول المكثف لشوارد Na+بسبب عدم انغالق
قنوات الصوديوم من جهة وعدم خروج شوارد  K+بسبب
عدم انفتاح قنوات البوتاسيوم من جهة ثانية.
1 -IIـ تفسير التسجيالت الممثلة على الوثيقة  (2ب):

التعليل
1221

 التسجيل  - :1التنبيهان المتباعدان()Sعلى مستوى النهاية ) (Aأحدث كل منهما زوال استقطاب دونالعتبة ()PPSEألنهما متباعدان زمنيا لم يتم دمجهما.
 التسجيل  - :5التنبيهان المتقاربان()Sعلى مستوى النهاية ) (Aأحدثا كمون عمل قابل لالنتشار سعتهتفوق العتبة ألنهما متقاربان زمنيا تم دمجهما بتجميع زمني.
التسجيل  - :3التنبيه المعزول المتباعد()Sعلى مستوى النهاية) (Bأحدث زوال استقطاب ()PPSEدون العتبة.
 بينما التنبيهان ()Sعلى مستوى النهاية ) (Aومستوى النهاية ) (Bفي آن واحد أحدثاكمون عمل سعته تفوق العتبة قابل لإلنتشار بعد تجميع فضائي.
 التسجيل  :4ـ التنبيه المعزول المتباعد()Sعلى مستوى النهاية) (Cأحدث فرط استقطاب (.)PPSI بينما التنبيهات ()Sعلى مستوى النهاية ) (Aومستوى النهاية ) (Bومستوى النهاية ) (Cفيآن واحد أحدثت زوال استقطاب سعته دون العتبة بعد تجميع فضائي غير قابل لإلنتشار.
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5ـ استنتاج أثر العصبونات قبل مشبكية ( )C،B ،Aعلى العصبون المحرك:
ـ العصبون قبل مشبكي ( )Aو العصبون قبل مشبكي ( )Bعصبونان منبهان للعصبون المحرك.
ـ العصبون قبل مشبكي ( )Cعصبون مثبط للعصبون المحرك.
 – IIIرسم التسجيالت :

1252
×5

5705

1252
×4

5

مالحظة :للتوضيح فقط (حقن أنزيم األستيل كولين إستيراز في المشبكين ( )1و( )3يفكك األستيل كولين وال يؤثر
على الـ GABAفي المشبك(.)5لذلك يبقى فرط استقطاب في التسجيل ( )4وال نسجل أي زوال االستقطاب).

التمرين الثالث 7( :نقاط)
 Iـ رسم تخطيطي يبرز أن الصانعة الخضراء ذات بنية ونشاط بيوكميائي حجيري.
)

)

(

1252
×4

(

1- IIـ أ -تحليل نتائج الوثيقة ()1
ـ من  0إلى  3د :في الظالم و في غياب أو بوجود كاشف هيل( ُم َؤ ْك ِسد يحتوي  ،)Feيبقى تركيز
ثنائي األكسجين( )O2معدومة في الوسط.
ـ من  3إلى  7د :في وجود الضوء األبيض وكاشف هيل يتزايد تركيز الـ  O2في الوسط ليصل إلى
القيمة .(µmole) 123
ـ من 7إلى  8د :في الظالم وبوجود كاشف هيل يبقى تركيز الـ  O2ثابتا عند القيمة .(µmole) 123
ـ من  8إلى  10د :في وجود ضوء أحمر أو بنفسجي وكاشف هيل يتزايد تركيز الـ  O2ليصل إلى
القيمة .(µmole)1262
ـ من  10إلى  11د  :في وجود ضوء أخضر وكاشف هيل يبقى تركيز الـ  O2ثابتا عند القيمة
. (µmole)1262
ب -االستنتاج :الشروط التجريبية الالزمة لحدوث تفاعالت المرحلة الكيموضوئية:
 توفر الضوء األبيض (اإلشعاعات الحمراء أو البنفسجية). -وجود مستقبل لإللكترونات االصطناعي التجريبي ( )Fe3+في الوسط.

5

3+
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جـ -توضيح تسلسل اآلليات في الحالة الطبيعية:عند تعرض الصانعات الخضراء للضوء األبيض
(الفوتونات) وبوجود المستقبل النهائي الطبيعي الفيزيولوجي لإللكترونات( ،)NADP+تحدث تفاعالت
أكسدة وإرجاع على مستوى الكييس (الغشاء) ،حيث تتأكسد األنظمة الضوئية مسببة أكسدة الماء
فيتحرر الـ  O2والبروتونات( )H+واإللكترونات ( )e-التي تستقبل في نهاية السلسلة التركيبية الضوئية
سدة) الذي ير َجع إلى(NADPH.H+حالة مر َجعَة).
بواسطة المستقبل النهائي( NADP+حالة ُمؤ ْك َ
5ـ كتابة المعادلة اإلجمالية للمرحلة الكيموضوئية:

3ـ أهمية هذه التجربة بخصوص إظهار ما يلي:
أـ عالقة أكسدة الماء بتثبيت  :CO2التجربة تبين أن أكسدة الماء تتوقف على وجود الضوء ،أكسدة
الماء تمت في غياب CO2فهي غير مرتبطة مباشرة بتثبيت .CO2
ب ـ مصدر األكسجين المنطلق أثناء عملية التركيب الضوئي :التجربة تبين أنه في غياب CO2
ينطلق  ، O2لذلك فمصدر  O2المنطلق أثناء عملية التركيب الضوئي ينتج عن أكسدة الماء.
جـ ـ مراحل التركيب الضوئي :التجربة تبين أن عملية التركيب الضوئي تتم في مرحلتين منفصلتين:
 مرحلة كيموضوئية حدثت فيها أكسدة الماء وإرجاع المستقبل (كاشف هيل). ومرحلة كيموحيوية لم تحدث لغياب .CO21- IIIـ المعلومات األساسية المستخرجة:
 جزيئات الـ  APGهي أول جزيئة عضوية تتركب بعد تثبيت  CO2في الجزيئات العضوية. جزيئات  APGتتحول إلى جزيئات .TPـ جزيئات  TPتتحول إلى جزيئات .HP
 االستخالص  :أثناء المرحلة الكيموحيوية يثبت  CO2خالل مركبات أيضية وسيطة لتركيب المادةالعضوية حيث تتكون جزيئات  APGكأول مركب عضوي ثم يحول إلى  TPالذي يُشكل.HP
5ـ مخطط التفاعالت األساسية للمرحلة الكيموحيوية ( حلقة كالفن):
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RUDP
CO2

ADP

ATP

2APG

2ATP
2ADP
2NADPH.H+
)2 PGAL (TP

2NADP+
2Pi
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دورة :جوان 5112

إمتحان  :بكالوريا التعليم الثانوي

اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط الختبار مادة :علوم الطبيعة والحياة
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

الشعبة :علوم تجريبية
العالمة
مجزأة

التمرين األول 6( :نقاط)
 – 1 - Iتمثل المرحلة  1من الوثيقة ( :)1تنشيط الحمض األميني.
◄ -شرح خطوات تنشيط الحمض األميني:
 تثبيت الحمض األميني و  ARNtالنوعي له كل في موقعه الخاص من أنزيم التنشيط. ربط الحمض األميني في الموقع الخاص من  ARNtبفضل الطاقة الناتجة عن إماهة الـ.ATP تحرر الناتج المتمثل في الحمض األميني المنشط أي المثبت على  ARNtالنوعي له.0ـ تحديد العنصر الذي يتعرف على رامزات الـ  :ARNmهو .ARNt
اإلستدالل:
 من نتائج المرحلة  5من الوثيقة ( )1نالحظ عند إضافة  ARNmاصطناعي يتكون من 3رامزات UGUالتي ترمز للحمض األميني  Cysو[ ARNt Cysـ  ]Alaتشكل خماسي ببتيد متعدد Ala
بالرغم من غياب الرامزة الخاصة بـ  Alaفي  ARNmمما يدل أن  ARNt Cysهو الذي تعرف
على الرامزة  UGUالتي ترمز للـ  Cysبواسطة الرامزة المضادة  ACAالمكملة لها وبما أنه
يحمل الـ  Alaدخل هذا األخير في تركيب الببتيد الناتج.
 أما عند إضافة  ARNmاصطناعي يتكون من  3رامزات  GCAالتي ترمز للـ Alaو[ ARNt Cysـ ]Alaلم يتشكل متعدد ببتيد بالرغم من تواجد  ،Alaمما يؤكد أن الحمض األميني
غير مسؤول عن التعرف عـلى رامزات  ARNmولو كان كذلك لتشكل خماسي ببتيد متعدد .Ala
 -1-IIتسمية العناصر(س ،ع ،ص ،ل) - :س ADN :مورثة.
 -ص ARNt :ناقل.

 ع ARNm :رسول. -ل :ريبوزوم.

 الرسم التخطيطي للوحدة البنائية المميزةللـ :ARNm

مجموع
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1252
×3

5

1252

1252
×5

57.0

1252
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P

5705
)(U

1221

)(R

يوراسيل)
(تدخل في تركيبها قاعدة
الريبو نيكليوتيدة المميزة للـ ARNm
(
) ARNm

 5ـ التعرف على المرحلتين الممثلتين بالشكلين( أ) و( ب) من الوثيقة (:)2
 -الشكل(أ) :االستنساخ - .الشكل(ب) :الترجمة
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 -3تكملة البنيتين(س) و(ع) من الشكل(أ):

GCA GCG TTT ACA GGT TGG
CGT CGC AAA TGT CCA ACC
GCA GCG UUU ACA GGU UGG
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 4ـ إثبات أن الـ  ARNmوسيطا يحمل نفس المعلومة الوراثية الموجودة في الـ:ADN
 يعتبر  ARNmوسيطا يحمل المعلومة الوراثية ألنه ينتج عن ظاهرة االستنساخ في النواة انطالقامن السلسلة الناسخة للـ  ADNحيث تتكامل نكليوتيدات سلسلة  ARNmمع السلسلة الناسخة.
 وعند مقارنة تتابع النكليوتيدات بين سلسلة  ARNmمع السلسلة غير الناسخة للـ ADNنجد أنهاتتماثل معها باستثناء احتوائها على اليوراسيل ( )Uبدال من التايمين ( ،)Tمما يؤكد أن ARNm
يحمل نفس المعلومة الوراثية الموجودة في الـ .ADN
 IIIـ دور كل من(  ،ARNt ،ARNm،ADNالريبوزوم) في تركيب البروتين:
  ADNمورثة :دعامة المعلومة الوراثية المشفرة بتتابع محدد من النكليوتيدات.  ARNmرسول :وسيط ناقل للمعلومة الوراثية المشفرة بتتابع محدد من النكليوتيدات الريبية منالنواة إلى الهيولى.
  ARNtناقل :يثبت وينقل ويقدم الحمض األميني ليدمج ضمن السلسلة البيبتيدية حيث يتعرفعلى رامزة  ARNmالموافقة عن طريق الرامزة المضادة المكملة لها.
 الريبوزوم  :قراءة المعلومة الوراثية بعد تثبيت  ARNmعليها ثم ترجمتها إلى متتالية أحماضأمينية في السلسلة البيبتيدية.
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التمرين الثاني 7( :نقاط)
 - 1 - Iتحليل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (:)1
تمثل المنحنيات تغيرات تركيز كل من ثنائي األوكسجين) (O2و CO2وتغيرات الوزن الجاف
للخميرة بداللة الزمن.
في الفترة :)S(000 - 0
 تركيز األكسجين  O2يتناقص من القيمة األولية (02و.إ) لينعدم تقريبا عند الزمن .422 S تركيز CO2يتزايد من القيمة األولية ( 0و.إ) ليصل إلى(11و.إ) عند الزمن .422 S الوزن الجاف للخميرة يتزايد من القيمة ( 2.14 )gليصل إلى ( 1 )gتقريبا عند الزمن .422 Sاإلستنتاج:
الخميرة في الوسط الهوائي تفكك الجلوكوز باستهالك O2لتنتج الطاقة الالزمة لنموها مع طرحCO2
 5ـ أ -تسمية الظاهرة المدروسة :التنفس

1272
5
1252
0.25

0.25

ب -المعادلة اإلجمالية للظاهرة:
)6CO2 + 12H2O + E(2840 KJ

6O2 + 6H2O

C6H12O6 +

 3ـ أ ـ توضيح عالقة مميزات بنية خلية الخميرة بظاهرة التنفس:
في الوسط الهوائي بوجود األوكسجين O2تهدم الخميرة الغلوكوز كليا بتدخل الميتوكندري لذلك
ضيّات الميتوكندري كبيرة الحجم كثيرة العدد و نامية األعراف.
تكون عُ َ
ب  -بعد الزمن :000s
 ال تحافظ الخميرة على نفس المميزات البنيوية. التعليل :بعد  422sيصبح الوسط خال من الـ  ( O2وسط الهوائي) فتقوم الخميرة بهدمجزئي للغلوكوز في الهيولى من دون تدخل الميتوكندري لذلك يصغر حجمها و يقل
عددها و تضمر أعرافها (غير نامية).
الصفحة  7من 11
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(تابع) اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط الختبار مادة :علوم الطبيعة والحياة
 -1-IIاسم المراحل المرقمة في الوثيقة(  )2وكتابة المعادلة اإلجمالية لكل مرحلة:
 اسم المرحلة (:)1التحلل السكري(الغلكزة) المعادلة اإلجمالية للمرحلة (:)12CH3-CO-COOH + 2(NADH.H+) + 2ATP

1252

)C6H12O6 + 2NAD++ 2(ADP+Pi

 اسم المرحلة (: )0هدم حمض البيروفيك في الميتوكندري(المرحلة التحضيرية +حلقة كربس) المعادلة اإلجمالية للمرحلة (:)02CH3-CO-COOH + 8 NAD+ + 2 FAD + 2 (ADP + Pi) + 6H2O

6CO2 + 8 (NADH.H+ ) + 2 FADH2 + 2 ATP

1221
1252
.7.0
1221
1252

 اسم المرحلة ( :)5الفسفرة التأكسدية -المعادلة اإلجمالية للمرحلة (:)5

1221
)10 (NADH.H +) + 2 FADH2 + 6 O2 + 34 (ADP + Pi

10 NAD+ + 2 FAD + 12H2O + 34 ATP

5ـ العالقة بين تفاعالت المرحلتين( )2و( )3والتركيب الكيموحيوي للميتوكندري:
 التركيب الكيموحيوي النوعي للحشوة :تعتبرالحشوة في الميتوكندري مقرا للمرحلة ( )0إلحتوائهاعلى أنزيمات من نوع نازعات الهيدروجين ونازعات  CO2الالزمة لتفكيك مادة األيض (حمض
البروفيك) باستعمال عوامل مساعدة ُمؤ ْك ِسدة مثل FADو NAD+التي ترجع إلى FADH2
و NADH.H +و هي النواقل المرجعة التي تتأكسد في المرحلة (.)5
 التركيب الكيموحيوي النوعي للغشاء الداخلي للميتوكندري :يعتبر مقرا للمرحلة ( )5حيث: فمن جهة وجود السلسلة التنفسية المحتوية على نواقل اإللكترونات والبروتونات تسمح بأكسدةالنواقل المرجعة (  FADH2و )NADH.H+الناتجة عن المرحلة ( )0تضمن تجديد FAD
و NAD+الضرورية إلستمرارية تفكيك مادة األيض.
 ومن جهة ثانية وجود الكريات المذنبة  ATPsynthaseتسمح باستعمال الطاقة المتحررة عنأكسدة النواقل المرجعة في فسفرة الـ  ADPإلى( ATPطاقة قابلة لالستعمال).
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 IIIرسم تخطيطي وظيفي يلخص التفاعالت الكيموحيوية للفسفرة التأكسدية:
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التمرين الثالث 7 ( :نقاط )
 - Iمناقشة مدى صحة أو خطأ المعلومات التالية مع التعليل:
1ـ الخاليا التي أفرزت األجسام المضادة (ضد مولد الضد (س) ) موجودة في طحال الفأر :خاطئة
التعليل :الخاليا اللمفاوية المتواجدة في طحال الفأر العادي لم يحدث لها تماس مع مولد الضد (س)
داخل العضوية وبالتالي لم تتعرف ولم تتكاثر ولم تتمايز داخل طحال الفأر.
5ـ توجد في طحال الفأر خاليا قادرة على التعرف على مولد الضد (س) :صحيحة
التعليل :الخطوة  تبين أن خاليا الطحال ثبتت مولد الضد (س) ،ألن الخاليا اللمفاوية البائية ()LB
المتواجدة في الطحال الفأر تشكل ل َّمات مختلفة تتميز كل ل َّمة بمستقبالت غشائية (أجسام
مضادة مثبتة) تمكنها من التعرف على محددات مستضدية نوعية أخرى.
3ـ كل خاليا الطحال األخرى المتخلص منها بالغسل ال تملك ما يسمح لها بتثبيت مولدات الضد :خاطئة
التعليل :خاليا الطحال األخرى المتخلص منها بالغسل في الخطوة مختلفة تمتلك مستقبالت غشائية
نوعية تسمح لها بتثبيت محددات مستضدية أخرى.
4ـ الخاليا المفرزة لألجسام المضادة ( ضد مولد الضد (س )) مصدرها الخاليا التي ثبتت مولد الضد(س):
المعلومة صحيحة.
التعليل :األجسام المضادة الناتجة في الخطوة من التجربة تفرزها خاليا بالزمية ناتجة عن تمايز
خلية  LBالتي سبق لها التماس مع نفس مولد الضد(س).
2ـ عدم وجود عالقة بين التعرف المتخصص للخاليا المستخلصة من الطحال المتعرفة على مولد الضد (س)
ونوعية (التخصص) األجسام المضادة المفرزة :المعلومة خاطئة.
التعليل :األجسام المضادة الناتجة في الخطوة من التجربة لها نفس بنية األجسام المضادة المثبتة
على سطح غشاء الخاليا اللمفاوية التي تعرفت على مولد الضد(س) ،فحتما هناك عالقة بين
التعرف المتخصص للخاليا المستخلصة ونوعية األجسام المضادة المفرزة.
1-IIـ تحليل نتائج الوثيقة(5أ) :يمثل المنحنيان تغير كمية مولد الضد واألجسام المضادة بداللة الزمن.
ـ منحنى تغير كمية مولد الضد (السالمونيل) :تتزايد بسرعة كمية مولد الضد من لحظة الحقن لتبلغ
كمية أعظمية تقدربـ(1و.إ) عند نهاية األسبوع األول ،ثم تتناقص بسرعة خالل األسبوع الثاني
وبعده تقل تدريجيا حتى تنعدم عند منتصف األسبوع الخامس.
 منحنى تغير كمية األجسام المضادة (ضد السالمونيل) :يبدأ ظهور األجسام المضادة من اليومالسادس من لحظة الحقن وتتزايد كميتها بسرعة لتبلغ قيمة أعظمية ( 128و.إ) عند نهاية األسبوع
الثاني ثم تبقى ثابتة خالل األسابيع الموالية .

1252
×11

.705

1252
5705
1252

5ـ اإلستدالل من نتائج الوثيقتين (2أ) و(2ب) عن نوع الجزيئات التي عطلت حركة بكتريا السالمونيل:

 من جهة نتائج الوثيقة(5أ) :بعد حقن الفأر بمولد الضد(السالمونيل) حدثت استجابة مناعية نوعيةأنتجت أجساما مضادة ضد السالمونيل ابتدا ًء من نهاية األسبوع األول.
 من جهة نتائج الوثيقة(5ب) :تعطل حركة مولد الضد السالمونيل فقط في العلبة  5حيث توجدالخاليا اللمفاوية ( )LBالتي لها عالقة بإنتاج األجسام المضادة.
● -إذن الجزيئات التي عطلت حركة بكتريا السالمونيل هي األجسام المضادة

1252

3ـ الفرضية المراد التحقق منها :مصدرالألجسام المضادة ضد السالمونيل هي الخاليا اللمفاوية .LB

1252

الصفحة  9من 11

1252
57.0
1252

57.0

(تابع) اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط الختبار مادة :علوم الطبيعة والحياة

الشعبة :علوم تجريبية

 4ـ أ -تبيان مميزات التعضي الخلوي التي تمكن من التعرف على نوع الخليتن (أ) و(ب) وتحديد

صنفي األجسام المضادة (ص) و (ع):
مميزات تعضي الخلية (أ):
 صغيرة الحجم ،قليلة الهيولى،غير نامية الشبكة الهيولية المحببة ،غير متطورة جهازغولجي،قليلة الحويصالت اإلفرازية ،قليلة الميتوكوندري .يظهر على السطح الخارجي لغشائها الهيولي
أجساما مضادة من النمط (ص).
● -إذن هذه المميزات تؤكد أن الخلية (أ) هي خلية لمفاوية بائية ( )LBتحمل أجساما مضادة تدعى
األجسام المضادة الغشائية (ص) (مستقبالت .)BCR
مميزات تعضي الخلية (ب):
 كبيرة الحجم ،كثيفة الهيولى ،نامية الشبكة الهيولية المحببة ،متطورة جهازغولجي ،كثيرةالحويصالت اإلفرازية ،غزيرة الميتوكوندري ،متموجة الغشاء الهيولي ،تفرز أجساما مضادة في
الوسط الخارجي من النمط (ع).
● -إذن هذه المميزات تؤكد أن الخلية (ب) هي خلية بالزمية ( )LBpتفرز أجساما مضادة تدعى
األجسام المضادة السارية أو الحرة (ع).
ب -تحديد مصدر األجسام المضادة المنتجة في دم الفأر في نهاية األسبوع األول:
األجسام المضادة تنتجها وتفرزها الخاليا البالزمية ( )LBpالمتمايزة عن الخاليا اللمفاوية البائية
(.)LB

1221
5

1221

1221

5.05

 – IIIالنص العلمي :كيفية تدخل األجسام المضادة (ص)و(ع) في االستجابة المناعية النوعية الخلطية
 -كيفية تدخل األجسام المضادة الغشائية (ص):

تتدخل في مرحلة التعرف على المستضد نتيجة حدوث التكامل البنيوي بين الجسم المضاد الغشائي
( )BCRوالمحدد المستضدي النوعي إنه االنتخاب اللّمي للـ  LBفتنشط الخاليا المنتخبة وتتكاثر ثم
تتمايز إلى خاليا منفذة (بالزمية).
 كيفية تدخل األجسام المضادة السارية (ع):تتدخل في مرحلة القضاء على المستضد حيث يرتبط الجسم المضاد بالمستضد إرتباطا نوعيا في
مواقع التثبيت فيتشكل المعقد المناعي ( إرتصاص أو ترسب) و يؤدي ذلك إلى إبطال مفعول
المستضد ليتم بعدها التخلص من المعقد المناعي عن طريق البلعمة.

الصفحة  11من 11
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة :جوان 2015

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :علوم جتريبية

املـدة 03 :سا و 30د

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

الموضوع األول
التمرين األول 04,4( :نقطة)

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس 



 O ;i , j , k؛

نعتبر النقط  C  3;3;1 ، B 1;2;2  ، A  2;1;0 و . D 1;1;4 

 )1تحقق أن النقط  B ، Aو  Cتعين مستويا وأن  x  y  z  1  0معادلة ديكارتية له.
3 3
 )2بين أن المثلث  ABCمتقايس األضالع  ،ثم تحقق أن مساحته هي
2
 )3عين تمثيال وسيطيا للمستقيم    العمودي على المستوي   ABC والذي يشمل النقطة . D

وحدة مساحة.

 )4النقطة  Eهي المسقط العمودي للنقطة  Dعلى المستوي

 ABC 

أ) عين إحداثيات النقطة  Eثم احسب المسافة بين النقطة  Dوالمستوي .  ABC 

ب) عين مركزي سطحي الكرتين اللذين يمسان   ABC في النقطة  Eونصف قطر كل منهما . 3

 )5احسب حجم رباعي الوجوه . ABCD
التمرين الثاني 04,4( :نقطة )

2    3
 مع  مرافق  و  مرافق . 
 (Iعين العددين المركبين  و  حيث :
2





3

2
i
3

 (IIالمستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  B ، A . O; u , vو  Cالنقط التي الحقاتها على الترتيب:



3
3
zA  i
2
2

،

zB  z A

و





i

z A  zC . e 3
n

z 
 )1أ) اكتب  z Aو  z Cعلى الشكل األسي ثم عين قيم العدد الطبيعي  nحتى يكون   A حقيقيا سالبا.
 zC 
2015
1962
1435
 zA 
 zB 
 zC 
 2 حقيقي.
ب) تحقق أن العدد المركب
 
 

 3
 3
 3
 D )2النقطة ذات الالحقة . z D  1  i

أ) حدد النسبة وزاوية للتشابه المباشر  Sالذي مركزه  Oويحول  Dإلى . A
صفحة  1من 4

zA

 7 
ب) اكتب
 cos و 
على الشكل الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من :
zD

 12 

 )3عين مجموعة النقط  Mذات الالحقة  zالتي تحقق:

 7 
i

 12 

 7
. sin 
 12

 z  k 1  i eحيث  kيمسح

.



التمرين الثالث 04,4( :نقطة)
 u n المتتالية العددية المعرفة بـ  u 0  e  1 :ومن أجل كل عدد طبيعي . un1  1  un  e  1 : n
 )1احسب  u 2 ، u1و . u 3
 )2أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي . 1  un  0 : n
 )3بين أن المتتالية  u n متناقصة  .هل هي متقاربة ؟ علل.
 )4نضع من أجل كل عدد طبيعي . v n  31  u n  : n
أ) أثبت أن  v n متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها األول.
ب) اكتب  vnو  u nبداللة  ، nثم احسب . lim u n
2

2

جـ) بين أنه من أجل كل  nمن

:

n 

. ln v0  ln v1  ...  ln vn   n  1 n  2  ln3

التمرين الرابع 05,4( :نقطة)

    (Iالتمثيل البياني للدالة ln x

 

 

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس .  O;i , j 

y

 xو    المستقيم ذو المعادلة

1

j

 y   x  3؛  هي فاصلة نقطة تقاطع    و .   

 )1بقراءة بيانية حدد وضعية    بالنسبة إلى    على . 0;

x



i 1

0

 g )2الدالة المعرفة على المجال  0;بـ. g  x   x  3  ln x :
استنتج حسب قيم  xإشارة . g  x 

 )3تحقق أن. 2, 2    2,3 :
1

 f (IIالدالة المعرفة على المجال  0;بـf  x    1    ln x  2  :
 x 
 limو ) . lim f ( x
 )1احسب ) f (x

x 
0

و  C f تمثيلها البياني.

x 

g x 
 )2أثبت أنه من أجل كل  xمن : 0;
x2
2
   1
 f   ؛ ثم استنتج حص ار للعدد . f  
 )3بين أن:

 f   x  ؛ ثم شكل جدول تغيرات الدالة . f



 )4ادرس وضعية  C f بالنسبة إلى حامل محور الفواصل ؛ ثم أنشئ  C f على المجال .  0 ; e 
 F (IIIالدالة األصلية للدالة  fعلى المجال  0;والتي تحقق. F 1  3 :
2

 )1بين أن منحنى الدالة  Fيقبل مماسين موازيين لحامل محور الفواصل في نقطتين يطلب تعيين فاصلتيهما.
 )2بين أن x ln x  x

 xهي دالة أصلية للدالة ln x

صفحة  2من 4

 xعلى  0;؛ ثم استنتج عبارة الدالة . F

الموضوع الثاني
التمرين األول 04( :نقاط )





في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  O ; i , j , k؛
نعتبر النقط  C  3;1; 3 ، B  0;4; 3 ، A  2;4;1و . D 1;0; 2 
أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كل حالة من الحاالت اآلتية:
 )1النقط  B ، Aو  Cليست في استقامية.

 2x  2 y  z  11  0 )2معادلة ديكارتية للمستوي .  ABC 

 )3النقطة  E  3;2; 1هي المسقط العمودي للنقطة  Dعلى المستوي .  ABC 
 )4المستقيمان   AB و  CD من نفس المستوي.
 x  2t  1

  y  t  1 ; t تمثيل وسيطي للمستقيم . CD 
)5
 z  t  1

9
3
 )6يوجد عددان حقيقيان  و  حيث النقطة  I  ;4;  مرجح الجملة
5
5
التمرين الثاني 04 ( :نقاط )



 A;  ,  B;  

.



في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  O ;u ,vنعتبر النقط  B ، Aو  Cالتي الحقاتها على
الترتيب zB ، z A :و  zCحيث:


6

i

 zB   z A ، z A  2 eو  z A ( ، zC    z A  zB هو مرافق . ) z A

 )1أ) اكتب كال من العددين المركبين  zBو  zCعلى الشكل األسي .

ب) استنتج أن النقط  B ، Aو  Cتنتمي إلى دائرة   يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.
جـ) أنشئ الدائرة   والنقط  B ، Aو . C

 )2أ) تحقق أن:



i
z z
. B C e 3
zB  z A

ب) استنتج أن المثلث  ABCمتقايس األضالع وأن النقطة  Oمركز ثقل هذا المثلث.

جـ) عين وأنشئ   E مجموعة النقط  Mذات الالحقة  zحيث. z  z  3  i :

 )3أ) عين زاوية للدوران  rالذي مركزه  Oويحول  Cإلى . A

ب) أثبت أن صورة   E بالدوران  rهي محور القطعة . OB 

التمرين الثالث 04 ( :نقاط )

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس .  O;i , j 
4x  1
 f ( x ) و  C f تمثيلها البياني.
 f (Iالدالة المعرفة على المجال  0;بـ :
x 1
 )1عين اتجاه تغير الدالة  fعلى المجال . 0;
صفحة  3من 4

 )2ادرس وضعية  C f بالنسبة إلى المستقيم   D ذي المعادلة . y  x
 )3مثل  C f و   D على المجال . 0;6

 v0  5
 u0  2
. 
 و
 (IIنعتبر المتتاليتين   un و   vn المعرفتين على كما يلي:
u

f
u
v

f
v




n
n
 n1
 n1
 )1أ) أنشئ على حامل محور الفواصل الحدود u 2 ، u1 ، u0 :و  u 3؛  v2 ، v1 ، v0و  v3دون حسابها.

ب) خمن اتجاه تغير وتقارب كل من المتتاليتين   un و .  vn 

3  13
 2  un   :و    vn  5حيث:
2

 )2أ) أثبت أنه من أجل كل  nمن

.

ب) استنتج اتجاه تغير كل من المتتاليتين   un و .  vn 
1
 vn  un  :
3

 )3أ) أثبت أنه من أجل كل  nمن

. vn1  un1 

n 1

1
ب) بين أنه من أجل كل  nمن . 0  vn  un    :
3
جـ) استنتج أن lim  vn  un   0 :؛ ثم حدد نهاية كل من   un و .  vn 
n

التمرين الرابع 05( :نقاط )
 g (Iالدالة العددية المعرفة على

بـ . g  x   1  2x  e 2 x 2 :
.

 )1ادرس اتجاه تغير الدالة  gعلى

 )2بين أن المعادلة  g (x )  0تقبل حال وحيدا  في
 )3استنتج إشارة )  g (xعلى
 f (IIالدالة العددية المعرفة على

.

 ،ثم تحقق أن . 0,36    0,37 :

بـ . f (x )  xe 2x 2  x  1 :

و  C f تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس .  O; i , j 
 )1أ) بين أنه من أجل كل  xمن

. f ( x)  e2 x2 g ( x) :

ب) استنتج أن الدالة  fمتناقصة تماما على  ;  ومتزايدة تماما على .   ; 

 )2احسب نهاية  fعند  وعند  ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة . f
 )3احسب  lim  f  x   x  1ثم فسر النتيجة هندسيا.
x 

 )4ادرس وضعية 
 )5أنشئ    و 

 C fبالنسبة إلى المستقيم    الذي معادلته . y  x  1
 C fعلى المجال  ،  ; 1 نأخذ . f     0,1
2


 )6أ) تحقق أنه من أجل كل  xمن

. 2 f  x   f   x   f   x   1  2 x  3 e 2 x2 :

ب) استنتج دالة أصلية للدالة  fعلى

.
صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :

اخحبار يف تادة :الرياويات

الشعبة :علوم جتريبية

(الموضوع األول)

املدة 13 :ساعات ونصف
العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

األول 1442( :نقطة)
التمرين ّ
 .0النقط  B ، Aو  Cليست في استقامية ألن AB  1;1;2  // AC 1;2;1

0,75

إحداثيات النقط تحقق المعادلة x  y  z  1  0

0,5

 .5المثلث  ABCمتقايس األضالع AB  AC  BC  6 ،

0,5

1
3 3
AB  AC  sin A 
ua
2
2

 .3التمثيل الوسيطي للمستقيم    هو:

S ABC 



0,5

x  1  t

 y  1  t ; t 
z  4  t


0,5

 .4أ ـ  E       ABC ومنه E  0;2;3

0,5

 d  D;  ABC    3أو ED  3

0,5

ب ـ المركزان هما  Dو  D  1;3;2نظيرة  Dبالنسبة إلى E

0,25

3
uv .2
2
التمرين الثاني 1442( :نقطة)

0,5

VABCD 

3
2

3
(I
2

 i 3 ،   i

 .0 (IIأ ـ

5
6

i

، z A  3e


2

i

1442
نقطة

0,5
0,75

z C  3e

n

n
i
 zA 
n
    e 3؛   2k  1 
ومنه
3
 zC 

1435

n  6k  3; k 

1962

0,25

2015

z 
z 
z 
 2  A وهو عدد حقيقي
 B 
 C 
ب ـ   3 1
3
3
3






7
6
zA
3 i 712
6 i 712

e 
 .5أ ـ e
زاوية له
و
؛ النسبة
zD
2
2
12
2
ب ـ 3 3
4

zA
3 3

i
zD
4

7
2 6 ،
7
2 6

cos

12
4
12
4

 .3مجموعة النقط M

0,25
0,75
0,75
1

sin

هي نصف مستقيم OA

(

5
6

i

 z  2keمع

صفحة  0من 4



)k 

0,25

1442
نقطة

تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
املدة 13 :ساعات ونصف
اخحبار يف تادة :الرياويات الشعبة :علوم جتريبية
عناصر اإلجابة

تابع للموضوع األول

العالمة
مجزأة مجموع

التمرين الثالث 1442( :نقطة)
 u2  e2  1 ، u1  0 .0و  1

4

. u3  e

1

 .5إثبات أن 1  un  0 :باستعمال البرهان بالتراجع

0,75

 un1  un  e 2  1 1  un   0 .3ومنه )  (unمتناقصة تماما

0,5

)  (unمتقاربة ألنها متناقصة تماما ومحدودة من األسفل بالعدد  1

0,25





 .4أ ـ  vn1  e2 vnومنه )  (vnمتتالية هندسية . v0  3e2 ، q  e2 ،
ب ـ vn  3e2 n2

01

4421
نقطة

0,25

un  e2n2  1
lim un  1

0,25
0,25

n

جـ ـ )ln v0  ln v1  ....  ln vn  (n  1)(ln3  2  n

0,25

التمرين الرابع 1,42( :نقطة)

 .0 (Iالوضع النسبي لـ   و   
لما  x   ; و g ( )  0
لما  x  0; و ّ g ( x)  0
ّ g ( x)  0 .5
 g (2,3)  0,13 ، g  2,2  0,0115 .3ومنه g  2,2  g (2,3)  0
lim f ( x)   ، lim f ( x)   .0 (II
x

 .5التحقق من

g  x

جدول التغيرات
.3

2

   1

x2



x 
0

f ( x) 

0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,25

f   


 0,768  f    0,626يقبل أي حصر صحيح

 (C f ) .4فوق محور الفواصل على كل من  0 ; 1و   e2 ;  وتحته على 1;e2 
ويتقاطعان في النقطتين ذات الفاصلتين  1و . e 2
إنشاء المنحنى على المجال  0 ; e 2 
 F ( x)  f  x   0 .0 (IIIومنه  x  1أو . x  e 2

 u  x   x ln x  x .5ومنه u '  x   ln x
1
عبارة )F ( x)  (2  x)ln x  (ln x) 2  3 x : F ( x
2

صفحة  5من 4

0,5
0,25
0,75
0,5
0,25
0,5
0,5

1,42
نقطة

تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
املدة 13 :ساعات ونصف
اخحبار يف تادة :الرياويات الشعبة :علوم جتريبية
(الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

األول 14( :نقاط)
التمرين ّ
 .0صحيح AB  2;0; 4  // AC 1; 3; 4  :

0,75

 .5صحيح  :إحداثيات النقط تحقق المعادلة 2x  2 y  z  11  0

0,75

 .3خطأ  :الشعاع  DE  2;2;1ليس ناظميا للمستوي
 .4خطأ D :

 ABC 

ال تنتمي إلى المستوي  ABC 

0,75
0,5

 .2صحيح  :إحداثيات النقطتين  Cو  Dتحقق التمثيل الوسيطي

0,75

 .,صحيح  :ألن النقط  I ،،B Aفي استقامية أو ( ) 3IA  7 IB  0
التمرين الثاني 12( :نقاط)

0,5

 .0أ ـ

5
6

i

، zB  2e


2

i

 2e

3
2

i

1

zC  2e

ب ـ  z A  zB  zC 2إذا  B ، Aو  Cتنتمي إلى   التي مركزها  Oونصف قطرها 2

0,5

جـ ـ اإلنشاء

0,5


i
z B  zC
 .5أ ـ التحقق أن e 3 :
zB  z A

0,75







ب ـ المثلث متقايس األضالع (  AB  BCو
3
 Oمركز ثقله (  z A  zB  zC  0أو مركز الدائرة المحيطة به هي مركز ثقله)

) AB; CB  

جـ ـ   E هي محور  OA مع اإلنشاء
 .3أ ـ

2
3

14
نقاط

0,5

12
نقاط

0,25
0,75

i
2
z
زاوية للدوران . r
 A  eإذا
3
zC

0,5

ب ـ  r  A  Bو  r  O   Oو  rيحافظ على المنتصفات وعلى التعامد ومنه صورة
  E هي محور  OBبـ  rأو أية طريقة أخرى.

0,25

التمرين الثالث 12( :نقاط)
 f .0 (Iمتزايدة تماما على

0;

0,5

 x 2  3x  1
3  13
 .  على ، 0; 
 f  x   x ؛  f    حيث
.5
2
x 1

0,5

 .3الرسم

0,75

 .0 (IIأ ـ تمثيل الحدود

0,75

ب ـ )  (unمتزايدة تماما ومتقاربة ؛ )  (vnمتناقصة تماما ومتقاربة

0,5

  C f فوق   D ؛ وعلى   C f  ،  ; تحت   D ويتقاطعان في . A ; 

صفحة  3من 4

13
نقاط

تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
املدة 13 :ساعات ونصف
اخحبار يف تادة :الرياويات الشعبة :علوم جتريبية
عناصر اإلجابة

تابع للموضوع الثاني
 .5أ ـ إثبات بالتراجع لكل  nمن

 2  un   :و    vn  5أو أية طريقة أخرى

ب ـ استنتاج اتجاه التغير
1
 .3أ ـ إثبات v n  u n 
3

ب ـ تبيان

n 1

0,5
v n 1  u n 1 

0,25

1
0  vn  un   
3

0,25

جـ ـ استنتاج lim  vn  un   0

lim un  lim vn  
n

العالمة
مجزأة مجموع
0,5

15
نقاط

0,25

n

0,25

n

التمرين الرابع ( 1,نقاط)





 g '  x   2 1  e 2 x 2  0 .0 (Iومنه  gمتناقصة تماما على
 g .5مستمرة متناقصة تماما على

و



g

 g  0,36  0,002؛ g  0,37   0,02
 .0 (IIأ ـ f   x   e 2 x 2 g   x 

لما  x   ; و f '( )  0
لما  x  ;  و ّ g ( x)  0
ب ـ ّ g (  x)  0

 fمتناقصة تماما على  ;  ومتزايدة تماما على .   ; 

lim f  x    ، lim f  x    .5

x 

جدول التغيرات

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

lim  f  x   x  1  0 .3

0,25

x 



0,5
0,5

لما  x  ; و g ( )  0
لما  x   ; و ّ g ( x)  0
ّ g ( x)  0 .3

x 

0,75

 C fيقبل مستقيما مقاربا معادلته y   x  1

 (C f ) .4فوق    على  0;وتحته على ;0
 .2إنشاء    و C f 
 .,أ ـ لكل  xمن 2 f  x   f   x   f   x   1  2 x  3 e 2 x2 :
1
3

ب ـ F  x     f  x   f '  x   x  x 2  e 2 x2 
2
2

1
1
1
أي  F  x    x   e 2 x 2  x 2  x  1حيث F :دالة أصلية لـ  fعلى .
2
2
2

مالحظة :تقبل وتراعى جميع الطرق الصحيحة األخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط.
صفحة  4من 4

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

0,25

1,
نقاط

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :علوم جتريبية
اختبار يف مادة :العلوم الفيزيائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 5102
املدة 10 :سا و01د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

التمرين األول 10(:نقاط)

عند اللحظة  t = 0نمزج حجماً  V1  50 mLمن محلول برمنغنات البوتاسيوم +MnO4 



K

المحمض تركيزه المولي  C1  0,2 mol / Lوحجماً  V2  50 mLمن محلول لحمض

األوكساليك  H 2 C2 O 4تركيزه المولي . C2  0,6 mol/L





تعطى الثنائيات ) (Ox/Redالداخلة في التفاعل CO 2 (aq) / H 2 C 2 O 4 (aq) :و ) )(MnO4 (aq) /Mn 2+ (aq

 -1أعط تعريف كل من المؤكسد والمرجع.
 -2اكتب المعادلتين النصفيتين لألكسدة واإلرجاع واستنتج معادلة تفاعل األكسدة اإلرجاعية.
 -3أنشئ جدول تقدم التفاعل.
 -4هل المزيج االبتدائي في الشروط الستوكيومترية للتفاعل؟
 -5لمتابعة تطور التفاعل نسجل خالل كل دقيقة التركيز المولي للمزيج بشوارد البرمنغنات  MnO 4في
الجدول التالي:
)t (min
0 1 2 3 4 5 6 7
MnO4 ×103 mol.L1  100 29 22 60 30 12 5 3
أ -احسب التركيز المولي االبتدائي لـ  MnO 4و  H 2 C2 O 4في المزيج.





C
2+
ب -بين أن التركيز المولي  Mnعند اللحظة ) (tيعطى بالعالقة Mn 2+  (t)  1   MnO4  (t) :
2

ج  -ارسم منحنى تغيرات   MnO4 بداللة الزمن على ورقة ميليمترية ترفق مع ورقة اإلجابة.

د -أوجد عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بداللة )  MnO4  (tثم احسب قيمتها في اللحظة t = 2 min

صفحة  0من 8

التمرين الثاني 10(:نقاط)

من نظائر الهيدروجين :الدوتريوم ( Dنواته ) 21 H :والتريتيوم ( Tنواته.) 31 H :

E
 MeV nucléon 
A

 -1أعط تركيب نواة كل نظير.
 -2عرف نظائر العنصر.

A

200 220 240

160 180

120 140

100

80

60

40


0

20

H

 -3ماذا يمثل منحنى أستون
الموضح بالشكل 1-؟

H I 

 -ماذا تمثل المنطقة المظللة

2
1

3
1

0
-1

-2
-3

-4

من البيان؟

-5

 -اذكر آلية استقرار باقي األنوية.

-6

-7

He

4

-82
-9

-10

الشكل1-

 -4عرف طاقة الربط  Eℓللنواة.

 -5يتطلع علماء الذرة حالياً إلى أن يكون المزيج H+ 31 H 

2
1



هو الوقود المستقبلي للمفاعالت النووية.

يحدث لهذا المزيج ،تفاعل اندماج يؤدي إلى تشكل النواة  42 Heومنمذج بالتحول   I على المخطط
(الشكل– .)1
أ -اكتب المعادلة المنمذجة لتفاعل االندماج الحادث.
ب -أعط عبارة الطاقة المحررة عن هذا التفاعل بطريقتين مختلفتين ثم احسب قيمتها العددية
بالـ .MeV

تعطى 31H   2,8MeV/nucléon ، EA  21H   1,1MeV/nucléon :
m  31 H   3,01550u ، m  01 n   1,00866u ، 1u  931,5MeV / c
m  21 H   2,01355u

 Eو . E  42 He   7,1MeV/nucléon
A
A

2

،

 42 He   4,00150u
K

التمرين الثالث 10(:نقاط)
نحقق التركيبة الكهربائية الموضحة بالشكل  2-حيث

R = 100 

المولد ثابت التوتر قوته المحركة الكهربائية . E
يسمح جهاز إعالم آلي مزود ببرمجية مناسبة بمتابعة
التطور الزمني للتوتر الكهربائي المطبق بين طرفي المكثفة.
صفحة  5من 8

m

،

+
E

uC

–

C

الشكل2-

المكثفة فارغة في البداية .عند اللحظة  t  0نغلق القاطعة  Kونباشر عملية المتابعة ،فيعطي

الحاسوب المنحنى البياني  u C  f  t المبين في الشكل.3-

uC  V

الشكل3-

t  ms 
 -1في غياب جهاز الحاسوب ،ما هو الجهاز البديل الممكن استخدامه للقيام بعملية المتابعة؟
 -2أعد رسم مخطط الدارة وبين عليه طريقة توصيل هذا الجهاز بالدارة لمتابعة تطور التوتر
الكهربائي . u C  t 

 -3بتطبيق قانون جمع التوترات ،أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر الكهربائي . u C  t 
 -4تحقق من أن العبارة u C  t  =E 1  et τ  :هي حل للمعادلة التفاضلية السابقة.
حيث τ  R.C :هـو ثابت الزمن للدارة . RC

 -5بين أن ، u C  τ  =0,63E :ثم حدد بيانياً قيمة كل من  Eو . τ
 -6استنتج قيمة السعة  Cللمكثفة.
التمرين الرابع 10(:نقاط)
للتبسيط نعتبر مسارات حركة الكواكب السيارة حول الشمس في المرجع
الهليومركزي بدوائر مركزها  Oوأنصاف أقطارها  rحيث نرمز لكتلة
الشمس بالرمز . M S

 -1أعد رسم الشكل–  ،4ومثل عليه شعاع القوة الجاذبة المركزية FS/P

المطبقة من طرف الشمس على أحد الكواكب الذي كتلته  m Pفي مركز

A

u
O


r

الشكل 4-

عطالته المتواجد في الموضع . A

 -2عبر عن شعاع القوة  FS/Pبداللة كل من ( Gثابت التجاذب الكوني) r ، m P ، M S ،و ( uشعاع الوحدة).
 -3بإهمال تأثير كل القوى األخرى أمام القوة  FS/Pوبتطبيق القانون الثاني لنيوتن ،أوجد عبارة تسارع

حركة الكوكب في الموضع  Aبداللة  MS ، Gو.r
 -4استنتج طبيعة حركته حول الشمس.

صفحة  0من 8

 -5يمثل بيان الشكل–  ،5تطور مربع الدور الزمني لكل من كوكب األرض والمريخ و زحل بداللة
مكعب نصف قطر مدار كل كوكب.

)T2(1017s2

أ -هل يتوافق البيان مع القانون الثالث لكبلر؟

ب -باستعمال البيان بين أن:
T²
 3 = 3,0×10  19 S.I ثم استنتج قيمة
r
كتلة الشمس . MS
3

) r3(1035m

يعطى. G=6,67×1011 S.I  :

الشكل 5 -

 -6علما أن البعد المتوسط بين مركزي األرض والشمس هو  ، 1,50.1011mأوجد قيمة دور حركة
األرض حول الشمس.

التمرين التجريبي 10( :نقاط)

نعاير حجما  Va = 20 mLمن محلول مائي لحمض البنزويك  C6 H5CO2 Hتركيزه المولي Ca







) HO(aq
) Na (aqتركيزه المولي . Cb = 10-1 mol.L-1
مجهول بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم

النتائج المتحصل عليها مكنت من رسم البيان ( pH = f  Vb الشكل–  ) 6حيث  Vbهو حجم األساس

المسكوب:

 -1اكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث.

pH

 -2حدد بيانيا إحداثيي نقطة التكافؤ . E

12

 -3احسب التركيز المولي  Caللحمض.

10

 -4عين بيانيا قيمة  pK aللثنائية:

.  C6 H5CO2 H / C6 H5CO2 

 -5احسب تراكيز األفراد الكيميائية المتواجدة في

5

المحلول عند سكب  14mLمن المحلول

األساسي ثم أوجد قيمة نسبة التقدم النهائي  f
للتفاعل .ما ذا تستنتج؟

Vb  mL 

علما أن المعايرة تمت عند الدرجة . 25°C

صفحة  0من 8

1
20

10

الشكل6 -

2

0

الموضوع الثاني

التمرين األول 10( :نقاط)

 - نحضر محلوال مائياً لحمض الميثانويك  HCOOHحجمه  Vوتركيزه المولي C = 10-2 mol/L
و له  pH = 2,9عند الدرجة . 25°C

 -1اكتب معادلة انحالل حمض الميثانويك في الماء واذكر الثنائيتين (أساس/حمض) الداخلتين في التفاعل.

 -2أنشئ جدول تقدم التفاعل.

 -3احسب نسبة التقدم النهائي   fللتفاعل .ماذا تستنتج؟
 -4احسب قيمة الـ  pKaللثنائية . HCOOH/HCOO-

 - نحضر عدة محاليل من حمض البنزويك  C6H5COOHمختلفة التراكيز  Cونحسب في كل مرة

 C 6 H 5COO - 

النسبة 
 C 6 H 5COOH 

لنرسم البيان )

 C 6 H 5COO - 


 C 6 H 5COOH 

 pH = f ( logالمبين بالشكل.1-
pH

 -1اكتب عبارة  ،Kaثابت الحموضة للثنائية



_



. C6 H5COOH/C6 H5 COO

 -2أوجد عالقة  pHالمحلول بداللة  pKaللثنائية



_



 C6 H5COOH/C6 H5COOوالنسبة

 C 6 H 5COO - 

.
 C 6 H 5COOH 

 -3اعتمادا على البيان ،استنتج قيمة الثابت pKa
للثنائية:

_

2

. C6H5COOH/C6H5COO

 C H COO-  
6
5
 
log  
 C H COOH  

 6 5

0
الشكل1-

الشكل– 1

 -4أي الحمضين أقوى  HCOOHأم  C6 H5COOHإذا علمت أن لهما نفس التركيز المولي؟ برر إجابتك.

التمرين الثاني 10( :نقاط)

2

نركب الدارة المبينة بالشكل .2-يسمح جهاز  Mبرسم المنحنيين
(الشكل )3-و(الشكل )4-للتوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة

) u AB (tفي حالتي الشحن والتفريغ.

R

1
A

'R

u AB

عندما تكون البادلة في الوضع 1يتم شحن المكثفة الفارغة

بواسطة مولد للتوتر الثابت قوته المحركة الكهربائية .E

C
B

+
_

الشكل2-

بعد شحن المكثفة تماماً يتم نقل البادلة إلى الوضع  2في اللحظة  t = 0حيث يتم تفريغ المكثفة عبر
ناقل أومي مقاومته . R = 500 
 –1ألحق بكل منحنى الظاهرة الموافقة (شحن أم تفريغ) وما اسم الجهاز  M؟
صفحة  2من 8

E

 –2بتطبيق قانون جمع التوترات ،اكتب المعادلة التفاضلية

)u AB (V

للدارة بداللة ) uAB (tخالل مرحلة التفريغ.

 –3تحقق من أن حل المعادلة التفاضلية من الشكل:
 t
RC

 u AB (t) = A  eحيث  Aثابت يطلب

4
)t(ms

تحديد عبارته من الشروط االبتدائية.

الشكل3-

 –4اكتب عبارة شدة التيار الكهربائي ) i(tأثناء التفريغ.

100

0

)u AB (V

 –5حدد بيانيا قيمتي  τو ' τثابتا الزمن لدارة الشحن
والتفريغ على الترتيب.

 –6استنتج قيمة  Cسعة المكثفة و  Rقيمة مقاومة

4

الناقل األومي.

)t(s
الشكل4-

0 0225

التمرين الثالث 10( :نقاط)
المعطيات :الكتلة المولية الذرية لليود  M = 131 g/mol :131وثابت أفوغادرو.NA = 6,02x1023 mol-1 :
يعطى الجدول التالي لبعض العناصر الكيميائية:
سيزيوم

كزينون

يود

تيلير

أنتموان

االسم

Cs

Xe

I

Te

Sb

الرمز

55

54

53

52

51

العدد الشحني ()Z

يستعمل عادة اليود  131المشع في المجال الطبي و الذي يصدر بتفككه جسيمات (  ) وبزمن نصف
_

عمر .t1/2
يحقن مريض بالغدة الدرقية بكمية من اليود  131المشع في الجسم.
يعطى المنحنى ) ln(A) = f(tفي الشكل 5-حيث  Aيمثل النشاط اإلشعاعي(وحدته  )Bqللعينة
المحقونة في لحظة ).(t

)ln(A

 -1أعط تركيب نواة اليود .131
 -2أ -ما هو الجسيم المنبعث خالل تفكك اليود  131؟
ب -اكتب معادلة تفكك اليود  131مع ذكر قوانين
اإلنحفاظ المستعملة.
 -3عبر عن ) ln(Aبداللة  t1/2 ، tو ). ln(A0

14,4
)t(jours

صفحة  6من 8

الشكل5-

40

0

 -4اكتب العبارة البيانية (معادلة المستقيم) ثم استنتج قيمة النشاط اإلشعاعي االبتدائي  A0للعينة عند
اللحظة  t = 0وقيمة زمن نصف العمر  t1/2لليود . 131
 -5احسب الكتلة االبتدائية  m0لليود  131المستعملة في الحقنة.
التمرين الرابع 10( :نقاط)
تعطى:

. AB=2 m ،   30 ، g  10 m.s-2

 -1يتحرك الجسم ) ، (Sالذي نعتبره نقطيا ،كتلته

 100 g

 ، mعلى المسار ( ABCDالشكل .)6-

ينطلق الجسم ) (Sمن الموضع  Aدون سرعة ابتدائية

z

S
A

-1
ليصل إلى الموضع  Bبسرعة ، vB  2 m.s



C

ثم إلى الموضع  Cبسرعة .vc

B
h

يخضع الجسم ) (Sلقوة احتكاك f

x

D

ثابتة الشدة ومعاكسة لجهة الحركة

k
O i

الشكل 6-

على المسار  . ABتهمل قوى االحتكاك على بقية المسار.
أ -بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ،أوجد عبارة تسارع الحركة على المسار .AB
ب -أوجد قيمة هذا التسارع ثم استنتج شدة قوة االحتكاك . f
ج -ما طبيعة الحركة على المسار  BC؟ علل إجابتك.
 -2يغادر الجسم ) (Sالموضع  Cالذي يقع على ارتفاع  h = 0,8 mعن المستوي األفقي الذي يشمل
النقطتين  Oو  ،Dليسقط في الهواء ويصل إلى النقطة  Dبسرعة . VD
باعتبار اللحظة التي يصل فيها الجسم ) (Sإلى الموضع  Cمبدأ لألزمنة ) ،(t = 0وبإهمال دافعة
أرخميدس ومقاومة الهواء.

أ -بين أن معادلة مسار مركز عطالة الجسم ) (Sفي المعلم  O; i, k 
g
x2 + h
2
2 vc

z=-

ب -حدد بعد النقطة  Dعن النقطة ( Oالمسافة .)OD
ج -احسب قيمة السرعة .VD

صفحة  7من 8

هي:

التمرين التجريبي 10( :نقاط)

في حصة لألعمال المخبرية قام فوج من التالميذ بدراسة تحول األسترة بين حمض اإليثانويك
CH 3COOH

و اإليثانول . C 2H 5OH

أخذ التالميذ  9أنابيب إختبار ووضعوا في كـل أنبـوب مزيجـاً يتكـون مـن

و

1, 40mol

1, 40mol

مـن حمـض اإليثانويـك

مــن اإليثــانول ،وبضــع قط ـرات مــن حمــض الكبريــت المركــز ،ثــم وضــعت األنابيــب فــي حمــام

مائي درجة ح اررته  ، 1  190Cبعد سدها بإحكام في اللحظة . t  0
ف ــي

اللحظ ــة t  60 min

 ،ق ــام التالمي ــذ ب ــإخراج أح ــد األنابي ــب ووض ــعه ف ــي الم ــاء المب ــرد ومع ــايرة كمي ــة

الحم ــض المتبق ــي بواس ــطة محل ــول هيدروكس ــيد الص ــوديوم .ث ــم تك ــررت نف ــس العملي ــة م ــع ب ــاقي األنابي ــب
في لحظات زمنية مختلفة ،فكانت النتائج المدونة في الجدول التالي:
420

360

300

240

180

120

60

0

)t (min

0,46

0,46

0,47

0,48

0,52

0,59

0,80

1,40

) nacide (mol
) nester (mol

وسِّم اإلستر المتشكل.
 -1أ -اكتب معادلة التفاعل المنمذج لتحول األسترة الحادثَ ،
ب -ما دور حمض الكبريت في هذه التجربة ؟

 -2أكمل الجدول وارسم البيان الذي يمثل تطور كمية مادة اإلستر المتشكل بداللة الزمن:
على ورقة ميليمترية ترفق مع ورقة اإلجابة.
 -3أنشئ جدوال لتقدم التفاعل ،ثم بين أن تحول األسترة غير تام.
 -4عين بيانياً زمن نصف التفاعل.
 -5مثل كيفيا المنحنى

)  g (t

 ، nesterمن أجل درجة ح اررة الحمام المائي . 2  100C

صفحة  8من 8

) nester  f (t

امتحان شهادة البكالوريا دورة :جوان2015
الشعبة:علوم تجريبية

المادة  :علوم فيزيائية

العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
التمرين األول 40(:نقاط)
 -1المؤكسد :كل فرد كيميائي يكتسب إلكتروناً أو أكثر خالل تفاعل كيميائي.

0, 25

المرجع :كل فرد كيميائي يتخلى عن إلكترون أو أكثر خالل تفاعل كيميائي.

0, 25
0, 25
0, 25

 -2م.ن.لألكسدةH2C2O4(aq) = 2CO2(aq) + 2H+(aq) + 2e- :

م.ن.لإلرجاعMnO (aq) + 8H+(aq) + 5e- = Mn2+(aq) + 4H2O() :
معادلة األكسدة  -إرجاع:

0, 25

)5 H2C2O4(aq) + 2MnO4- (aq) + 6H+(aq) = 10CO2(aq) + 2Mn2+(aq) +8H2O(
 -3جدول التقدم:

)5 H2C2O4(aq) + 2MnO  (aq) + 6H+(aq) = 10CO2(aq) + 2Mn2+(aq) +8H2O(

2x

10x

2xf

10xf

بزيادة

4

4
-

 -0المزيج ليس ستوكيومتري ألن= 5 mmol :
و منه:

CV



≠

المعادلة

C1V1

C2V2

ح.ابتدائية

C1V1-2x

C2V2 -5x

ح.انتقالية

C1V1-2xf

C2V2 -5xf

ح.نهائية

CV



و = 6 mmol

0,50

CV



0, 25

CV



C2V2
CV
 -5أ  [MnO4- ]0 = 1 1 = 0,1 mol.L-1 -و = 0,3 mol.L-1
V1+V2
V1+V2
ب /إثبات العالقة:
و 2x
C V -2x C1V1 2x
=  Mn 2+ 
 MnO4-  = 1 1
=
VT
VT
VT
VT
C
حيث VT  2  V1 :ومنه [Mn](t) =  – [MnO ](t) :

جـ -رسم المنحنى:

0,50

=[H2C2O4]0

0,50

 MnO 4   103 mol .L 1 

الشكل

د -السرعة الحجمية للتفاعل:

0,50

1 d MnO 4
× = 
2
dt

0, 25



1





-1

mol.L . min

-3

  10

v vol



 7,3 ; 8,3

v vol

t  min 

صفحة  1من 11

20

1

0

0, 25

4, 0

تابع اإلجابة النموذجية

الشعبة:علوم تجريبية

المادة  :علوم فيزيائية

العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
التمرين الثاني 40( :نقاط)
 -1التركيب:
النواة

H

عدد البروتوناتZ :

1

1

عدد النيتروناتN  A  Z :

1

2

3
1

2
1

H

0,50

 -2نظائر العنصر لها العدد  Zنفسه و  Aمختلف .

0,50

 -3يمثل منحنى أستون تغيرات عكس طاقة الربط لكل نوية في نواة ذرية X

A
Z

بداللة عدد نوياتها A

0, 25

E 
أي    f  A  :
A

تمثل المنطقة المظللة من البيان " غالبية األنوية المستقرة " والتي تتميز بـ . 40  A  190

0, 25
0, 25
0, 25

 -0طاقة الربط للنواة  Eهي :الطاقة الواجب توفيرها لنواة ساكنة لفصلها إلى نكليوناتها المنعزلة

0,50




األنوية الخفيفة  : A  40تستقر بآلية " االندما النووي ".

األنوية الثقيلة  : A  190تستقر بآلية " االنشطار النووي ".

04.0

والساكنة ( .تقبل التعاريف المكافئة)

 -5أ -معادلة التفكك:
ب-

He  01n




4
2

H  12 H

3
1

E 2
E 3
E 4


 2 He 
1H   3
1H   4
A
A
A

0,50
E  2

  2  1,1   3  2,8    4  7,1  17,8 MeV

أو
2

E  ( m( He )  m( n )  m( H )  m( H ))  c
2
1

3
1

1
0

4
2

 (4, 00150  1, 00866  3, 01550  2, 01355)  931, 5  17, 6 MeV

صفحة  2من 11

0,50

0,50

تابع اإلجابة النموذجية

الشعبة:علوم تجريبية

المادة  :علوم فيزيائية

العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
التمرين الثالث40(:نقاط)

 -1من البيان  ، u C  f t فإن مدة الظاهرة قصيرة جدا ،فالجهاز المناسب لمتابعتها عمليا هو

«راسم اهت اززات ذو ذاكرة».

0, 25

i

 -2طريقة توصيل راسم االهت اززات:

K
R = 100 
Y1
uC

 -3بتطبيق قانون جمع التوترات في
الدارة  ، RCنجد:

الشكل

+

1

–

C

E

E  uC  u R

0, 25

du
dq
مع u R  Ri :و  C C
dt
dt
du
و منه E  uC  RC C :أو
dt

i 

0, 25

duC uC
E


dt
RC RC
t
t


du C E


 e
 -0التحقق uC  t   E (1  e ) :بالتالي:
dt


وبالتعويض في م .ت السابقة نجد:
t

0, 25

E



t

)





(1  e

E



t







e

0,50
0, 25
E



ومنه:

E





E



0,50

 -5البرهان  uC  t   E (1  e  ) :ومنه uC    E 1  e     E 1  0,37   0, 63 E

0,50

 -بيانياE  2 V :

0, 25



 وبإسقاط القيمة  u C    0,63E =1,26 Vعلى البيان نجد   6, 7  ms : -6قيمة السعة   R.C :

6  103
 60 µF
100




R

C

صفحة  3من 11

0,50
0,50

04.0

تابع اإلجابة النموذجية

الشعبة:علوم تجريبية

المادة  :علوم فيزيائية

العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
التمرين الرابع40(:نقاط)

الرسم

 - 1الرسم

0, 25

A
m p .M S



Fs / p

 -2عبارة القوة u :
r²
 -3بتطبيق القانون الثاني لنيوتن Fext  m  aG :
F S/P  - G

0,50

O
u

0,50

ومنه F S / P  m  a
وباإلسقاط على الناظم الموجه نحو مركز الشمس:
mp  M S
MS
G
 m p  aN
r²
r²
dv
ste
 -4طبيعة الحركة aT  0 :ومنه  0
 v  C الحركة دائرية منتظمة
dt
أو :شعاع تسارع الحركة ناظميا و مركزيا و ثابت القيمة و منه الحركة دائرية منتظمة.
aN  G 

0,50

0,50

4.0
 -5أ -البيان  T 2  f  r 3 عبارة عن " خط مستقيم مار من المبدأ " أي  T 2متناسب طردا مع r 3

T2
ste
k C
و هذا يتوافق مع القانون الثالث لكبلر المعبر عنه بالعالقة:
3
r
T2
1, 2 1017

k

ب -بيانيا 3, 0  1019 s 2  m 3 :
3
35
r
4, 0 10
4 2
T2
4 2
 3 k
 كتلة الشمس :حسب القانون الثالث لكبلر:Gk
r
G MS

0,50

0, 25
MS 

M S  2 1030 kg

0, 25
0, 25

T2
 -6دور حركة األرض 3, 0  10 19 s 2 .m 3 :
3
r
T2
بالتعويض  3,0 1019
( T  3,18 107 s  368 j في حدود أخطاء القياس)
(1,50 1011 )3

صفحة  4من 11

0,50

علوم تجريبية:الشعبة
العالمة
مجزأة المجموع

 علوم فيزيائية: المادة

تابع اإلجابة النموذجية

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
) نقاط40(:التمرين التجريبي
 معادلة تفاعل المعايرة-1

C 6 H 5CO 2 H  aq   HO aq   C 6 H 5CO 2 aq   H 2O  

0,50

: نقطة التكافؤ-2
E VbE  20mL ; pH E

0,50
0,50

C a .V a  C b V
. bE : عند التكافؤ-3
V
Ca  101 mol.L1 : و منهC a  C b . bE :و منه
Va

0, 25

pH  pK a  4, 2 : نجدE ½  عند نقطة نصف التكافؤ-0

0, 25

pH  4,5 : و من البيان نجدVb  14cm3 : – التراكيز-5

0, 25

C 6 H 5CO 2 H  aq   HO  aq   C 6 H 5CO 2 aq   H 2O 

المعادلة
ح

4, 0

8, 4  :بطريقة المماسات نجد

حإ

التقدم
0

CaVa

CbVb

4

x

CaVa -x

CbVb -x

x

حن

xf

CaVa -xf

CbVb -xf

xf

بوفرة

 H 3O    10 pH  104,5  3.16 105 mol.L1
 HO    10 pH 14  104,514  3.16 1010 mol.L1

0, 25

0, 25
0, 25
0, 25

0, 25

(mol ) كمية المادة بوحدة

حإ

0, 25

0, 25



xmax

 HO   34 103  CbVb  x f
f
x f  1.4 103 mol
فنجد
xf
C6 H 5COO   
 4.117  10 2 mol.L1
Va  Vb
C V x
C 6 H 5COOH   a a f  1.765 102 mol .L1
V a V b
CV
 Na    b b
4.11102 mol.L1
Va  Vb
: نسبة التقدم النهائي: هي المتفاعل المحد ومنهHO
 CbV b  101 14 103  14 104 mol  CbV b  xmax  0
xf
1, 4 10 3 mol
 1 :وبالتالي
 التفاعل تام  f 
xmax
14 10 4 mol

11  من5 صفحة

 علوم تجريبية:الشعبة

علوم فيزيائية

العالمة
مجزأة المجموع

: المادة

تابع اإلجابة النموذجية

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني
) نقاط14( : التمرين األول
 معادلة االنحالل-1 - 

HCOOH aq  H 2O   HCOO aq  H3O ( aq )

0, 50
0, 25

H3O+/H2O  وHCOOH/HCOO-

: الثنائيات المشاركة: جدول التقدم-2

المعادلة
ح

0, 50

حإ

HCOOH aq  H 2O   HCOO aq  H3O ( aq )

التقدم

(mol ) كمية المادة بوحدة

0

4

4

x

x

xf

xf

C.V

حإ

x

C.V -x

حن

xf

C.V -xf

بوفرة

0, 50

x f   H3O  V  10
f

0, 50

 التفاعل غير تام  f 



 pH

V

xf
xmax



و

xmax

: نسبة التقدم النهائي-3
 C V  C V  xmax  0

10  pH
10 2,9

C
10 2

0,126  1 :وبالتالي

pKa  قيمة ال ـ-0

0, 50

pKa = 3,8  pH = pKa + log

4,0

Ka =

0, 25

[H 3O + ]
[HCOO - ]
 pKa + log
[HCOOH]
C-[H 3O + ]

[H 3O + ]  [C6 H 5 COO - ]
: العبارة-1 - 
[C6 H 5COOH]

[C6 H 5COO - ]
[H 3O + ]  [C 6 H 5COO - ]
Ka
=

Ka
=
: العالقة-2
[H 3O + ]
[C 6 H 5COOH]
[C 6 H 5COOH]

0, 50

log Ka-log[H 3O + ] = log
pH  pKa+log

[C6 H 5COO - ]
[C6 H 5COO - ]
Ka
 log
=
log
:ومنه
[C6 H 5COOH]
[H 3O + ]
[C6 H 5COOH]

[C6 H 5COO - ]
[C H COO - ]
 -log[H 3O + ] = - log Ka +log 6 5
:ومنه
[C6 H 5COOH]
[C6 H 5COOH]

pH  4, 2  log

0, 25

[C6 H 5COO - ]
 0 : بيانيا-3
[C6 H 5COOH]

pKa  4, 2  4, 2  pKa  0

0, 25

: بالتعويض نجد

. حمض البنزويك أضعف من حمض الميثانويك. كان الحمض أضعفpKa  كلما زاد الـ-0

11  من6 صفحة

المادة :

تابع اإلجابة النموذجية

علوم فيزيائية

الشعبة :علوم تجريبية

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
التمرين الثاني 14( :نقاط)
الشكل : 0-شحن

 – 1الشكل :3-تفريغ

الجهاز  Mالمستعمل :راسم االهتزاز ذي ذاكرة أو جهاز ال ـ ـ EXAO
– 2المعادلة التفاضلية خالل التفريغ u AB  t   uR  0 :حيث:
dq
)du AB (t
u R   R ' i  R '
 R ' C
dt
dt
ومنه du AB  t   1 u AB  t   0 :وهي معادلة تفاضلية من الرتبة األولى بالنسبة لـ ). uAB(t
dt
R C
t
t
)du AB (t
A
= 
 – 3التحقق من الحل e R C  u AB (t) = A  e R C :
dt
R C
t

 -لما  t = 0تكون  A  E

0
R C

-

A  E  u AB (0) = A  e

 – 0عبارة شدة التيار:
t

t
R C

dq
)du AB (t
E
i(t) 
 C
 C 
e
dt
dt
R C
) i(tمن قانون جمع التوترات.

 – 5من الشكل : 0-من أجل u AB = 0,63  E = 7,56 V

وباإلسقاط نجد:

0, 2s

'

مالحظة :تقبل القيم القريبة من قيم  و 

 -6قيمة السعةC   '/ R '  0,09/500 = 180.10-6 F = 180 F   '  R 'C :

 -قيمة المقاومة:

0, 25
0, 50
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
4, 0
0, 25

0, 50

0, 25



من الشكل :3-من أجل u AB = 0,37  E = 4,44 V
وباإلسقاط نجد0, 09s :

0, 50

t

A
1
 e R C 
بالتعويض نجدA  e R C  0 :
( المعادلة محققة).
R C
RC

E

 e R C
R
مالحظة :يمكن استنتا

العالمة
مجزأة المجموع

R   / C  0,2/(180 10-6 )=1,1 103    R  C

صفحة  7من 11

0, 25
0, 25
0, 25

المادة :

تابع اإلجابة النموذجية

علوم فيزيائية

الشعبة :علوم تجريبية
العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
التمرين الثالث 14( :نقاط)
 : 131عدد البروتونات Z = 53:وعدد النيتروناتN = A - Z = 78:
-1التركيب 53 I
 -2أ -الجسيم المنبعث هو:
ب -المعادلة:

0
-1 e

 AZ X +

0
-1e

0, 25
0, 25

131
53 I

بتطبيق قانون انحفاظ العدد الكتلي نجدA = 131 :

3  0, 25

بتطبيق قانون انحفاظ العدد الشحني نجدZ = 54 :
ومنه النواة "االبن" هي:

131
54 Xe

والمعادلة تصبح:

0
-1e

Xe +

131
54



131
53 I

 -3العبارة:
n A(t) = -  t + n A 0  A(t)=A 0  e-  t

0, 50

 -0العبارة البيانية)1( .............. nA = a  t + b :
)( nA
)(28,8-36
=a
=
حيث معامل التوجيه = -0,09 jours -1 :
t
80-0
ومنه )2( .............. nA = -0,09  t + 36

0, 25
0, 25
0, 25

مع  tبالوحدة . jours
 بمطابقة ( )1مع ( )2ينتج:n2
 0,09
t1 2

A0 = e36 = 4,3 1015 Bq  nA0 = 36
n2
0,09

8 jours   

t1 2 

0, 25
0, 50

مالحظة :تقبل القيم القريبة من هذه القيمة.

 -5الكتلة اإلبتدائية ) (m 0
n2 m0

 NA
t1 2 M
ومنه0, 9 g :

=  A0 = λ  N0

t1 2  A 0  M
n2  N A

= m0

8  (24  3600)  4,3  1015 131
m0 
n2  6,02 10 23

صفحة  8من 11

0, 50

0, 25

4, 0

المادة :

تابع اإلجابة النموذجية

الشعبة :علوم تجريبية

علوم فيزيائية

العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
التمرين الرابع 14( :نقاط)

الرسم
R

 -1أ -عبارة التسارع على المسار AB

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن P  R  f  m  a :

f

A

0, 25

F

0, 25

ext

وباإلسقاط على محور الحركةm.g.sin - f = m.a :
f
ومنه:
 a = g  sinm
B
ب -قيمة التسارع :الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام ومنه:

P
α

0, 25

v 2B
22
=
 1m / s 2  v 2B - v 2A = 2a  AB
2  AB
22
 شدة قوة االحتكاك:f
 f = (g  sin -a)  m = (10  0, 5 -1)  0,1=0,4N  a = g  sinm
مالحظة  :يقبل استخدام مبدأ إنحفاظ الطاقة.
R

0, 25

=a

0, 25
الرسم
0, 25

جـ -طبيعة الحركة على المسار : BC
بتطبيق القانون الثاني لنيوتن:

P  R  m.a

B

C

باإلسقاط على محور الحركةa  0  0  m  a :

0, 25

P

فالحركة مستقيمة منتظمة.
مالحظة  :يقبل استخدام مبدأ انحفاظ الطاقة.
 -2أ -البرهان على معادلة المسار:
بتطبيق القانون الثاني لنيوتن  Fext  P  ma :
باإلسقاط على  Oxنجد :

الرسم
0, 25

z
vC

0, 25

P

x(t)  vC  t  v x  vC  a x  0

x

باإلسقاط على  Ozنجد :
dv z
 g  a z   g
dt

0, 25

o

D

0, 25

v z  gt  c 

1 2
dz
gt  c '  v z 
 c  0  t  0ومنه gt :
2
dt
1
 c '  h  t  0ومنهz   gt 2  h :
2
g
x
z   2 x 2  h  1, 25  x 2  0,8
t
2vc
vc

z

ب -المسافة 0,8 /1, 25  0,8m  z D  1, 25  x D 2  0,8  0 : OD

0, 25

0, 25
xD 

0, 25

جـ  -قيمة السرعة : v D

t D  x D / vC  0,8/ 2  0, 4s  x D  vC  t D
2 2  (10  0, 4) 2  4, 47m / s

v C2  (gt) 2 

ومنه:
2
v 2xD  v zD


مالحظة  :يقبل استخدام مبدأ إنحفاظ الطاقة.

صفحة  9من 11

vD 

0, 25
0, 25

4, 0

المادة :

تابع اإلجابة النموذجية

الشعبة :علوم تجريبية

علوم فيزيائية

العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
التمرين التجريبي  14( :نقاط)
 -1أ) معادلة التفاعل:

) (

 H 2O

) (

CH 3COOH ( )  C 2 H 5OH ( )  CH 3COOC 2 H 5

 -اإلستر :إيثانوات اإليثيل

0, 50
0, 25

ب) دور الحمض :تسريع التفاعل (وسيط)

0, 25

 -2الجدول:
420

360

300

240

180

120

60

4

)t (min

0,46

0,46

0,47

0,48

0,52

0,59

0,80

1,40

) nacide (mol

0,94

0,94

0,93

0,92

0,88

0,81

0,60

0

) nester (mol

0, 25

 البيانnester  f (t ) :)n ester(mol
)(θ1
)(θ2

0, 50
4, 0
xf/2
0,1
30

)t(min
0

½t
 جدول التقدم:) (

 H 2O

) (

المعادلة

CH 3COOH ( )  C 2 H 5OH ( )  CH 3COOC 2 H 5

التقدم

كمية المادة بوحدة ) (mol

0

0

n0  1, 40

n0  1, 40

x
xf

ح
حإ

0

x

n0  x

n0  x

x

حإ

xf

n0  x f

n0  x f

xf

حن

0, 50

باعتبار التحول تام x max  n0  1, 4mol :و بيانيا x f  1, 40  0, 46  0,94mol :

0, 50
0, 50

 -تعيين زمن نصف التفاعلx(t1/ 2 )  x f / 2  0,94 / 2  0, 47mol :

0, 25

بيانيا t1 2  38 ; 42 (min) :

0, 25

 -5تمثيل )  nester  g (tكيفيا عند ( 2  100Cأنظر الشكل السابق)

0, 25

 x f  x maxفالتحول غير تام.

أو نحسب  f  x f / xmax  67%

صفحة  11من 11

اجلهمورية ااجلاارية ااديقمرياية اادعبية

وزايةاادرتبة اادرينة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااديةراناادريينادالمتحاناتاواملسابرات ا
امتحانابكادريةااادتبلةماادثانريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوية:اجرانا 5102ا
ادعبي :ااعلرماجتيةية ،ايةاضةات،اترينايةاضي
اختيايايفامادة:اادتايةخاواجلغيافةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااملية:ا10اسااو01اد
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول
التاريخ:
الجزء األول 10( :نقاط)

" ...إن إدراك القوتين لما ينتج عن المواجهة المسلحة بينهما جعلهما يفكران في إيجاد صيغ التقارب حتى

ال يتحمال مسؤولية ما ينجر عن ذلك .فإقامة عالقات سلمية أصبحت أكثر من حتمية ألن إمكانية حدوث حرب نووية
قد ال يمكن للطرفين استبعادها."...

المرجع :كتاب المنار في التاريخ السنة  0ثانوي ص .00

1ـ اشرح ما تحته خط في النص.
 2ـ عرف الشخصيات التالية:

 -مصطفى بن بو لعيد  -رونالد ريغن

 3ـ أكمل جدول األحداث:

 ليونيد برجنيف.الحدث

التاريخ
1591/33/23

تأسيس حلف بغداد
1591/39/30

الجزء الثاني 10( :نقاط)

تمثل هجومات الشمال القسنطيني  23أوت  1599نقطة التحول األولى في الثورة التحريرية ،وأول التحام

حقيقي بين جيش التحرير الوطني والشعب.

المطلوب :انطالقا من الفقرة ،واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه:
 1ـ ظروف هجومات الشمال القسنطيني.
 2ـ أهداف هذه الهجومات.

صفح ا0امنا 2ا

الجغرافيا:
الجزء األول 10( :نقاط)

" ...سواء تم جمع المال على مستوى البنوك أو البورصات أو مؤسسات التأمين أو أنها تستثمر مباشرة من

طرف األفراد ،فإن رؤوس األموال تعرف استثما ار متزايدا ومستم ار من خالل نشاطات موجودة أو مستحدثة ،دون أن
يكون هناك أي حاجز بالنسبة لتنقلها بل هناك ما يشجع ذلك من سياسة التبادل الحر التي تدعمها المجتمعات
الرأسمالية عن طريق مؤسسات دولية مثل المنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي .لذا تشهد المعمورة سوقا

عالمية مشتركة الستهالك المواد والخدمات التي تنتجها العناصر التي في حوزتها أرصدة مالية كبرى".

الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ص .52

1ـ حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط في النص.
 2ـ إليك جدوال إلنتاج الدول العشر الكبرى للقمح في العالم.
الدول
اإلنتاج

الصين

الشعبية
00710

الهند

الوم أ

روسيا

فرنسا

استراليا

كندا

باكستان

ألمانيا

أكرنيا
ا

2018

2015

2010

02

5710

5210

5215

5512

5510

الوحدة :مليون طن

المصدر :المنظمة العالمية للتغذية والزراعة (.5100)FAO

المطلوب:

 .1مثل إنتاج الدول العشر من القمح بأعمدة بيانية بمقياس 1 :سم
 1سم

 13م طن
دولة

 .2على خريطة العالم المرفقة عين ثالث دول مصدرة للقمح وثالث دول مستوردة له من الجدول.

الجزء الثاني 10( :نقاط)

رغم النجاح الذي حققته دول االتحاد األوربي في بناء تكتلها االقتصادي إال أن تجربتها اصطدمت بتحديات عديدة
داخلية وخارجية.
المطلوب :انطالقا من الفقرة ،واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 1ـ اإلمكانيات االقتصادية لالتحاد األوربي.
 2ـ العوائق التي ما تزال تعرقل طموحاته.

صفح ا5امنا2

الموضوع الثاني
التاريخ:
الجزء األول 10( :نقاط)

" ...فإذا كان هدف أي حركة ثورية في 'الواقع' هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية فإننا

نعتبر الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية متحدا حول قضية االستقالل ،أما في األوضاع الخارجية فإن االنفراج

الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا التي تجد سندها الدبلوماسي وخاصة من طرف
إخواننا العرب والمسلمين ."...

من بيان الفاتح نوفمبر .0820

 1ـ اشرح ما تحته خط في النص.
 2ـ عرف الشخصيات التالية:

 -هواري بومدين  -جواهرالل نهرو  -جورج مارشال.

 3ـ أكمل جدول األحداث:
الحدث

التاريخ

أحداث ساقية سيدي يوسف
1510/35/22
مشروع إيزنهاور

الجزء الثاني 10( :نقاط)

"صرح الرئيس األمريكي نيكسون في  23ماي  1502بأنه ذاهب إلى موسكو من أجل إقامة عالقات أفضل

وفرص أحسن للسالم بين الدولتين وفي صيف  1503قام برجنيف بزيارة للواليات المتحدة األمريكية".
المطلوب :انطالقا من الفقرة ،واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 1ـ مظاهر التقارب بين الشرق والغرب.
 2ـ موقف العالم الثالث من هذا التطور في العالقات.

صفح ا0امنا2

الجغرافيا:
الجزء األول 10( :نقاط)

"شكلت الدول النامية خالل الستينات وحدة حقيقية تعاني نموا ديمغرافيا كبي ار غير قادرة على ضمان أمنها

الغذائي وتعاني تأخ ار في الهياكل والمنشآت (الصحة والتعليم) وأنظمة إنتاجية غير متنوعة وجل الصادرات مواد أولية.
لقد كانت السبعينات والثمانينات مسرحا لتغيرات واعادة تشكل عميقة  ...والخالصة أنه خالل ثالث عشريات انتقلنا من
جنوب موحد إلى جنوب متفرق ومتنوع".

الفضاء العالمي ناتان ص  572بتصرف.

1ـ حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط في النص.

 2ـ إليك الجدول التالي الذي يمثل تطور أسعار البترول الخام ما بين . 2312 -1553
السنة

0881

0882

5111

5112

5101

5105

السعر

50.70

07115

52121

20125

78121

000107

الوحدة :دوالر.

المصدر :إحصائيات مجلة أوبك .5100

المطلوب:
 .1مثل أرقام الجدول بواسطة منحنى بياني بمقياس 1 :سم

 1سم

 13دوالر
 2سنة

 .2على خريطة العالم المرفقة عين ثالث دول مصدرة للبترول وثالث دول مستوردة له.

الجزء الثاني 10( :نقاط)

أصبحت الواليات المتحدة األمريكية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أكبر قوة اقتصادية في العالم ،مستغلة في

ذلك إمكانياتها الطبيعية وقاعدتها االقتصادية المتنوعة.
المطلوب :انطالقا من الفقرة ،واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 1ـ مظاهر القوة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية.

 2ـ الصعوبات االقتصادية التي تواجه الواليات المتحدة األمريكية.

صفح ا0امنا2

صفح ا2امنا2

ش

خريطة العالم

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة5102 :
اختبار مادة :التاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :علوم جتريبية  ،رياضيات  ،تقين رياضي

(الموضوع األول)

املدة 10 :سا و  01د.
العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

التاريخ:

الجزء األول 10( :نقاط)

 –0تعريف المصطلحات التي تحتها خط:

 -القوتين :الدولتان الكبيرتان (الو.م.أ .واالتحاد السوفييتي) اللتان كانت كل واحدة منهما تقود

معسك ار يضم مجموعة من الدول في أوربا والعالم.

 -صيغ التقارب :سياسة الوفاق بين المعسكرين التي ظهرت منذ سنة  6591في إطار التعايش

9719
9719

السلمي.

 -حرب نووية :الحرب التي تستخدم فيها األسلحة الذرية والنووية التي تمتلكها الدول الكبرى.

9719

 – 5تعريف الشخصيات:

 مصطفى بن بو لعيد 6561( :ـ  )6591مناضل جزائري بدأ نشاطه في حزب الشعب ،منمؤسسي المنظمة الخاصة  ،عضو لجنة  ، 22قائد الوالية األولى ،استشهد إثر انفجار مذياع

9719

مفخخ سنة .6591

 رونالد ريغن )4002-1111(:رئيس الو.م.أ بين 1191-1191م عرف بالتشدد في عالقاتهمع االتحاد السوفييتي صاحب مشروع حرب النجوم أو عسكرة الفضاء وهو أحد رموز الحرب

9719

الباردة والمهندسين النهيار المعسكر الشيوعي بالضغط والتهديد.

 ليونيد برجنيف 6591( :ـ  )6592رجل دولة سوفييتي اشتهر بالمبدأ الذي عرف باسمه  ،كانوراء العديد من التدخالت العسكرية مثل غزو أفغانستان  ،6515أبرم معاهدتي سالت 6وسالت.2

9719

 3ـ جدول األحداث:

التاريخ
6591/93/23
6599/92/21
6591/99/91

الحدث
تأسيس اللجنة الثورية للوحدة و العمل
تأسيس حلف بغداد
معركة ديان بيان فو بالفيتنام

صفحة  1من9

9799
9799
9799

10

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة5102 :
اختبار مادة :التاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :علوم جتريبية  ،رياضيات  ،تقين رياضي

املدة 10 :سا و  01د.

الجزء الثاني 10( :نقاط)

المقدمة :بعد الفزع والرعب الذي أصاب السلطة االستعمارية والمستوطنين من خالل عمليات
الفاتح نوفمبر6591م ،كثف االستعمار عملياته على منطقة األوراس فما هو رد فعل الثورة عن

9799

ذلك؟

العرض:
 6ـ ظروف هجومات الشمال القسنطيني:
ـ استشهاد بعض القادة مثل ديدوش مراد  6599/96/69واعتقال مصطفى بن بو لعيد و رابح

9729

بيطاط .6599

ـ سقوط حكومة مانديس فرانس في فبراير  6599وتولي إدغارفور.
ـ الحصار المفروض من طرف االستعمار على منطقة األوراس.

ـ سعي الحاكم العام الفرنسي جاك سوستال لطرح مشروعه اإلغرائي .6599

ـ إعالن حالة الطوارئ في الجزائر 93أفريل .6599

9729
9729
9729
9729

ـ استعداد هيئة األمم المتحدة لعقد دورتها العاشرة في شهر سبتمبر 1111و إسماع صوت الثورة
الجزائرية.

10
9729

 2ـ أهداف هذه الهجومات:

ـ فك الحصار المضروب على منطقة األوراس.
ـ الحصول على السالح و الرد على مجازر العدو.

ـ تحدي االستعمار وتفنيد ادعاءاته حول الثورة بتنظيم الهجومات في وضح النهار.
ـ معرفة الموقف الحقيقي لجماهير الشعب من الثورة.

ـ التضامن مع المغرب في الذكرى الثانية لنفي السلطان محمد الخامس.

ـ إسماع صوت الثورة الجزائرية للعالم و تدويلها كقضية تصفية استعمار(انعقاد الدورة العاشرة

9729
9729
9729
9729
9729
9729

للجمعية العامة .)6599/95/39

الخاتمة:

رغم شراسة االستعمار الفرنسي و محاولته خنق الثورة إال أنها تمكنت من تحقيق التالحم الشعبي
حولها ،و إعطاء القضية الجزائرية بعدا إقليميا و دوليا بعد أحداث  29أوت .6599

صفحة  2من9

9799

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة5102 :
اختبار مادة :التاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :علوم جتريبية  ،رياضيات  ،تقين رياضي

املدة 10 :سا و  01د.

الجغرافيا:الجزء األول 10( :نقاط)

 – 0تعريف المصطلحات التي تحتها خط:

 البورصات:أسواق مالية منظمة تخضع لقوانين السوق يتم فيها تداول العمالت والسنداتواألسهم وتحديد أسعار المواد األولية المختلفة.

 رؤوس األموال( :رساميل) هي الموارد المالية المختلفة التي يمكن استخدامها في مجاالتالتنمية و االستثمار.

 صندوق النقد الدولي :مؤسسة مالية دولية تأسست في  6519مقرها واشنطن تعمل علىتسيير النظام النقدي الدولي منذ الحرب العالمية الثانية.

التمثيل باألعمدة البيانية:
 المقياس 6 :سم -المفتاح

 -اإلنجاز:

العنوان:

9719
9719
6799

(الدول العشر المنتجة للقمح)

 69م طن  6 ،سم

9719

دولة

التعيين على الخريطة:

 93دول مصدرة مثل :الو.م.أ  ،فرنسا  ،كندا.

10

9729
9799
9719
9719

 93دول مستوردة مثل :الصين الشعبية  ،الهند  ،باكستان .

الجزء الثاني 10( :نقاط)

المقدمة :كانت دول القارة األوربية أكثر تأث ار بخسائر الحرب العالمية الثانية مما دفعها إلى التكتل

9799

واالندماج الستعادة المكانة الضائعة  ،فما هي اإلمكانيات االقتصادية لتحقيق ذلك؟
و ما هي العوائق التي ماتزال تواجهها؟

العرض:

 6ـ اإلمكانيات االقتصادية لالتحاد األوربي:

9799
9799
9799
9799

ـ وفرة رؤوس األموال و قوتها االستثمارية.

ـ ضخامة اإلنتاج الزراعي و الصناعي و تنوعه.
ـ التحكم في التكنولوجيا و البحث العلمي.

ـ سوق تجارية مثالية للتكامل و اإلندماج.

9729
9729

 2ـ العوائق التي ما تزال تعرقل طموحاته:

ـ االفتقار إلى المواد األولية (الطاقة و المعادن).
ـ عدم انضمام كل دول االتحاد إلى منطقة اليورو و األزمات المالية و تأثيراتها (اليونان).

ـ تفاوت درجة التطور بين دول االتحاد (أوربا الشرقية و الغربية).

ـ عدم احترام مبدأ األفضلية من بعض دول االتحاد و اشتداد المنافسة الخارجية.

الخاتمة :رغم العراقيل التي تواجه االتحاد األوربي إال أنه يحتل مركز ريادة اقتصادية على الصعيد العالمي.
صفحة  3من9

9729
9729
9799

10

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة5102 :
اختبار مادة :التاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :علوم جتريبية  ،رياضيات  ،تقين رياضي

(الموضوع الثاني )

املدة 10 :سا و  01د.
العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

التاريخ:

الجزء األول 10( :نقاط)

 – 0تعريف المصطلحات التي تحتها خط:

حركة ثورية :حركة وطنية تحريرية تتخذ من الكفاح المسلح أسلوبا لها لتغيير األوضاع القائمة

9719

تهدف إلى االستقالل الوطني كهدف من أهداف الثورة الجزائرية.

االنفراج الدولي :سياسة التقارب التي ظهرت في أفق العالقات بين الشرق والغرب بعد ستالين

9719

سندها الدبلوماسي :الدعم السياسي الذي لقيته القضية الجزائرية اقليميا و دوليا (المحافل الدولية).

9719

وبداية حل األزمات كما حدث في مؤتمر جنيف  6591الخاص بالهند الصينية.

 - 5تعريف الشخصيات:

 -هواري بومدين )1199-1194 ( :زعيم ثوري وسياسي جزائري شارك في الثورة التحريرية تولى

قيادة أركان جيش التحرير الوطني سنة 1191م عين نائبا للرئيس بن بلة من  1191 -1199قاد

حركة 1191/09/11م ورئيس مجلس الثورة ثم رئيس الجزائر 1199-1191م عرف بإنجازاته

9719

الداخلية الضخمة وبمواقفه التحررية الخارجية ترأس عدم االنحياز 1199-1199م طالب بإعادة

النظر في أسعار المواد األولية.

 جواهرالل نهرو )1192-1991( :زعيم سياسي هندي رفيق غاندي وأول رئيس وزراء للهندبعد االستقالل 1192-1129م وأحد أقطاب حركة عدم االنحياز الثالثة.

9719

جورج مارشال :جنرال أمريكي رئيس أركان الجيش األمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية  ،وزيرخارجية أمريكا من  6515-6511صاحب المشروع الذي يحمل اسمه.

9719

 0ـ جدول األحداث:

التاريخ

الحدث

6599/92/99

أحداث ساقية سيدي يوسف

6511/95/22

مبدأ جدانوف

6591/96/99

مشروع إيزنهاور

صفحة  4من9

9799
9799
9799

10

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة5102 :
اختبار مادة :التاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :علوم جتريبية  ،رياضيات  ،تقين رياضي

املدة 10 :سا و  01د.

الجزء الثاني 10( :نقاط)

المقدمة :تميزت فترة السبعينيات من القرن الماضي بتبادل الزيارات بين قادة المعسكرين لتجسيد

9799

سياسة االنفراج الدولي.

العرض:

6ـ مظاهر التقارب بين الشرق و الغرب:

ـ التقارب الصيني األمريكي بعد زيارة الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون إلى بكين  6512و

9729

ـ تبادل الزيارات بين الرئيسين األمريكي نيكسون والسوفييتي بريجنيف سنتي1194و1199م.

9729
9729

حصول الصين الشعبية على مقعد دائم في مجلس األمن.

ـ توقيع اتفاقيات الحد من األسلحة اإلستراتيجية الهجومية في موسكو سالت  1سنة  1194وسالت
 4سنة .1191

ـ التبادل التجاري والتعاون العلمي (تصدير القمح األمريكي إلى االتحاد السوفييتي وتصدير الغاز

9729

ـ توقيع وثيقة هلسنكي حول األمن و التعاون في أوربا .6519

9729
9729

السوفييتي إلى غرب أوربا).

ـ التعاون العلمي في مجال غزو الفضاء (أبولو األمريكية و سيوز السوفياتية).
2ـ موقف العالم الثالث من هذا التطور في العالقات:

ـ الترحيب بالتقارب بين المعسكرين.

ـ الدعوة إلى حل المشاكل الدولية بالطرق السلمية و رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ـ المطالبة بتصفية االستعمار و حق الشعوب في تقرير المصير و محاربة الميز العنصري و

الصهيونية.

الخاتمة :استنتاج حول انعكاسات سياسة التقارب بين الشرق و الغرب على العالم.

9799
9799
9799
9799

الجغرافيا:

الجزء األول 10( :نقاط)

 – 0تعريف المصطلحات التي تحتها خط:

الدول النامية :دول العالم الثالث التي خضعت لالستعمار المباشر و غير المباشر و استقلت
حديثا تسعى الستغالل إمكانياتها للخروج من دائرة التخلف.

أمنها الغذائي :أي قدرتها على تامين المواد الغذائية الالزمة لسكانها و بالقدر الكافي اعتمادا على

9719
9719

إمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى االستيراد.

مواد أولية :مختلف الموارد الطبيعية الباطنية و السطحية مثل الطاقة والمعادن والغابات.

صفحة  5من9

9719

10

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة5102 :
اختبار مادة :التاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :علوم جتريبية  ،رياضيات  ،تقين رياضي

املدة 10 :سا و  01د.

التمثيل بمنحنى بياني :منحنى بياني لتطور أسعار البترول  6559ـ .2962
ـ اإلنجاز

6799
9799
9729

ـ العنوان

ـ المقياس

التعيين على الخريطة:
ـ  3دول مصدرة للبترول :السعودية ـ فنزويال ـ الجزائر.
ـ  3دول مستوردة له :الو.م.أ ـ اليابان ـ فرنسا.

9719
9719

10

الجزء الثاني 10( :نقاط)

المقدمة :الو.م.أ .رابع قوة مساحية في العالم  ،وثالث قوة بشرية بعد الصين والهند  ،وهي أول قوة
اقتصادية في العالم بدون منازع  ،فما هي مظاهر هذه القوة االقتصادية األمريكية؟ و ما

9799

الصعوبات التي تواجهها؟

العرض:

 6ـ مظاهر القوة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية:
ـ قوة فالحية كبرى في العالم( ثاني قوة فالحية بعد الصين).

ـ أكبر قوة صناعية في العالم (ضخامة اإلنتاج الصناعي و تنوعه).

9729
9729

ـ قاعدة للتطور العلمي والبحث التكنولوجي ووفرة البنيات التحتية (مطارات ،طرق ،سكة حديدية).

9729
9729

ـ تحكمها في المؤسسات المالية الكبرى (وول ستريت).

9729
9729

ـ قوة تجارية كبرى في العالم  ،تساهم بـ  %69من التجارة العالمية.

ـ هيمنة الدوالر على المبادالت التجارية العالمية ( %99من المبادالت تتم بالدوالر).

2ـ الصعوبات االقتصادية التي تواجه الواليات المتحدة األمريكية:
ـ الحاجة إلى المواد األولية و في مقدمتها الطاقة المحركة رغم ضخامة و تنوع مواردها.
ـ المنافسة العالمية خاصة من طرف اليابان و االتحاد األوربي و الصين الشعبية.

ـ عجز الميزان التجاري األمريكي المزمن ( 999مليار دوالر سنويا).

ـ تزايد الديون الخارجية حيث تعتبر الو.م.أ أكبر بلد مدين في العالم.
ـ األزمات االقتصادية و المالية الدورية (أزمة .)2999

ـ تزايد التلوث البيئي بسبب كثرة النفايات الصناعية.

الخاتمة :يبقى االقتصاد األمريكي أقوى اقتصاد مهيمن على العالم رغم تعدد مشاكله و أزماته.

مالحظة :تقبل مختلف اإلجابات الصحيحة األخرى في الموضوعين األول والثاني مع احترام سلم

التنقيط الوطني.
صفحة  6من9

9729
9729
9729
9729
9729
9729
9799

10

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة5102 :
اختبار مادة :التاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :علوم جتريبية  ،رياضيات  ،تقين رياضي

املدة 10 :سا و  01د.

الوحدة :مليون طن
6سم
6سم

 69م طن
دولة

صفحة  7من9

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة5102 :

الصين

فرنسا

كندا

و.م.أ

الهند باكستان

 10دول مستوردة
ـ الصين
ـ الهند
ـ باكستان

 10دول مصدرة:
ـ وم أ
ـ كندا
ـ فرنسا
صفحة  8من9

 10دول مصدرة و  10دول مستوردة للقمح 5100

اختبار مادة :التاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :علوم جتريبية  ،رياضيات  ،تقين رياضي

املدة 10 :سا و  01د.

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة5102 :

فرنسا

اجلزائر

ومأ

فنزويال
اليابان

السعودية

 0دول مصدرة:
ـ السعودية
ـ الجزائر
ـ فنزويال

 3دول مستوردة:
ـومأ
ـ اليابان
ـ فرنسا
صفحة  9من9

 10دول مصدرة و 10دول مستوردة للبترول

اختبار مادة :التاريخ و اجلغرافيا

الشعبة :علوم جتريبية  ،رياضيات  ،تقين رياضي

املدة 10 :سا و  01د.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
وزارة الرتبية الوطنية
دورة :جوان 2015
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :علوم جتريبية ،رياضيات ،تقين رياضي ،تسيري واقتصاد
املدة 2 :سا و 03د

اختبار يف مادة :اللغة العربية وآداهبا
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع األول
النـص:

قال الشاعر محمود درويش:

-1شعراء األرض المحتلة
يا شجر الورد النابت من أحشاء
الجمر
يا مطرا يسقط ،..رغم الظلم،
ورغم القهر
نتعلم منكم كيف يغني الغارق من
أعماق البئر
نتعلم ..كيف يسير على قدميه القبر
نتعلم كيف يكون الشعر..
فلدينا ..قد مات الشعراء ،ومات
الشعر..
والشاعر يعمل حوذيا ألمير القصر..
يمسح للحاكم معطفه ،ويصب له
أقداح الخمر
-2شعراء األرض المحتلة..
يا ضوء الشمس الهارب من ثقب
األبواب
يا كل األسماء المحفورة في ريش
األهداب
ماذا نخبركم يا أحباب؟
عن أدب النكسة ،شعر النكسة،

يا أحباب
ما زلنا منذ حزيران ..نحن الكتاب
(نمتطى فوق وسائدنا)
نلهو بالصرف وباإلعراب
يطأ اإلرهاب جماجمنا
ونقبل أقدام اإلرهاب
نركب أحصنة من خشب
ونقاتل أشباحا وسراب..
وننادي :يا رب األرباب
نحن الضعفاء ،وأنت المنتصر الغلب
نحن الفقراء ،وأنت الرزاق الوهاب
نحن الجبناء ،وأنت الغفار التواب
-3شعراء األرض المحتلة ..سلما
محمود الدرويش ..سلما
توفيق الزياد ..سلما
يا فدوى طوقان ..سلما
يا من (تبرون على األضالع األقالما)..
نتعلم منكم ،كيف نفجر في الكلمات
األلغاما..
لو أن الشعراء لدينا..
يقفون أمام قصائدكم..
لبدوا ..أقزاما ..أقزاما..

صفحة  1من 4

األسئـلة:
أ -البنـاء الفكـري 12( :نقطة)

 .1من يخاطب َّ
الشاعر في هذه القصيدة ؟ وما مضمون هذا الخطاب؟ وما َّ
الدافع إليه؟
تحدث َّ
َّ .2
وعدد أوصافهما.
الشاعر عن صنفين من ّ
الشعراء .اذكرهماّ ،
ندد؟ مثّل من َّ
فضل الشاعر؟ وبمن َّ
 .3من َّ
النص.
ظاهر في َّ
ضحه مبدياً رأيك فيه.
 .4اعتراف ال َّشاعر بتقصيره
النص .و ّ
ٌ
مؤشرين له مع التّمثيل.
النص؟ اذكر ّ
 .5ما النمط الغالب على ّ
 .6ل ّخص مضمون َّ
النص.

ب -البناء اللغـوي 80( :نقاط)

 .1في َّ
دل عليه.
النص ما ي ُّ
حدد من العبارات في ّ
قل دَللي للعجز واَلستكانةّ .
النص ح ٌ
 .2أعرب لفظة " َش َج َر" في السطر الثاني من المقطع األول ،ولفظة " لو" الواردة
في السطر الثامن من المقطع الثالث إعراب مفردات.

وبين المحل اإلعرابي للجملتين الواردتين بين قوسين في المقطع الثاني والثالث.
ّ
محد ًدا صيغتيهما
 .3استخرج من المقطع الثاني أسلوبين إنشائيين مختلفين،
ّ
وغرضيهما البالغيين.

كررت في َّ
يدل ذلك؟
 .4ت َّ
النص عبارة "شعراء األرض المحتلَّة" .عالم ُّ

وسر بالغتهما:
مبيًنا نوعيهما َّ
 .5في العبارتين اآلتيتين صورتان بيانيتان .اشرحهما ّ
يسير على قدميه القبر".
 "...كيفُ
نركب أحصن ًة من َخ َشب".
 "ُ

صفحة  2من 4

الموضـوع الثانـي
النـص:

الصغير
..إن عالقة اإلنسان ببيته أقوى من عالقة الحيوان بمأواه؛ ذلك ّ
"ّ .
ألن حاجة الحيوان ّ

إلى أبويه قليلة إذا( قيست بحاجة الطفل) ،فصغار الطّيور مثال بعد أسابيع قليلة تقوى وتطير،
خاصا بها ،وتضعف عالقتها بآبائها إن كان ث َّم
عشا
تستقل بنفسها ،وتبني لها ّ
وتفارق ّ
ّ
عشها و ّ
استقل فال تزال
يستقل بنفسه ،واذا
بد له من سنين طويلة حتّى يستطيع أن
أما الطّفل فال ّ
ّ
ّ
عالقةّ .
أن بناء اإلنسان أكثر ترّكبا ،ومطالب الحياة لديه
قوية متينة وسبب ذلك ّ
العالقة بينه وبين أسرته ّ
ؤدي واجبه.
أكثر تعقدا ،فهو يحتاج إلى زمن أطول حتّى يتسلّح للكفاح في هذا العالم ،وي ّ

أهم دروس الحياة ،ولو خرج إلى العالم قبل أن يستكمل تربيته
في هذا البيت يتعلّم الطّفل ّ
الدروس
مدن له .في هذا البيت يتعلّم كثي ار من ّ
متوحشا ،فالبيت في الحقيقة هو أكبر م ّ
المنزلية لكان ّ

حب وطنه ،ومن طاعته لوالديه يتعلّم
حب الحياة و ّ
حبه إلخوته وأخواته ووالديه يتعلّم درس ّ
فمن ّ
طاعة قوانين البالد وقوانين األخالق .يجب على كل فرد في األسرة أن يعمل على أن يكون بيته
كل هذه إذا كانت
أسعد مكان ،فخشونة المعاملة وخشونة القول واإلساءة واثارة ّ
الشحناء ونحو ذلكّ ،
خارج البيت رذيلة ،فهي في البيت أرذل.

يتجملون في أخالقهم مع أصدقائهم ومن (يتعاملون معهم)
أن كثي ار من ّ
ومما يؤسف له ّ
الناس ّ
ّ
تبدلت أخالقهم إلى قسوة وخشونة وفظاظة ،وانقلب ذلك الصوت الهادئ
فإذا حلّوا في بيتهمّ ،

َّ
أدل شيء على األخالق الحقيقية هو خلق
المؤدب إلى هجر في القول وسوء في األدب .و ّ
الحق أن ّ
صنع ،واَلختالف في المعاملة بين أهل بيته ومن في
البيت َل خلق ّ
الشارع؛ فخلق الشارع خلق التّ ّ

أن الخلق الجميل ليس شيئا في نفسه ،واّنما هو كالثّوب الجميل يلبسه إذا خرج
يدل على ّ
الخارج ّ
ويخلعه إذا عاد!".
 -أحمد أمين -

صفحة  3من 4

األسئـلة:
أ -البنـاء الفكـري 12( :نقطة)
ص؟ واَلم يهدف؟
يتحدث الكاتب في هذا ّ
 .1ع َّم ّ
الن ّ
الخاص.
وضحها بأسلوبك
 .2عقد الكاتب مقارنة بين عالقة الحيوان بمأواه ،واإلنسان ببيتهّ .
ّ
الدروس التي يتلقّاها الطّفل في البيت في نظر الكاتب؟
أهم ّ
 .3ما ّ
اذكرها في فقرة وجيزة من إنشائك.

نصه بعبارة "وانما هو كالثوب الجميل يلبسه إذا خرج ويخلعه إذا عاد".
 .4ختم الكاتب ّ
ما المقصود بهذه العبارة؟ وما رأيك فيها؟
ص.
ص؟ اذكر ّ
مؤشرين له مع التمثيل من ّ
النمط الغالب على ّ
 .5ما ّ
الن ّ
الن ّ
ب -البنـاء اللغـوي 80( :نقاط)

الدَللي الذي تنتمي إليه األلفاظ التّالية" :يتعلم – الدروس – تربيته – طاعة"؟
 .1ما الحقل ّ
 .2أعرب لفظة " تعقدا" في الفقرة األولى ،ولفظة "الصوت" في الفقرة الثالثة إعراب مفردات.
وبين المحل اإلعرابي للجملتين الواردتين بين قوسين في الفقرة األولى والثالثة.
ّ
وضح سبب ذلك.
 .3خال ّ
ص من األسلوب اإلنشائيّ .
الن ّ

 .4استخرج من الفقرة الثانية ثالثة روابط مختلفة حقّقت اَلتّساق واَلنسجام.
وسر بالغتهما:
 .5في العبارتين التاليتين صورتان بيانيتان .اشرحهما ّ
مبينا نوعيهما ّ
" -خشونة القول".

" -إنما هو كالثوب الجميل".

صفحة  4من 4

المادة  :اللغة العربية

امتحان شهادة البكالوريا دورة 5102 :

الشعبة :علوم تجريبية –رياضيات –تقني رياضي -تسيير واقتصاد-
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

أ -البناء الفكري:
ج  – 1المخاطب هو " :شعراء األرض المحتلة".
مضمون هذا الخطاب هو :التنويه بشعراء المقاومة الفلسطينية ،والتنديد بالشعراء المنحرفين عن رسالة
الشعر .والدافع إليه :حال األمة العربية المتخاذلة عن نصرة فلسطين ،خاصة الشعراء.
ج  – 2صنف الشاعر الشعراء العرب صنفين هما:
 الشعراء الملتزمون ،وشعراء القصر. أوصاف الصنف األول( :المقاومة – التضحية – الصبر – التفاؤل ). أوصاف الصنف الثاني( :التملق – الذل – الخضوع – الخيانة – الجبن . )...ج  – 3فضل الشاعر شعراء األرض المحتلة الملتزمين ،وندد بالشعراء الخونة المتملقين.
 التمثيل من النص :وصف الشعراء الملتزمين بـ (:شجر الورد -المطر -ضوء الشمس.)...ونعت الشعراء الخونة بـ( :يعمل حوذيا – يمسح للحاكم معطفه -يصب له أقداح الخمر.)...
ج  – 4اعتراف الشاعر بتقصيره ظاهر في النص ،من خالل المقطع الثاني.
مالحظة :يذكر المترشح بعض العبارات من المقطع الثاني ويعلق عليها.
ج -5يغلب على النص النمط الوصفي
المؤشران - :النعوت واإلضافات (المحتلة ،النابت ،الشمس ،القمر)– .اسمية الجمل (نحن الضعفاء ،نحن
الجبناء) – .األفعال المضارعة (يسقط ،يغني ،نتعلم - ،)...الصور البيانية (مات الشعر ،يمسح للحاكم
معطفه.)...
ج – 6تلخيص مضمون النص  :يراعي فيه المترشح:
 المحافظة على أفكار النص وتسلسلها. اعتماد األسلوب الخاص وسالمة اللغة. اإليجاز.ب-البناء اللغوي:
ج -1العبارات الدالة على حقل العجز واالستكانة( :ما زلنا منذ حزيران ،نمتطى فوق وسائدنا ،نلهو
بالصرف وباإلعراب ،نركب أحصنة من خشب)...
ج - 2إعراب ما تحته خط :
شجر :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف .
لو  :حرف امتناع المتناع ،حرف شرط غير جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.
 محل الجملتين من اإلعراب :* ( نمتطى فوق وسائدنا)  :جملة فعلية في محل نصب خبر ما زال .
* ( تبرون على األضالع األقالما) :جملة فعلية صلة موصول ال محل لها من اإلعراب.
ج  -3التمثيل ألسلوبين إنشائيين مختلفين وتحديد الصيغة والغرض :
* شعراء األرض المحتلة  ...أسلوب إنشائي طلبي بصيغة النداء وغرضه التنويه واإلشادة.
* ماذا نخبركم يا أحباب  .أسلوب إنشائي طلبي بصيغة االستفهام وغرضه التحسر.
ج  – 4كرر الشاعر عبارة) :شعراء األرض المحتلة( في النص في مستهل كل مقطع للداللة على وحدة
النص و انسجامه ؛ بحيث وظفها في ربط الوحدات و األفكار.
ج  – 5الصورتان البيانتان " :يسير على قدميه القبر" نوعها :استعارة مكنية ،حيث شبه القبر باإلنسان
حذف المشبه به ،وأبقى على صفة من صفاته و هي السير.
بالغتها :زادته وضوحا ،وجسدته في قالب محسوس.
 "نركب أحصنة من خشب" نوعها :كناية عن صفة العجز واالستكانة.فهو تعبير حقيقي يراد منه الزم المعنى.
بالغتها :إيضاح المعنى وتقريبه.

صفحة  1من 2

العالمة
مج
مجزأة
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المادة  :اللغة العربية

امتحان شهادة البكالوريا دورة 5102 :

الشعبة :علوم تجريبية –رياضيات –تقني رياضي -تسيير واقتصاد-
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

أ -البناء الفكري:
ج  – 1يتحدث الكاتب في هذا النص عن أهمية األسرة في حياة الفرد و سلوكه.
و يهدف إلى بناء الفرد الصالح في إطار األسرة المتماسكة.
ج  – 2عالقة اإلنسان ببيته هي عالقة ارتباط متين و مستمر ،فهي أقوى من عالقة الحيوان
بمأواه .ويبرر الكاتب ذلك بأن بناء اإلنسان أكثر تعقيدا وحاجاته أكبر.
ج  – 3ينظر الكاتب إلى البيت على أنه أكبر مدرسة للحياة تعلمه األخالق و التمدن و تعده لحب
الوطن و طاعة قوانين البالد.
ج  – 4المقصود بعبارة "وإنما هو كالثوب الجميل يلبسه إذا "..هو التصنع الذي يبديه اإلنسان في الشارع
على خالف خلقه داخل البيت ،فأصبح كالثوب يلبسه ويخلعه.
"على المترشح إبداء رأيه فيه".
ج  – 5النمط الغالب على النص تفسيري.
 )1الشرح والتفسير (اختيار عبارات دالة على الشرح).
بعض مؤشراته:
 )2التفصيل بعد اإلجمال (يظهر في الفقرة األولى).
 )3التعليل والتدليل واالستنتاج.
مالحظة :للمترشح ذكر مؤشرات أخرى.
ب -البناء اللغوي:
ج -1الحقل الداللي الذي تنتمي إليه األلفاظ التالية( :يتعلم-الدروس-تربيته-طاعة) :التربية– األخالق.
ج  – 2اإلعراب:
 إعراب ما تحته خط : تعقدا :تمييز اسم التفضيل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الصوت :بدل من اسم اإلشارة مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. إعراب الجمل:( قيست بحاجة الطفل) :جملة فعلية في محل جر مضاف إليه.
( يتعاملون معهم) :جملة فعلية صلة موصول ال محل لها من اإلعراب.
ج  – 3سبب خلو النص من األسلوب اإلنشائي هو عدم مناسبته للنمط التفسيري الذي يغلب عليه الشرح
والتفسير.
ج  – 4الروابط الثالثة المختلفة:
أ" /الواو" حققت االتساق بين الجمل السابقة والالحقة.
ب" /هذه" اسم إشارة يعود على مشار إليه سابق ربط بين معنيين وحقق االنسجام بينهما.
ج /الضمائر (المنفصلة والمتصلة).
د /التكرار (لفظة البيت)
ج -5الصورتان البيانيتان:
أ /خشونة القول :استعارة مكنية حيث شبه القول بشيء مادي وأعطاه صفة الخشونة فحذف المشبه به.
بالغتها :تقوية المعنى وتجسيده.
ب /إنما هو كالثوب الجميل ...تشبيه عادي شبه خلق التصنع بالثوب الجميل.
بالغتها :تقوية المعنى وإيضاحه من خالل تقريب الصورة.

صفحة  2من 2
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
وزارة الرتبية الوطنية
دورة :جوان 5102
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعب(ة) :علوم جتريبية ،رياضيات
اختبار يف مادة :الفلسفة
الموضوع األول:

املدة 10 :سا و 01د
عالج موضوعا واحدا على الخيار:

الحية مماثلة لصورتها في المادة الجامدة؟
هل صورة ّ
الدراسة العلمية في المادة ّ

الموضوع الثاني:
للدراسة بذات المنهج الذي تدرس به الظواهر الطبيعية".
قيل " :إ ّن الظاهرة االجتماعية قابلة ّ
دافع عن صحة هذه األطروحة.

الموضوع الثالث( :النص)

"القياس واالستقراء نوعان من االستدالل يرتبط كل منهما باآلخر أشد االرتباط وهما الزمان معا لصحة

التفكير اإلنساني سواء العلمي أو الفلسفي ،فاالستقراء يضمن مطابقة المقدمات للواقع والقياس يضمن عدم
تناقض الفكر أثناء انتقاله من مقدمات ما إلى نتيجة صحيحة صحة منطقية ،فكالهما محتاج لآلخر ،بمعنى

(ألنه ال إنتاج من
يمده بمقدمات كلية صحيحة من ناحية الواقع ّ
أن القياس في حاجة إلى االستقراء لكي َ
ّ
ألن القضايا الكلية التي
قضيتين جزئيتين) واالستقراء يحتاج إلى القياس لكي يقوم له بدور المارجـع والمحقّـق ّ
َتوصل إليها االستقراء بالمالحظة والتجربة ال نستطيع التحقق من صدقها إال بتطبيقها على حاالت جزئية

محددة.
ّ

تمدد بالح اررة.
تتمدد بالح اررة وهذا الجسم معدن إذن هذا الجسم ي ّ
كل المعادن ّ
تتمدد بالح اررة ) نصل إليها ونتحقّق من صدقها باالستقراء.
في هذا القياس المقدمة الكبرى ( كل المعادن ّ

ونفس هذا القياس يمكن أن يكون استقراء إذا بدأ بقضايا جزئية  ..الحديد معدن  ..النحاس معدن  ..الخ...
تتمدد بالح اررة".
إذن كل المعادن ّ

إبراهيم مصطفى إبراهيم

منطق االستقراء ،ص11

النص.
المطلوب :اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون ّ
صفحة  1من 1

اإلجابة النموذجية و سلم التنقيط  -مادة:الفلسفة – شعبة:علوم تجريبية  +رياضيات – بكالوريا جوان 5102

طرح المشكلة

النقاط
عناصر اإلجابة
المحاور
مفصلة جزئية
الموضوع األول :هل صورة الدراسة العلمية في المادة الحية مماثلة لصورتها في المادة الجامدة؟
المدخل :الد ّراسة العلمية الدقيقة التي تحققت في مجال الظواهر الجامدة
( الظووواهر اليعيعيووةما ومووا أفضووت إليووم مووا جتوواية نلميووة جونيووةا عوواا ورا دنوووة 10
نلما العيولوجيا إلى تيعيق هذه الد ّراسة عالشاعلة ذاتها في الظواهر العيولوجية.
ي نا يعيعوة موا هوو جامود يحوول عورأد نديود
المسار :لعا اختالف يعيعة ما هو ح ّ
10
الجزنات الفلسفية أا تعوا الد ّراسة العلمية في الظاهرتيا عالصورة ذاتها.
10
ضبط المشكلة :في ظل هذا التعارض جتسا ل :هل حقيقة أا الد ّراسة العلميوة تسورد
1010
في الظواهر العيولوجية عالشاعلة ذاتها التي تسرد عها في الظواهر الجامدة؟
110
سالمة اللغة.
األطروحة األولى :صورة الد ّراسة العلميوة فوي الظوواهر الحيوة (العيولوجيوةم مما لوة
10
لصورتها في الظواهر الجامدة.
الحجة :ـ امتداد نلم العيولوجيا لعلم اليعيعة ( ديعارتم
1010
ـ اليعيعة العيميايية الواحدة للظاهرتيا(علود عرجار :ال فرق عيا الحياة والموتم
10
األم لة واألقوال  +سالمة اللغة.
10
ّ
نقد :اليعيعة المعقدة للظاهرة العيولوجية مقارجة عالظاهرة الجامدة يقلول موا قيموة موا
110
ذهب إليم أصحاب الموقف األول.
األطروحةةة النان ةةة :صووورة الد ّراسووة العلميووة فووي الظووواهر العيولوجيووة تختلووف نووا
10
صورتها في الظواهر الجامدة.
الحجةةة :ـ و اخووتالف خصوصوويات الظوواهرة العيولوجيووة نووا خصوصوويات الظوواهرة
الجامدة ييرح جملة ما العوايق تحول دوا أا تعوا الد ّراسة العلمية في الظاهرتيا
عالعيفية ذاتهاا مجها:
ـ و نووايق توور ر المووادة الحيووة عووالمواد العيمياييووة أ جووا نمليووة التجريووب ( فسوواد المووادة 1010
10
وموتهام.
ـ تور ير نوايق التضواما والتوداخل عويا أنضوا العوايا الحويا عخاصوية تصوعّب موا
نملية الد ّراسة.
10
األم لة واألقوال  +سالمة اللغة.
نقةةد :واقووا الد ّراسووات العلميووة فووي العيولوجيووا يؤعوود نلووى تجوواوز نديوود العوايووق التووي
110
عاجت تواجم دراسة م ل هذه الظواهر.
الترك ةة  :الد ّراسووة العلميووة فووي المووادة الحيووة تختلووف صووورتها جسووعيا نووا صووورة
10
جظيرتها في المادة الجامدة.
الحجة  :القواجيا العلمية في مجال الظواهر العيولوجية رغوم قوتهوا وقيمتهواا فإجّهوا لوم
10
ترتووق ععوود إلووى الضووعي والد ّقووة والتعموويم التووي هووي نليووم القووواجيا العلميووة فووي مجووال 10
الظواهر الجامدة.
10
معرر يجسجم ومجيق التحليل.
موقف شخصي ّ
10
األم لة واألقوال  +سالمة اللغة.
10
استجتاج موقف يجسجم ومجيق التحليل.
10
تعريره.
10
10
مدى اجسجام الحل ما مجيوق المشعلة.
10
األم لة واألقوال  +سالمة اللغة.
20
المجموع

محاولة حل المشكلة
حل المشكلة

صفحة  1من 3
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10

 الدفاع عن األطروحة بحجج شخص ة :ـ واقا التجارب العلمية في مجال الظواهر االجتمانية (تجارب "دورعايم "
حول ظاهرة االجتحارم.

10

طرح المشكلة

عناصر اإلجابة
المحاور ق ل « :أنّ الظاهرة االجتماع ة قابلة للدراسة بذات المنهج الذي ت ُدرس به
الظواهر الطب ع ة » .دافع عن صحة هذه األطروحة.
الفكرة الشائعة :الشايا في االنتقاد أا موضوع الظاهرة االجتمانية يختلف نا
موضوع الظاهرة العلميةا األمر الذد يحول دوا دراستها عذات المجهة الذد
تدرس عم الظواهر اليعيعية.
 إبراز التعارض :ترى في المقاعل الجزنة الوضعية أا الظاهرة االجتمانيةم لها م ل الظواهر اليعيعةا وما ّمة فهي تدرس عالمجهة ذاتم.
ـ ضبط المشكلة :عيف يمعا الدفاع نا أيروحة تيعيق المجهة التجريعي في
الظاهرة االجتمانية في ظل االنتقاد عرجها ظاهرة تتعارض خصوصياتها ما
خصوصيات المجهة العلمي؟
سالمة اللغة.
 عرض منطق األطروحة :الظاهرة االجتمانية تدرس عالمجهة ذاتم الذد تدرسعم الظواهر اليعيعية (الجزنة الوضعية .أوجيست عوجي ـ دورعايمم.
ـ الدفاع نا األيروحة:
ـ الظاهرة االجتمانية ظاهرة قسرية لها وجود موضونيا األمر الذد يجعلها
ظاهرة شييية شرجها في ذلك شرا الظاهرة اليعيعيةا فهي عذلك تقعل المالحظة
والتجريب.
ـ الظواهر االجتمانية عرأد " أوجيست عوجي" ظواهر فيزياييةا قاعلة للد ّراسة
العلمية ( س ّمى نلم االجتماع عالفيزيا االجتمانيةم.
 -توظيف األم لة و األقوال  +سالمة اللغة.

محاولة حل المشكلة
حل المشكلة

 مذاهب فلسفية مؤسسة. األم لة و األقوال  +سالمة اللغة.ـ عرض منطق الخصوم ونقده:
ـ لعا يذهب في المقاعل أجصار الجزنة الفلسفية الترملية ( جاا عياجيم ـ ماعس
فيعرمإلى القول عاستحالة دراسة الظواهر االجتمانية دراسة نلمية تجريعيةا وذلك
الختالف يعيعتها نا يعيعة الظواهر اليعيعية (اإلشارة إلى ععض الخصايص
المعقدة للظاهرة االجتمانيةما فما حقيقة هذا المجيق يا ترى؟
 مجيق أصحاب الجزنة الفلسفية الترملية مجيق عالسيعي تجاوزتم األعحاثالعلمية في مجال الظواهر االجتمانية.
ـ الوصول إلى قواجيا نلمية في مجال الظواهر االجتمانية ( قاجوا االجتحار
م الم يعيل مجيق خصوم األيروحة.
 توظيف األم لة و األقوال  +سالمة اللغة. القول عرا الظاهرة االجتمانية تدرس عالمجهة ذاتم الذد تدرس عم الظاهرةاليعيعية أيروحة مشرونة.
تعرير المشرونية :ما خالل الترعيد نلى قيمة القواجيا االجتمانية واست ماراتها
في الواقا اليومي.
 مدى تجاسق الحل ما مجيوق المشعلة. األم لة واألقوال  +سالمة اللغة.المجموع
صفحة  2من 3

النقاط
مفصلة

جزئية

01
10
1010

10

110
10

10

10
10

10

10

10
10
10
10
10
10

10

10
10
20
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المحاور

عناصر اإلجابة

النقطة
جزئية
مفصلة

الموضوع النالث :نص فلسفي  /إبراه م مصطفى إبراه م

طرح المشكلة

 االستدالل أجواع مجها القياس و االستقرا .القياس مجهة يسلعم الفعر نجدما يجتقل ما العل إلى الجز ا عيجما االستقرا
مجهة يجتقل فيم الفعر ما مجال الظواهر الجزيية إلى القواجيا.
 فهل هذا الفصل عيجهما أمر جوهرد أم هو ظاهرد فقي؟ عمعجىا ما حقيقةالعالقة عيا القياس واالستقرا ؟
 سالمة اللغة. /0ضبط الموقف مضمونا :التمايز عيا القياس واالستقرا ظاهرد فقي
والعالقة عيجهما تعاملية والفصل عيجهما غير ممعا في أد عجا معرفي.
 ضعي الموقف شعال :عاالستيجاس عععارات الجص" يرتعي عل مجهما عاألخر ...صحة مجيقية".
 الدقة والموضونية في صياغة موقف صاحب الجص. -توظيف األم لة واألقوال  +سالمة اللغة.

محاولة حل المشكلة

 /5ب ان الحجة:
 مضمونا :القياس يستمد مقدماتم ما االستقرا ا واالستقرا يعتمد نلى القياسفي تيعيق القاندة العلية نلى الحاالت الجزيية.
 ب ان الحجة شكال: االستيجاس عععارات الجص" :فعالهما محتاج لآلخر  ...جزيية محددة"االستدالل عالتم يل " في هذا القياس...تتمدد عالحرارة".
 -توظيف األم لة واألقوال  +سالمة اللغة.

حل المشكلة

 /3نقد و تقو م الموقف:
 حقا وعالرغم ما االختالف عيا القياس واالستقرا إال أا نملية الفصل عيجهماتعدو صععة خاصة في الممارسة العملية.
 جقد وتقويم الحجة :إا حرعة الفعر واحدة فهي تصعد ما ميداا المحسوس إلىميداا المعقول م تهعي لترعي عيا المعقول والواقا.
 إعراز الرأد الشخصي وترسيسم. توظيف األم لة واألقوال. العالقة عيا القياس واالستقرا تتلخص في أجهما وجهاا لعملة واحدة هياالستداللا الذد يمعا تشعيهم عدايرة يم ل جصفها األول المجهة القياسي وجصفها
اآلخر يم ل المجهة االستقرايي.
 اجسجام الخاتمة ما التحليل. مدى تجاسق الحل ما مجيوق المشعلة. سالمة اللغة.المجموع

صفحة  3من 3
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10
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
2015  جوان:دورة
 د02  سا و20 :املدة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 تسيري واقتصاد، تقين رياضي، رياضيات، علوم جتريبية:الشعب
 اللغة الفرنسية: اختبار يف مادة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
:الموضوع األول
Texte :
Lorsqu’un enfant ne possède que les quelques mots de la rue qui, le plus souvent, baignent dans
une ambiance dominée par l’inconvenance, la muflerie, l’impolitesse, l’indélicatesse et la grossièreté,
souvent accompagnées de violence, il devient alors et malgré lui systématiquement discourtois, impoli,
voire agressif. Voilà une des raisons qui font que la connaissance d’un grand nombre de mots pallie et
offre à l’enfant des substituts plutôt attractifs, c’est-à-dire un vocabulaire adéquat et fourni. En effet, la
possession d’un vocabulaire riche, varié et attachant permet à l’enfant de faire le choix d’un langage
correct qu’il utilise dans son environnement immédiat. Ce qui contribue à façonner sa personnalité dans la
civilité*, loin de toute goujaterie*.
Lors d’un séminaire international, tenu à l’occasion de la journée internationale de l’enfant, des
spécialistes ont confirmé cet état de fait qui convoite l’esprit de l’enfant de par son innocence. Il a été
prouvé que les mots acquis dans la prime jeunesse ne sont pas si neutres que nous le pensons, dans la
mesure où ils interviennent dans l’évolution et les transformations mentales qui le façonnent. C’est avec
le premier lot de mots de vocabulaire qu’il acquiert, que l’enfant entre directement dans le monde de la
communauté et de la communication. Devenu simple image verbale d’une langue, l’enfant est donc
soumis aux langues qui sont l’instrument orientable, positionnable et dépendant à volonté de la mission
qui lui est conférée. C’est subséquemment qu’apparaît dans une même langue ou dans des idiomes*
distincts, des langues dites « violentes » et des langues dites « douces ».
Afin que l’enfant ne soit ni l’otage d’un réduit lexical ni la victime d’une overdose de paroles
refoulées ; seule la combinaison de l’école et du milieu familial, deux milieux déterminants qui doivent
strictement veiller au choix des mots et vocables à lui inculquer. Ce n’est, en définitive, qu’ainsi que lui
seront offerts les moyens nécessaires qui lui permettront de faire équilibre et d’éviter les pièges des
tentations langagières.
d’après, A. ABDESSELAM, « Liberté », du 07-11-2006.

Vocabulaire :
*Civilité = politesse, courtoisie.
*Goujaterie = grossièreté, muflerie, impolitesse.
*Idiome = langue, dialecte.
Questions :
I- Compréhension de l’écrit : (14 points).
1- La thèse défendue par l’auteur est :
- La rue façonne la personnalité de l’enfant dans la civilité.
- L’enfant qui n’apprend que le langage de la rue devient agressif.
- La rue permet à l’enfant de se comporter avec politesse.
Recopiez la bonne réponse.

4  من1 صفحة

2- Relevez du texte un mot et une expression qui s’opposent à « la rue ».
3- Classez les termes et expressions suivants : « langage correct - discourtois – impoli –
vocabulaire adéquat - agressif – civilité », selon ce qu’ils expriment :
a- Enfant au vocabulaire limité … , … , … .
b- Enfant au vocabulaire riche … , … , … .
4- A travers son texte, l’auteur préconise l’emploi d’un langage correct.
Relevez du 1er paragraphe, quatre (04) adjectifs qui qualifient ce langage.
5- En relisant le texte, relevez quatre (04) termes appartenant au champ lexical de « langue ».
6- A quoi renvoie, dans les passages suivants, chacun des pronoms : ils – le – lui
a- « … ils interviennent dans l’évolution et les transformations mentales qui le façonnent.»
(2ème paragraphe)
b- « … veiller au choix des mots et vocables à lui inculquer.» (3ème paragraphe)
7- Parmi ces arguments, deux seulement sont développés par l’auteur. Lesquels ?
- Les premiers mots acquis par l’enfant façonnent sa personnalité.
- Le vocabulaire acquis dès le jeune âge ne peut pas déterminer la place de l’enfant dans la société.
- Les langues dites « violentes » n’enseignent pas à l’enfant l’agressivité.
- Un enfant qui ne possède qu’un vocabulaire limité peut devenir violent.
8- Dans le 2ème paragraphe, « subséquemment » exprime :
- La cause.
- La condition.
- La conséquence.
Recopiez la bonne réponse.
9- Complétez l’énoncé qui suit à l’aide des mots et expressions proposés :
« neutre – communication – développement – apprend – transformations mentales – acquis».
« Il a été démontré par les spécialistes que ce qu’ … l’enfant dans ses débuts n’est pas si …
parce que ses … surgissent dans son … et ses …
dans le monde de la ... »

. C’est à partir de ce qu’il a appris qu’il pénètre

10- Proposez un titre à ce texte.
II- Production écrite : (06 points)

Traitez un seul sujet au choix:

1. Vous avez lu cet article dans le quotidien « Liberté » et vous voulez partager son contenu avec
vos camarades de classe. Rédigez le compte rendu objectif de ce texte (150 mots environ) qui sera
publié dans la rubrique « Education » du journal de votre établissement.
2. Vous faites partie d’une Association qui lutte contre la violence dans les quartiers. Rédigez un
appel (de 200 mots environ) dans lequel vous sensibiliserez les jeunes sur les causes et les
conséquences des actes d’incivilité et de violence.

4  من0 صفحة

:الموضوع الثاني
Texte :
La révolution fut l’événement qui transcendera l’impossible pour différencier deux époques (…).
Le combat libérateur est intervenu après des décennies d’un colonialisme qui a manié le sceptre* de fer
d’un despotisme* sauvage, sans précédent, confisquant à ce peuple toute dignité et tout repère spirituel et
matériel pour se convaincre de sa mainmise définitive sur l’Algérie et sur ses richesses.
(…) Une poignée d’hommes décida de changer le cours de l’histoire, après que les mouvements
politiques, toutes tendances confondues, eurent épuisé tous les moyens de lutte. Jeunes et d’instruction
modeste, ils avaient cependant une vision claire des faits et analysaient les événements politiques avec
une grande clairvoyance. Dans un contexte particulièrement difficile, ces hommes sont parvenus grâce à
un plan élaboré, imprégné de hautes valeurs humaines et d’une maturité politique certaine, à imposer la
volonté du peuple. Ainsi, a retenti à travers le monde l’écho d’un événement majeur en Algérie, la
révolution populaire qui s’est assignée l’objectif de briser le joug colonial et de recouvrer la souveraineté
et la dignité du peuple. Le peuple algérien a ouvert une page glorieuse de son histoire, chargée des hauts
faits de guerre et des sacrifices suprêmes de ses valeureux enfants pour la liberté.
Dans sa tyrannie aveugle, l’occupant a mis en œuvre toute sa machine de destruction pour
réprimer la volonté populaire au mépris des conventions humanitaires et des règles de la guerre. Fort de
l’appui inconditionnel de ses alliés, il mit le pays à feu et à sang, convaincu que la force était le seul
moyen d’étouffer la révolte d’un peuple farouchement attaché à sa liberté et à sa dignité. Loin de fléchir
sous cette expédition exterminatrice, le vaillant peuple a livré un modèle de résistance qui balisera la voie
de la libération aux populations opprimées dans les quatre coins du monde. Soutenue par tous les hommes
libres de la planète et forte de l’aide morale et matérielle des pays frères et amis, la révolution est venue à
bout de l’oppresseur à l’issue d’une lutte qui a duré sept années et demi. (…)
Pour l’Algérie et les algériens, Novembre restera à jamais synonyme d’espoir et d’espérance. Le
peuple algérien peut s’enorgueillir que ses efforts consentis aujourd’hui tant sur le plan interne qu’externe
soient à la hauteur des exploits de Novembre. Il est en droit également de se féliciter de son rang parmi
les nations, qui lui permet d’aller vers de plus grandes ambitions. (…)
Extrait du Message du Président de la République (60 ème anniversaire du déclenchement de la Révolution),
Le quotidien « L’Expression », samedi, 1er novembre 2014.

Vocabulaire :
*le sceptre : bâton de commandement, symbole de l'autorité suprême.
*le despotisme : volonté autoritaire, tyrannie et dictature.

Questions :
I- Compréhension de l’écrit : (14 points).
1- Ce texte :
- Présente un témoignage sur la Guerre de Libération.
- Présente les événements de la Guerre de Libération.
- Glorifie la Révolution de Novembre 1954.
Recopiez la bonne réponse.

4  من0 صفحة

2- « … briser le joug colonial et de recouvrer la souveraineté et la dignité…» (2ème paragraphe).
Le verbe « recouvrer », signifie :
- Couvrir.
- Reconquérir.
- Retrouver.
- Cacher.
Recopiez les deux (02) bonnes réponses.
3- Parmi les termes et expressions suivants : «sceptre de fer, la détermination, la volonté,
despotisme sauvage, mainmise définitive, résolument décidés», quels sont ceux qui relèvent de :
a- Une poignée d’hommes : … , … , … .
b- Le colonialisme : … , ... , … .
4- Relevez du 2ème paragraphe quatre (04) mots ou expressions qui renvoient à « Révolution ».
5- «… ils avaient cependant une vision claire » (2ème paragraphe).
« …dans sa tyrannie aveugle » (3ème paragraphe).
« … sa liberté et à sa dignité » (3ème paragraphe).
A qui renvoient les indices de personne suivants : « ils, sa, sa » ?
6- Identifiez dans le 3ème paragraphe deux (02) expressions qui montrent la barbarie de l’occupant.
7- Complétez le passage suivant à l’aide des mots ou expressions proposés ci-dessous :
« suscitée, espérance, reconnaissance, soulèvement armé, ambitions, sacrifices »
Le … de Novembre 1954 représente pour l’Algérie d’aujourd’hui un symbole d’… . Le peuple
algérien peut être fier des … consentis durant la guerre, de la … internationale … et des futures
… qu’il peut entretenir.
8- La révolution a été un exemple de lutte pour les peuples opprimés.
Relevez du 3ème paragraphe le passage qui le montre.
9- Parmi les propositions suivantes, laquelle résume l’idée du dernier paragraphe :
- L’Algérie révolutionnaire célèbre le 60ème anniversaire du déclenchement de sa révolution.
- L’Algérie, fidèle à sa révolution, est fière de sa position dans le concert des nations.
- L’Algérie se réjouit du soutien indéfectible des hommes libres de la planète.
10- Proposez un titre à ce texte.
II- Production écrite : (06 points). Traitez un seul sujet au choix.
1. Vous avez lu ce message du Président de la République paru dans le quotidien « L’Expression ».
Rédigez le compte rendu objectif du texte (environ 150 mots) que vous présenterez à vos camarades
de classe à l’occasion de la journée du Chahid.
2.

Votre lycée organise une journée d’étude sur la Révolution de Novembre. Rédigez un texte
argumentatif (20 lignes environ) dans lequel vous donnerez votre avis sur l’impact de la guerre de
libération et les acquis de l’indépendance sur l’avenir des générations.

4  من4 صفحة

 تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية: اللغة الفرنسية الشعب:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط لمادة
 د02 سا و20  المدة2015  جوان:بكالوريا دورة
العالمة
مج
مجزأة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
I/ Compréhension
1 La thèse défendue par l’auteur est :
L’enfant qui n’apprend que le langage de la rue devient agressif.

1,5
1.5

1.5

2 Mot et expression qui s’opposent à « la rue » :
- « l’école » - « milieu familial »
3
a- Enfant au vocabulaire limité : discourtois, impoli, agressif.
0.25x6
b- Enfant au vocabulaire riche : langage correct, civilité, vocabulaire adéquat.
0.75x2

1

4 "Langage correct" : quatre adjectifs du 1er paragraphe – adéquat – fourni –
0.25x4 riche – varié – attachant accepter : - attractifs

2

0.50x4

1.5

1.5

6
- « ils » : le pronom désigne « les mots acquis dans la prime jeunesse ».
0.50x3 - « le » : le pronom renvoie à « l’esprit de l’enfant ». accepter : l’enfant
- « lui » le pronom renvoie à « l’enfant »

0.75x2

7 Les deux arguments développés par l’auteur sont :
- Les premiers mots acquis par l’enfant façonnent sa personnalité.
- Un enfant qui ne possède qu’un vocabulaire limité peut devenir violent.
8 "subséquemment" exprime : la conséquence

0.5
1.5

5 Champ lexical de "langue" : mots – vocabulaire – substituts – langage –
verbale – langagières – paroles – vocables – lexical – idiomes

0.25x6

1.5

9 Les mots et les expressions dans l’ordre : « apprend - neutre – acquis développement - transformations mentales - communication ».

10 Accepter tout titre en relation avec la thématique développée dans le texte.
Exemples : - Influence du langage sur le comportement de l’enfant
- Relation entre la langue et la violence », etc.

 نقطة11

0  من1 صفحة

 تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية: اللغة الفرنسية الشعب:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط لمادة
 د02 سا و20  المدة2015  جوان:بكالوريا دورة

العالمة
مج
مجزأة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني
I/ Compréhension
1 La bonne réponse est : ce texte « glorifie la Révolution de Novembre 1954».

1.5
1

1.5

2

2 « … recouvrer la souveraineté… » (2ème paragraphe).
Les bonnes réponses sont :
0.5x2
- Reconquérir.
- Retrouver.
3 a-Une poignée d’homme : la détermination, la volonté, résolument décidés ».
0.25x6
b-Le colonialisme : sceptre de fer, despotisme sauvage, mainmise définitive ».
4 Le champ lexical de « révolution » (2ème paragraphe) :
0.5x4 « Une poignée d’hommes – moyens de lutte - événements politiques – écho
d’un événement majeur – joug colonial - guerre - sacrifices suprêmes

5 « ils avaient», le pronom personnel renvoie à : « jeunes »
- accepter : poignée d’hommes
0.5x3
1.5
« sa tyrannie », l’adjectif possessif renvoie à « l’occupant »
« sa liberté » : l’adjectif possessif renvoie au « peuple »
6 Barbarie de l’occupant : – tyrannie aveugle – machine de destruction – le pays à
1.5 0.75x2
feu et à sang – expédition exterminative
7 L’ordre des mots et expressions : « soulèvement armé - espérance - sacrifices 1.5 0.25x6
reconnaissance - suscitée - ambitions ».
8 Le passage qui montre : "…un modèle de résistance qui balisera la voie de la
1
libération aux populations opprimées…"
9 - L’Algérie, fidèle à sa révolution, est fière de sa position dans le concert des
1
nations
10 Accepter tout titre en relation avec la thématique développée dans le texte.
Exemple : - « Novembre : un espoir pour les algériens »
1.5
- « Gloire à Novembre1954 », etc.
 نقطة11

0  من0 صفحة

 تسيير واقتصاد، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية: اللغة الفرنسية الشعب:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط لمادة
 د02 سا و20  المدة2015  جوان:بكالوريا دورة

العالمة
المجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة
II. Production écrite : ( 06pts)
Compte-rendu Objectif :
1- Organisation de la production (02 pts)

0,25
0,25

0,25 x 4
0,5

- Présentation du texte (mise en page)
- Présence de titre et de sous-titres
- Cohérence du texte :
- Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de contre-sens
- emploi des connecteurs
- Structure adéquate (accroche – résumé – commentaire)
2- Planification de la production (02 pts)

06 Pts

01
01

- choix énonciatif (en relation avec la consigne)
- choix des informations (sélection des informations essentielles)
3- Utilisation de la langue de manière appropriée (02 pts)

01
0,25
0,25
0,25
0,25

- correction des phrases au plan syntaxique
- adéquation du lexique à la thématique
- utilisation adéquate de signes de ponctuation
- emploi correct des temps et des modes
- orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ).
-------------------------------------------------------------------------------------Production libre : ( 06pts)
1- Organisation de la production (02pts)

0,25

- Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
- Cohérence du texte :
- Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de contre-sens
- emploi des connecteurs
- Structure adéquate (introduction- développement- conclusion)

0,25 x 4

0,25 x 3

2- Planification de la production (02pts)

06 Pts
1
1

- choix énonciatif (en relation avec la consigne)
- choix des informations (originalité et pertinence des idées)
3- Utilisation de la langue de manière appropriée (02pts)

1
0,25
0,25
0,25
0,25

- correction des phrases au plan syntaxique
- adéquation du lexique à la thématique
- utilisation adéquate de signes de ponctuation
- emploi correct des temps et des modes
- orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ).

0  من0 صفحة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
2015  جوان:دورة

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

د30 سا و20 :املـدة

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

Part One: Reading
(15 points)
A ) Comprehension
(08 points)
Read the text carefully and do the activities.
Let’s Go to the Moon!
Human has walked on the moon since the Apollo 17 mission in December 1972. This time, though,
the astronauts will stay much longer than the few days of the Apollo 17 mission. So now, NASA’s
Exploration Technology Development Program is working on everything that will be needed to make the
moon a place where a crew of astronauts can live for months.
Explorers from Earth will have to build their own habitat, or home. Their home must protect them
like no home on Earth would ever need to do. Why?
There is no air on the moon. And the temperature varies from 387 degrees Fahrenheit below zero
(-233 Celsius) at night to 253 degrees Fahrenheit above zero (123 Celsius) in the day. Tiny micrometeoroids (space rocks) rain down on the moon’s surface. And no atmosphere means no protection from
the Sun’s harsh radiation.
So, a moon habitat for humans will have to be tough and very sturdy. It will have to be air tight, so
the inside can be pumped up with breathable air without exploding or leaking. The habitat will have to be
cooled during the moon day and heated during the moon night. It will need a water recycling system,
a power generating system and food storage and preparation facilities.
The materials to build the moon habitat should be lightweight, since they will have to be boosted
out of Earth’s gravitational field using rockets. The habitat will have to be sent to the moon in pieces and
assembled by the explorers once they arrive. So, it should be easy to put together, since the moon
explorers will be working in space suits.
http://spaceplace.nasa.gov
1. Circle the letter that corresponds to the right answer.
The text is:
a. a report
b. a web article

c. a newspaper article

2. Are these statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the statement.
a. Apollo 17 stayed for one whole year on the moon.
b. Homes on the moon must protect astronauts better than homes on Earth.
c. Oxygen is available on the surface of the moon.
d. Astronauts should use heavy materials to build their habitat.
3. Answer the following questions according to the text.
a. Do astronauts intend to spend more time on their next missions on the moon?
b. What must explorers do in order to be able to live on the moon?
c. Who will put the pieces of the habitat together?

4  من1 صفحة

4. What or who do the underlined words in the text refer to?
a. It (§4)
b. they (§5)
B) Text Exploration
1. Find in the text words whose definitions follow:
a. Travelling into a place for the purpose of learning about it. (§1)
b. The mixture of gases surrounding the Earth. (§3)

( 07 points)

2. Complete the chart as shown in the example.
Example

verb
to explore
………………
………………

noun
exploration
………………
gravitation

adjective
exploratory
hot
…………...

3. Rewrite sentence (b) so that it means the same as sentence (a).
1. a. “ Space research is both a cultural and an industrial imperative, " Dr. Paul
Weissenberg says.
b. Dr. Paul Weissenberg says that……………………………………………….
2. a. European countries introduced teaching Earth observation in high school science classes.
b. Teaching Earth observation …………………………………………………
4. Classify the following words according to the number of their syllables.
habitat- rocket- astronauts-walked
1 syllable
2 syllables
3 syllables
5. Reorder the following sentences to make a coherent passage.
a. of the universe, planet Earth and the solar system.
b. to biomedicine, life and physical sciences.
c. Space sciences are vital to the understanding of the structure
d. They also provide insights into new approaches
Part Two: Written Expression
Choose ONE of the following topics:

(05 points)

Topic One: Using the following notes, write a composition of 80 to 120 words on the importance of
space research:
- space research helps in protecting the environment
- saving the lives of people during natural catastrophes
- space-based technologies for tsunami warnings
- communication technologies for better services
Topic two: Write a composition of 80 to 120 words on the following topic:
Some businessmen do not respect price regulations. They often sell their goods at too high prices.
What solutions would you suggest to fight such unethical behaviours?

4  من0 صفحة

الموضوع الثاني
Part One: Reading
A) Comprehension
Read the text carefully and do the activities.

(15 points)
(08 points)

Eating Habits in America
There seem to be four trends in America at present which are connected with foods and dining.
First, there has been a notable increase in the number of reasonably priced restaurants which offer
specialty foods. Secondly, growing numbers of Americans are more regularly going out to eat in
restaurants. One reason is that they are not too expensive. Another reason, probably more important, is
that many American women today do not feel that their lives are best spent in the kitchen.
A third trend is that as a result of nationwide health campaigns, Americans in general are eating a
much lighter diet. Cereals and grain foods, fruits and vegetables, fish and salads are emphasised instead of
heavy and sweet foods. More than one American, of course, will refuse to give up that “solid” meal of
meat, potatoes, and gravy.
Finally, there is that international trend to “fast food” chains which sell pizza, hamburgers,
Mexican foods, chicken, salads and sandwiches, sea-foods and various ice-creams. While many
Americans and many other people resent this trend and while, as may be expected, restaurants also dislike
it, many young, middle-aged, and old people, both rich and poor, continue to buy and eat fast foods.
(From Douglas K.Stevenson, American Life and Institutions)
1. Circle the letter that corresponds to the right answer.
The text is:
a. prescriptive
b. narrative
c. expository
2. In which paragraph is it mentioned that:
a. Americans prefer light meals to big meals.
b. junk foods consuming is a worldwide trend.
3. Answer the following questions according to the text.
a. What makes Americans turn to lighter diet?
b. Why do American women feel that their lives are best spent outside the kitchen?
4. Read the text and put the following sentences in the order they appear in the text.
a. Some Americans reject fast foods.
b. Junk food is still popular in America.
c. American women are fond of eating outdoors.
d. American restaurants are inexpensive.
5. What or who do the underlined words in the text refer to?
a. which (§1)
b. it (§ 3)
B) Text Exploration

(07 points)

1. Find in the text words that are closest in meaning to the following:
a. increasing (§1)
b. different (§3)
2. Give the opposites of the following words keeping the same root:
a. regular
b. important
c. continue
d. healthy

4  من3 صفحة

3. Connect each pair of sentences with one of the given words. Make changes where necessary.
because - so...... that - unless
a. Branding and packaging are important. They have become an integral part of the product.
b. You keep fit. You eat a balanced diet.
c. Americans eat in restaurants. The restaurants are reasonably priced.
4. Classify the following words according to the pronunciation of the final ‘s’.
bodies – campaigns – fruits – foods – sandwiches – dislikes
/s/

/z/

/iz/

5. Fill in the gaps with words from the list.
likely – choose – teenagers – habits
Many factors affect what people choose to eat. These include age, .....1..... and presentation.
Different sectors of the community will ....2..... to eat different types of food, for example the factors that
are most ....3..... to convince teenagers to buy foods are convenience, trend, taste, cheapness, but ....4.... do
not generally care if food is environmentally friendly.
Part Two: Written Expression

(05 pts)

Choose ONE of the following topics:
Topic one:
Obese people are more likely to get certain diseases than thinner people.
Using the following notes, write a composition of 80 to 120 words stating the main causes of
obesity, its dangers and how to control it.
- consuming too many calories
- physical inactivity
- genetic heredity
- diseases
- excess of weight
- medical check-up
- diet -exercise-surgery
Topic two: Write a composition of 80 to 120 words on the following topic:
Huge sums of money are spent on space exploration while millions of people are dying of
hunger or terrible diseases. Some people think this money should rather be devoted to save
humanity. Are you for or against space exploration? Justify your answer.

4  من4 صفحة

5102 :اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان شهادة البكالوريا دورة جوان
 ت واقتصاد، ت رياضي، ريا، علوم تجريبية:الشعبة
العالمة
مجموع
مجزأة
15 pts
08 pts
1pt

1

2pts

0.5x4

3pts

1x3

2pts

1x2

07 pts

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
Let’s go to the Moon!
Part One: Reading
A/ Comprehension
1- The text is 1- b) a web article.
2- a) F

b) T c) F

d) F

3 - a) Yes, they do.
b) To be able to live on the moon, explorers should build their own habitat / home.
c) The astronauts / explorers / the explorers themselves.
4- a) (Moon) habitat / home.
b) the materials
B/ Text exploration

1pt

0.5 x2

1- a) exploration

1pt

0.25x4

2-

b) atmosphere

verb
to heat
to gravitate
2pts

1x2

1pt

0.25x4

0.5x4

5 pts
2.5
2.5
3
2

noun
heat / heating
heater
//////////

adjective
//////
gravitational
gravitating

3 – 1- Dr.Paul Weissenberg says that space is both a cultural and an industrial
imperative.
2- Teaching Earth observation was introduced in high school science classes by
European countries.
4–
1syllable.
walked

2pts

 اللغة اإلنجليزية: المادة

2 syllables.
rocket

5- 1) c -2) a – 3) d - 4) b.
Written expression
Topic1: form
content
Topic2: form
content

2 /1 صفحة

3 syllables..
astronauts -habitat

5102 :اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان شهادة البكالوريا دورة جوان
 ت واقتصاد، ت رياضي، ريا، علوم تجريبية:الشعبة
العالمة
مجزأة مجموع
15 pts
08 pts
1 pt
1
1,5pt 0,75x2

 اللغة اإلنجليزية: المادة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني
Eating Habits in America
Part one : Reading
A/ Comprehension
1. (c) expository
2. a) in §2 b) in §3

2 pt

1x2

3. a) nationwide health campaigns
b) - because the meals are not too expensive.
- because the price of meals is low outside.
- because it is hard for them to cook at home (inference).

2pts

0,5x4

4. (1) -d

1,5pt

0,75x2

5. a) which: reasonably priced restaurants

(2)-c

(3)- a

(4)- b
b) it: this trend

B/ Text exploration
07 pts
1. a- growing
b- various
1 pt
0,5x2
2. irregular – unimportant – discontinue – unhealthy
1 pt
0,25x4
3. a) Branding and packaging are so important that they have become an integral
1,5 pt 0,5x3
part of the product.
b) You will not keep fit unless you eat a balanced diet./ Unless you eat...you
will not...
c) Americans eat in restaurants because they are reasonably priced.
1,5 pt 0,25x6
4.
/s/

/z/

fruits, dislikes

/iz/

bodies, campaigns,

sandwiches

foods
2 pts

0,5x4

5. (1) habits
Part two :

05 pts
2.5
2.5
3
2

(2) choose

(3) likely

Written Expression

Written expression
Topic1: form
content
Topic2: form
content

2 /2 صفحة

(4) teenagers

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :كل الشعب

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015
املـدة 22 :سا و 02د

اختبار يف مادة :العلوم اإلسالمية
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الجزء األول 14( :نقطة)
قال تعالى:

الموضوع األول

﴿

﴾

]المؤمنون[ 19 - 68 /

المطلوب:
 .1استعملت اآليات وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة اإلسالمية .استخرجها واشرحها.
 .2من خالل الحوار والنقاش الوارد في اآليات ،هل يعني ذلك السماح للعقل أن يخوض في جميع
المجاالت؟ وما حدود استعمال العقل.
 .3في اآلية األخيرة بيان النحراف الرساالت السماوية السابقة ،وضح ذلك.
 .4االختالف في الدين واقع في حياة الناس ،اذكر ما أرشد إليه اإلسالم من أسس لضمان العالقة
االجتماعية بين المسلمين وغيرهم.
 .5استخرج من اآليات أربع فوائد وارشادات.
الجزء الثاني 20( :نقاط)

الوقف من أعمال الخير والبر التي رغب فيها اإلسالم.
 عرفه ،اذكر حكمه ودليله وآثاره.صفحة  1من 2

الموضوع الثاني
الجزء األول 14( :نقطة)
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم...( :أيها الناس ،إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أال هل بلغت )...
المطلوب:
 .1ما هي المناسبة والظروف التي قيلت فيها الخطبة؟
 .2يعتبر االعتداء على الدماء أو األعراض أو األموال أو تكوين عصابات ،جرائم عالجها الشرع.
عددها .ثم بين عقوبة ثالثة منها.
 .3بهذه الخطبة اكتمل التشريع من قرآن وسنة ،واستمر التشريع باإلجماع وغيره من المصادر.
عرف اإلجماع واذكر أنواعه.
 .4حافظ اإلسالم على العرض لعدم اختالط األنساب ،فأعطى للطفل مجهول النسب حقوقا ،بينها.
 .5استخرج من هذا الجزء من الخطبة أربعة أحكام وفوائد.
الجزء الثاني 20( :نقاط)
قال هللا تعالى:

﴿

﴾

[سورة التوبة]501 /

 .1حث هللا تعالى في اآلية الكريمة على العمل ،اذكر مفهومه ،ثم بين نظرة اإلسالم إليه.
 .2للبطالة آثار سلبية ،اذكر ثالثة منها.
 .3اذكر أربعة من واجبات العمال.

صفحة  2من 2

اإلجابة النموذجية لمادة :العلوم اإلسالمية امتحان :البكالوريا

المدة :ساعتان ونصف

دورة :جوان 5102
العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

مجموع

الموضوع األول

إجابة الجزء األول:

 -1استخرج الوسيلة واشرحها

5.0
+الشاح

الوسيلة مناقشة االنر اا

50

01.5

مالحظة :تقبل اإلجابات التالية ( :إثااة العقل ،التذكيا بقداة هللا)
 -2حدود استعمال العقل
ماارل اإلجابة:

 كل عبااة تدل على رصا عمل العقل -ردود استعمال العقل (ثالثة ردود صريرة كافية)

* إعماله في ردود ما خلق له (التدبا،البرث العلمي.)...
* استعماله في الكش

5.0
3×5.0

عن أسااا الخلق وآيات الكون.

02.5

* عدم التفكيا عن الكيفية في المسائل العقائدية.
* عدم البرث عن الركمة من بعض األواما التعبدية إال ما كشفه هللا لنا.

* توق

راكة العقل في الغيبيات التي ال تداك إالّ بالوري.

النص الشاعي الصايح.
* ال اجتهاد مع ّ
 +دليل واحد عام من القاآن أو السنة

5.0

 -3بيان النحراف الرساالت السماوية السابقة مع التوضيح

 واد في اآلية األخياة ادعاء المشاكين أن هللا اتخذ ولدا .وأن اآللهة متعددة. -ادعت النصااى في قولهم ( المسيح بن هللا)

50

 ادعت اليهود في قولهم (عزيا بن هللا)مالحظة  :تقبل تعدد اآللهة الذي يخل

50

02

صااع واضطااب في الخلق (التثليث)...،

 -4األسس التي أرشد إليها اإلسالم لضمان العالقة بين المسلمين وغيرهم هي:
 -/أساس التعاا

 -/أساس التعاون  -/أساس التعايش
)  +شاح)

 -/أساس العالقات االجتماعية

مالحظة  :تقبل اإلجابة التالية أيضا :األسس هي الاوابط االجتماعية )–الاابطة اإلنسانية –

)(0.5+0.5

×4

04

الاابطة القومية – الاابطة العائلية- ،اابطة اإلقامة )  +الشاح

 -5استخرج من اآليات أربع فوائد وارشادات .

(للذكر وليس للحصر)

واب العاش العظيم.
اب السماوات السبع ّ
 )0بيان أن هللا ّ
 )2الدعوة إلى تقوى هللا والخو منه.
 )3وجوب توريد هللا وترايم الشاك به.

4×01

 )4بيان أن هللا يجيا وال يجاا عليه.

 )0تعدد اآللهة يؤدي إلى فوضى في الكون .
 )6المنكا للوردانية مسروا(متوهم) أو كاذب.
مالحظة :تقبل أي فائدة صريرة أخاى.
الصفحة  1من 4

04

اإلجابة النموذجية لمادة :العلوم اإلسالمية امتحان :البكالوريا

المدة :ساعتان ونصف

إجابة الجزء الثاني:
 )1مفهوم الوقف:

دورة :جوان 5102
50

 -لغة :هو الربس والمنع

 -اصطالرا :ربس األصل وتسبيل الثماة (المنفعة)

50

02

مالحظة  :تقبل اإلجابة التالية أيضا( :ربس العين والتصدق بالمنفعة)
50

 )2حكم الوقف ودليله :هو مسترب

دلت عليه عموم آيات فعل الخيا كقوله تعالى (..وافعلوا الخيا لعلكم تفلرون )..الرج 77
او من السنة رديث  ":إذا مات ابن آدم ".....

50

02

مالحظة  :دليل وارد صريح من السنة أو القاآن (إجابة صريرة)
(يذكر التلميذ أربع آثار)

 )3آثار الوقف:

 )0ينفع صاربه في الدنيا وآلخاة ويستما األجا عليه بعد الممات.
 )2انتفاع الناس بالوق

وانتشاا اوح التعاون والتكافل.

 )3القضاء على الظواها االجتماعية السلبية ( الفقا ،التسول ،البطالة )..
 )4يافع من مكانة الفقيا ويقوى الضعي

ويعين العاجز.

 )0تعويد الناس على خلق البذل وفعل الخيا .
 )6ينشا المودة والمربة واالستقااا.

يرمل المجتمع مسؤولية توفيا المنشآت الضاواية ألبنائه.
ّ )7

الصفحة  2من 4

4×5.0
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المدة :ساعتان ونصف

اإلجابة النموذجية لمادة :العلوم اإلسالمية امتحان :البكالوريا

العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

المناسبة والظروف:

( يذكر التلميذ أربع أفكار فقط)

ألقى الاسول -صلى هللا عليه وسلم -هذه الخطبة في رجة الوداع /يوم عافة /بجبل الارمة

/في التاسع من ذي الرجة من السنة العاشاة للهجاة /في نرو مائة وأابعين أل
/وابيعة بن أمية بن خل

مجموع

الموضوع الثاني

إجابة الجزء األول:

.1

دورة :جوان 5102

يسمع الناس

4×5.0

من المسلمين

22

/ريث نزل قوله تعالى(:اليوم أكملت لكم دينكم)...

المائدة53
 .2بعض الجرائم التي عالجها اإلسالم بالعقوبات :
جايمة الزنا  /جايمة القذ

 /جايمة شاب الخما  /جايمة القتل  /جايمة الراابة .....

مالحظة :يذكر التلميذ أربع جرائم عالجها اإلسالم .وال يشترط الشرح.
عقوبة ثالثة جاائم :يذكا ثالثة فقط+الشاح دون دليل /
عقوبة القذ  :الجلد

+الشاح أو الدليل

عقوبة شاب الخما  :نفس رد القذ

+الشاح أو دليل

عقوبة القتل :القصاص

+الشاح أو الدليل

عقوبة الزنا  :الجلد أو الاجم

أو ذكا الدليل لورده إجابة كاملة.

1.5=3×5.0

+الشاح أو الدليل

عقوبة الراابة :القتل أو الصلب أو التقطيع عن خال

22=4×5.0

23.5

أو النفي من األاض(السجن) +الشاح أو

الدليل
5.0

 .3تعريف اإلجماع :لغة :االتفاق والعزم والتصميم.

أمة مرمد صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته في عصا من
اصطالحا:هو اتفاق جميع مجتهدي ّ
العصوا على ركم شاعي.
يذكر التلميذ أربع مفاهيم سليمة في التعريف االصطالحي على األقل دون خلط .

أنواعه:

إجماع سكوتي

 .4بيان حقوق الطفل مجهول النسب:

/

إجماع صايح ( +شاح)

5.0
2×5.0

22.5

5.0

(يذكر التلميذ أربعة حقوق فقط)

رقه في الرضانة والاعاية واإلاضاع والنفقة والسكن والتعليم والتابية وغيا ذلك من الرلول المادية
والمعنوية ويشمل:

 الرق في الراجات األساسية للرياة - / .ضمان العيش الكايم -/ .تولي أمواهم واعايتهم. استرباب الوصية له -/ .الرق في إعطائه اسما وهوية -/.رقهم في األخوة في الدين. -الرق في عدم التعاض له بما يسئ إلى سمعته أو يؤذيه نفسيا.

تع
ال
ذكا اآلية هو ذكا لرقين ( فإن لم لموا ابإءهم فإخوانكم في الدنن ومو يكم

4×5.0
) األرزاب 0

الصفحة  3من 4
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اإلجابة النموذجية لمادة :العلوم اإلسالمية امتحان :البكالوريا
 .5استخرج أربعة أحكام وفوائد:

المدة :ساعتان ونصف

دورة :جوان 5102

(يذكر أربعة فقط)

 )0ترايم االعتداء على الدماء واألاواح )2 .ترايم أكل أموال الناس بالباطل.

 )3ترايم االعتداء على األعااض )4 .بيان رامة الزمان والمكان الذي قيلت فيه الخطبة.
 )0بيان أن الخطاب موجه للناس كافة )6 .بيان أن الاسول صلى هللا عليه وسلم قد بلّغ الاسالة.

4×50

24

 )7إشهاد الصرابة –اضوان هللا عليهم -على تبليغ الاسالة.
إجابة الجزء الثاني:

 .1أ ) .مفهوم العمل :كل جهد بشاي مشاوع (فكاي أو بدني) يبذله اإلنسان ليعود عليه وعلى

5.0

غياه بالنفع.

ب ) .نظرة اإلسالم للعمل:

( يذكر التلميذ أربع أفكار فقط)

 )0رث القاآن والسنة على العمل ،وهذا يدل على مكانته وأهميته في اإلسالم.
 )2يعتبا العمل في اإلسالم عبادة يتقاب بها اإلنسان إلى خالقه ،ويؤجا عليها.
 )3ينظا اإلسالم إلى العمل نظاة ارتاام وتمجيد )4 .يجعل الفاد فاعال في مجتمعه.

22.5
4×5.0

يعود اإلنسان الجد والنشاط )6 .ابطه بالجزاء في الدنيا وآلخاة )7 .التزم به األنبياء.
ّ )0
 )8يعتبا العمل شافا وع از لإلنسان ،يرفظ به كاامته ومكانته )9 .قانه بالعقيدة واإليمان .
 )05جعله من الفاائض ألنه من لوازم الرياة.
 .2بيان اآلثار السلبية للبطالة:

( يذكر التلميذ ثالثة آثار صحيحة فقط)

 إهداا وتعطيل الطاقات وطمس المواهب. اكود الرياة االقتصادية في المجتمع. سبيل إلى الفقا والتبعية والتخل . -شيوع االنر اا

والجايمة في المجتمع.

3×5.0

 -غياب األمن واالستقااا في األساة والمجتمع.

21.5

 التشجيع على الكسل والسلبية والتواكل والمعاصي. -تفاقم المشاكل األساية واالجتماعية.

 انتشاا اليأس والعجز وعدم الاضا و الكآبة واالنطواء على الذات. تصدع كيان األساة والمجتمع. .3ذكر أربعة واجبات للعمال( :للذكا ال للرصا).

 )0معافة طبيعة العمل وماهيته والمهام المسندة إليه.
 )2يؤدي العمل على أتم وجه.

4×5.0

 )3أداء المطلوب منه دون تقصيا.
 )4الترلي باوح المسؤولية تجاه العمل.

22

 )0اإلتقان واإلرسان في أداء العمل.

 )6اإلخالص واألمانة وعدم الغش وتضييع الوقت.
 )7عدم استغالل الوظيفة لمصالح شخصية.
 )8عدم الخيانة بأي شكل كانت.

الصفحة  4من 4

ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
2015  ﺟﻮﺍﻥ:ﺩﻭﺭﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
 ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ:ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺩ30  ﺴﺎ ﻭ2:ﺍﳌﺪﺓ

 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ:ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ
:ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
:ع اول

ا

Seksu s uderyis
Imaziɣen zik, tudert-nsen akk turez ɣer ugama, ɣer tkerza. Anect-a, ad t-id-yegzu umdan
seg wansayen i yurzen ɣer tudert-nsen s umata. Ad ten-naf sɛan yiwet n tiremt d tuzzigt i yal
tasemhuyt : Yennayer, yal tamnaḍt d acu i txeddem ; amenzu n tefsut, d seksu s uderyis ;
amenzu n unebdu d aɣrum s zzeɛter. Nekni ass-a ad d-nemmeslay ɣef seksu s uderyis.
Seksu s uderyis, d yiwen seg wansayen n tmurt n Leqbayel, deg tama n usamar.
Sewwayen-t ass amenzu n tefsut ɣer Yimaziɣen, yettusemma ass n 28 deg furar n usezmez
agriguri.
Aderyis, d yiwen n yimɣi iferrawen-is ttaken anzi(ttcabin) ɣer wid n wuffal, d acu kan
iẓuran-is d izuranen. D iẓuran-a i d-qqazen, ad ten-id-awin ad asen-kksen akal. Aderyis, ur ilaq
ara ad t-imasi (isami) yiwen s ufus-is acku ittett deg yifassen.
Ass-nni, tilawin ad d-niwlent seksu ; irgazen ad ruḥen ɣer ssuq neɣ ɣer yigran ad d-awin
aderyis ; izegzawen am yibawen, tajilbant, lebṣel, iṭemṭumen. Wi, zik ttilin ɣer twaculin d
iquranen, rennun-asen lbaṭaṭa, zrudiya d lleft, ma d timellalin am tura, win yesɛan tiyuzaḍ i asd-yettarwen ad d-yejmeɛ, ma d win ur nesɛi, ad d-iseɣ seg ssuq.
Iẓuran-nni n uderyis, ad wwen akked tmellalin deg teccuyt s waman, ad as-rren kra n
tisent(lemleḥ). Ma d izegzawen-nni ad ten-zewren ɣer useksiw ad rnun fell-asen seksu, ad dwwen akk s wurragen(leffar) n uderyis-nni.
Mi ara d-wwen akk, ad d-tesmir tmeṭṭut aseksiw-nni ɣer tẓiwwa, ad texleḍ nezzeh
izegzawen-nni akked seksu. Syin, ad d-qqimen wat uxxam ɣer wučči. Seksu s uderyis,
yettwaččay mebla lmerqa, yettwaxdam am umeqful (lmezfuf) ; yettwadhan s zzit n uzemmur,
llan wid i as-irennun ssker.
Qqaren-d, ur ilaq ara ad isew yiwen aman deffir seksu s uderyis ; daymi ttetten yimdanen
ččina deg wadeg n waman. Tiremt-a tuzzigt n tefsut, xeddmen-tt d asafar ara iqablen aṭṭan n
ubeḥri i yettilin deg tazwara n tefsut. Deg tazwara n tefsut, yettili waḍu swayes yeǧǧuǧǧug
ugama daɣ ssufuɣen-d yisekla akked yimɣan s umata ijeǧǧigen-nsen. S tezmert-nwen a wid tixeddmen !
Ansay-a, yettili deg yiseggasen i yezrin, asmi i llan Yimaziɣen tttidiren s wayen i dttekksen kan seg wakal-nsen ; llan wid yesɛan llan wid ur nesɛi. Ma d tiremt-nni n seksu s
uderyis, mazal ar ass-a xeddmen-tt ; xeddmen-tt tura tdukliwin deg tuddar. Taggara-ya,
xeddmen-tt ula deg tesdawiyin.
Malek BELDJOUDI, Aɣmis "La cité",N° 262,
Le dimanche 2 mars 2014 ,s.b.15
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Isestanen :
I/ Tigzi n uḍris : (06/06)
1. Melmi i yettwaxdam seksu s uderyis ?
2. Ayɣer ur ilaq ara ad nmasi (ad nsami) aderyis s ufus ?
3. Irgazen, ttekkin deg uheyyi n seksu s uderyis. Ini-d amek ?
4. Kkes-d seg uḍris abaɣur ( lfayda ) i yesɛa seksu s uderyis i umdan.
5. Muqel tanfalit-a : ad as-rren kra n tisent.
-

D acu i d anamek i yesɛa wawal i yettuderren deg tefyirt-a ?

6. D acu-t wanaw n uḍris-a ?
II/ Tutlayt : (06/06)
1. Af-d talɣa taḥerfit n umyag-a : ad wwen
2. Sleḍ tiwuriwin n wawalen n tefyirt-a : ad asen-kksen akal.
3. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniḍ-d assaɣ i yellan gar-asen :
« ur ilaq ara ad t-imasi yiwen s ufus-is acku ittett deg yifassen. »
III/ Afares s tira: (08/08)
Tiremt-nni n seksu s uderyis, mazal ar ass-a xeddmen-tt ; xeddmen-tt tura tdukliwin deg tuddar.
Taggara-ya, xeddmen-tt ula deg tesdawiyin.
Aṭas n wansayen (leɛwayed) i mazal ar ass-a xeddmen-ten yimdanen, ama deg yixxamen
ama deg tdukliwin neɣ deg yiɣerbazen.
Fren yiwen seg-sen (ansayen), segzu-d d acu i xeddmen seg tazwara alamma d taggara.

12  ﻣﻦ2 ﺻﻔﺤﺔ

أآ )أ ر ش( س وذر
! زن ز ،دّرث ن   "رز" $ف ؤةاﻡ $ ،ف ' رزا .ﻡ ّـ  .أ-ـّ +ةزا
$ 0ر وا ن ّ0ن ذي دّرث س وﻡ  . -أ-ـّ ف  7ن  56ن 4ﻡ- 3ـّز2ث ئ
ؤﻡ+ان ﻡ ! ّ
ل  رّ :ـ ر  ،ل  ﻡ :ـ 5ﻡ ّ-ـ ئ ُ-ـّظ؛ أﻡ;و ن =ث ،ذ اآ س وذر؛ أﻡ;و ن
و Aو ذا4$وم س ّ=اCDر .ﺵ Fأّـ أد Eي $ف ؤآ س وذر.
أآ س وذر ذ  56ظ وا ن ن  رث  HIّ0ل ذي  ﻡّـ  -ا -K LMؤ ﻡّـ ر،
س ن = 28رار ذظ ؤزﻡز ن
س أﻡ;و ن =ث $ر  زن- ،ـّ ّﻡ أ ّ
ـّﻡّـ  5أ ّ
 آ4ازن -ا RSCMا. -FPEQM
أذر ذ  56ن  ّﻡ ن Qرﺵ ـّس -ـّﻡ 6ه$ 5ر ّـ Uن وو=ّـ ل أآذ !ـ=وران ّس
ذ ـ;وّارن ! .ـ=وران أي ئ داّIـ زنّ ،أ +أو ،Uأد 'ـّن أﺵ ل .ؤر VIEأEف  56س
ت ظ  Qـّن.
و=س ّس أﺵ' !ّ C
أس ! UAذ ن)Eو (Uأد = 5Zأآ؛ !4ةازن أذروPن $ر ـّق ّ$ Xر 2ران أد
أو Uأذر؛ ! Hون\ ] ، HMLM ،ل[! ،ﻡ[ﻡن …ز -ـّ_$ Uر اﺵ 5Mذ Iـّرا .
رـّ ن =ّ ،U` ` Hرود ذ  ،5=ّ0ﻡ ذ ّ-ـ  UMّ0أم ! 4ا ،و 7 Uن 2و=اض أدّارو 5أد
_م  ،ﻡ و$ Uر و0ش أد  وي  Fـّق.
!ـ=وران ! UAن وذر أذ ﻡّن) أذ وّن/أذ ن ( أآد ّ-ـ  UMّ0ذظ  _ 5س واﻡ ن
أAرّن ﺵ4ا )  (F_Iن ) 5ا .(c_ Mﻡ ذ ;اةزاون أهن = ورن ذظ ؤآ ك دّو ن ؤٍآ،أذ
ّﻡ ن س وورّةن )ا fHMر( ن وذر.
ﻡ Fأذ ّﻡ ن ؤآــّل ،أد  ّ`  4ث أ ر ش ذ Uذي ـ=ا -،ـّّ0fض !;ةزاون ! UAﻡّ_ cأآد
 6ي  M Eرق -،اA.ام أم
ذ وآ .أد Iـّ ن أ 3واﺵ$ 5Mر وا .ّ6-أآ س وذر -اّ -
Q Mف ؛-ـّاذه ن س زّ 3ن وزﻡـّرّ0 ،ن  gئ  Fرـّن ـّآر.
ّIـ ر، +ؤر VIEأذ   56أﻡ ن ذ=ـّر ن وآ س وذر؛ ّ--ـ ن ! Aان  6-ذظ
` ن ن و 4Pي -،ـّ_ Uذي
واذظ ن واﻡ ن 4 .ﻡ 3أ -ـّزّ2ث ن  =ث .،دﻡ 5ذ ا = ر ن وا ّ
زور ن  =ث .ذي زورث ن  =ث  F_ّ-وا :س .ﺝـّـﺝظ) وّ=  (4ث ؛
ّ=` AC$ا أآد  ّﻡ ن ﻡ L -ةّّ U2ن  .س ;ا ّﻡ ر ن أ و gئ f-دﻡن!.
  0رث ن  زن ّ-ـ ّدر س وان ئ د
 ّ  F
أ ن أ - ،ـّ_ Uذظ ةّـ ن زر Uأ ّ
ـّآن ظ واﺵل )ا0رض( ـّن ؛ّ0ن  7 gن ؤل ّ0ن  gؤر .V7ﻡ -ـّ4ﻡ 3ذ Uن .دﻡ 5؛ .دﻡ4 ! 5ا ّ+وآ_ 5ذي .U7_Iذي 2ارا أ
وآ س وذر؛ وارDذ أ +Mأ ّ
.دﻡ 5و 0ذي دّاو.U
Malek BELDJOUDI, Aɣmis "La cité",N° 262, Le dimanche 2 mars 2014 ,s.b.15

U4
2 - Iزى ن و. (06/06) 4:
 -1ﻡ o! F Mةان ).دﻡن( أآ س وذر؟
 -2ﻡ $ف ؤر VIEأـّEف Qرﺵ ن وذر س و=س؟
س ن وا= oل ن وآ س وذر؟
 -3ﻡ ّ-ـ .دﻡن !4ةازن ن ا 3واﺵ 5Mأ ّ
ﺻﻔﺤﺔ  3ﻣﻦ 12

 -4آّـد أ $ر ) QMت 7 (3 SM-ؤآ س وذر ئ ؤﻡ+ان )  دم( ظ و.4:
I -5ـّل $ر 5M Qأ ) :أAرّن  F_Iن (.5
ﻡ ّ-ـ ذا ﻡك ئ  7واوال ئ -ـّـذرن ذظ  وث أي؟
 0وا و ن و 4:أ ؟
 -6ﻡ ّ-ـ  ّ
(06/06)-3E - II
 -1أ=د  P  Mر= 3ن وﻡ ظ أ  :أد ّﻡ ن.
E -2ض =4ث أ :أد ن آّن أﺵ ل.
 غ ّ0ن ﺝ ران:
ّ  -3ﻡ د ! ّﻡ رن =4ث  +أ ّ
ت ظ  Qـّن".
" ؤر VIEأEف  56س و=س ّس أﺵ' !ّ C
 - IIIأ=رس س 4ا(08/08) -
 .دﻡ 5؛ .دﻡ4 ! 5ا ّ+وآ_ 5ذي
4ﻡ UA! 3ن وآ س وذر ،وارDذ أ +Mأ ّ
.U7_Iذي 2ارا أ .دﻡ 5و 0ذي دّاو.U
 fﻡن ؤ ذظ +وآ Xّ UEذظ
ةـّت ن وا ن)D0اذ( Iـّ ن أ +Mأّـ -ـّu2ن ! Aان أﻡ ذظ  ّ
ر زن.
=4ن ّ 56ظ ن)أ ن( ،ةزود ﻡ ّ-ـ !. +دﻡن ظ  زورث $ر 2ارا.
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seksu s uderyis
I mazi$en zik, tudert-nsen akk turez $er ugama, $er tkerza. Aanect-a, ad ti
id-yegzu umdan seg wuansayen i yurzen $er tudert-nsen s umata. Aad ten-naf sØâan
yiuwet n tiremt d tuzzigt i yal tasemhuyt : yYYUIennayer, yal tamnaDt d acu i txeddem
; amenzu n tefsut, d seksu s uderyis ; amenzu n unebdu wd a$rum s zzeâter. nNekni
ass-a ad d-nemmeslay $ef seksu s uderyis.
seksu s uderyis, d yiuwen seg wuansayen n tmurt n Lleqbayel, deg tama n
usamar. ssewuuwayen-t ass amenzu n tefsut $er Yyimazi$en, yettusemma ass n 28 deg
furar n usezmez agriguri.
aA deryis d yiuwen n yim$i iferrauwen-is ttaken anzi $er wuid n wuuffal, d acu
kan iZuran-is d izuranen. d iZuran-a i d-qqazen, ad ten-id-awuin ad asen-kksen akal.
Aaderyis, ur ilaq ara ad t-imasi yiuwen s ufus-is acku ittett deg yifassen.
aA ss-nni, tilawuin ad d-niuwlent seksu ; irgazen ad ruHen $er ssuq ne$ $er
yigran ad d-awuin aderyis ; izegzauen am yibawuen, tajilbant, lebsel, iTemTumen. Wui,
zik ttilin $er tuwaculin d iquranen, rennun-asen lbaTaTa, zrudiya d lleft, ma d
timellalin am tura, wuin yesâan tiyuzaD i as-d-yettarwuen ad d-yejmeâ, Mma d wuin ur
nesâi, ad d-ise$ seg ssuq.
IiZuran-nni n uderyis ad wuuen akked tmellalin deg teccuyt s uwaman ad as-rren
kra n tisent(lemleH). mMa d izegzawen-nni ad ten-zeuwren $er useksiuw ad rnun fellasen seksu, ad d-wwuuen akk s uwurragen(leffar) n uderyis-nni.
Mmi ara d-uuwwen akk, ad d-tesmir tmeTTut aseksiwu-nni $er tZiwwuua, ad texleD
nezzeh izegzawuen-nni akked seksu. syin, ad d-qqimen wuat uxxam $er wuuččççi.
seksu s uderyis, yettuwačççay mebla lmerqa, yettwuaxdam am umeqful (lmezfuf) ;
yettuwadhan s zzit n uzemmur, llan wuid i as-irennun ssker.
Q qaren-d, ur ilaq ara ad iseuw yiwuen aman deffir seksu s uderyis ; daymi
q
ttetten yimdanen čççina deg wuadeg n wuaman. piremt-a tuzzigt n tefsut, xeddmen-tt
d asafar ara iqablen aTTan n ubeHri yettilin deg tazwuara n tefsut. deg tazuwara n
tefsut yettili uwaDu suwayes yeoouooug ugama da$ ssufu$en-d yisekla akked
yim$an s umata ijeooigen-nsen. s tezmert-nwuen a wuid t-ixeddmen !
aA nsay-a, yettili deg yiseggasen i yezrin, asmi i llan yimazi$en ttidiren
s wuayen i d-ttekksen kan seg wuakal-nsen ; llan uwid yesâan llan wuid ur nesâi. mMa d
tiremt-nni n seksu s uderyis, mazal ar ass-a xeddmen-tt ; xeddmen-tt tura
tdukliuwin deg tuddar. paggara-ya, xeddmen-tt ula deg tesdawuiyin.
Malek BELDJOUDI, Aɣmis "La cité",N° 262,
Le dimanche 2 mars 2014 ,s.b.15

isestanen :
In-pigzi n uDris : (06/06)
1. melmi i yettuwaxdam seksu s uderyis ?
2. a Ay$er ur ilaq ara ad nmasi aderyis s ufus ?
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3. Iirgazen ttekkin deg uheyyi n seksu s uderyis. Iini-d amek ?
4. kkes-d seg uDris aba$ur ( lfayda ) i yesâa suksu s uderyis i umdan.
5. Mmuqel tanfalit-a : ad as-rren
rren kra n tisent.
d acu i d anamek i yesâa wuawual i yettuderren deg tefyirt-a ?
6. d acu-t uwanau n uDris-a ?
Innn-putlayt : (06/06)
1. Aaf-d tal$a taYHerfit n umyag-a : ad uuen
wuuen
uu
2. sleD tafyirt-a : "ad asenasen-kksen akal."
akal."
3. semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniD-d assa$ i yellan gar-asen :
« ur ilaq ara ad tt-imasi
imasi yiwuen s ufusufus-is acku ittett deg yifassen. »
AInnn-afares s tira: (08/08)
nnnnnn

tiremt-nni n seksu s uderyis, mazal ar ass-a xeddmen-tt ; xeddmen-tt
tura tdukliwuin deg tuddar. taggara-ya, xeddmen-tt ula deg tesdawuiyin.
AaTas n wuansayen (leâuayed) i mazal ar ass-a xeddmen-ten yimdanen, ama deg yixxamen
ama deg tdukliuwin ne$ deg yi$erbazen.
Ffren yiuwen seg-sen (leâuayed), segzu-d d acu i ixeddmen seg tazuwara alamma d
taggara.
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Aseksu(aberbuc)s uderyis
Imaziɣen zik, tudert-nsen tebna ɣef ugama, ɣef tkerza. Ma nexs, ad t-id-yegza umdan seg
wansayen( leɛwayed) yellan di tudert-nsen s umata. Ad hen-naf sɛan tict n tiremt d tuzzigt i
yal yimer : Yennar, yal tamnaḍt d matta txeddem ; amenzu n tefsut, d aseksu s uderyis ; amenzu
n unebdu d aɣrum s zzeɛter. Nečni ass-a ad nutlay ɣef seksu s uderyis.
Aseksu s uderyis, d yict seg wansayen n tmurt n Leqbayel, deg tama n usamar.
Sewwayen-t(ssemmayen-t) ass amenzu n tefsut ɣer Yimaziɣen, yettusemma ass n 28 di furar n
usezmez n yifellaḥen.
Aderyis, d yict n yimɣi iferrawen-nnes ttemcabahen ɣer yin n wuffal, iẓuran-nnes d
izewwaren. D iẓuran-a i d-qqazen, ad hen-d-awin ad asen-kksen acal. Aderyis, ur ilaq c ad tilaf
yict s ufus-nnes acku(axater) ittett seg yifassen.
Ass-idin, tisednan ad fetlent aseksu ; irgazen ad ruḥen ɣer ssuq neɣ ɣer yigran ad d-awin
aderyis ; ibawen, tajilbant, lebṣel, iṭemṭumen. … zik ttilin ɣer twaculin d ineqqura, rennin-asen
lbaṭaṭa, zrudiya d lleft, ma d timellalin am yimira, win yesɛan tiguzaḍ ttarunt ad d-yejmeɛ, ma
d win ur yesɛin c, ad yeseɣ si ssuq.
Iẓuran-idin n uderyis ad mmen( ad nwan) akked tmellalin di tasilt s waman ad as-derren
cra n tisent. Ma d izegzawen ad hen-fewren deg useksak ad rnin fell-asen seksu, ad mmen s
wurragen(leffar) n uderyis.
Mi ad mmen ukkel, ad tesmir tmeṭṭut aseksak-idin di tẓiwwa, ad texleḍ mlih izegzawenidin id n useksu , ad qqimen wayt uxxam ɣer wučči(wačču). Aseksu s uderyis, yettwaččay bla
lmerq, yettwaxdem am umeqful (lmesfuf) ; yettwadhen s zzit n uzemmur, llan wid i as-irennin
ssuker.
Qqaren, ur ilaq c ad yisew yict aman deffer n useksu s uderyis; ttetten yimdanen ččina
deg wadeg n waman. Tiremt-ay tuzzigt n tefsut, xeddmen-tt d asafar n waṭṭan n ubeḥri i
yettilin di tazwara n tefsut. Di tazwara n tefsut yettili waḍu yes-s i yeǧǧuǧǧug (yesnewwir)
ugema ; ssragent tisekla akked yimɣan s umata tijeǧǧigin-nsent. S tezmart-nwen a wid tixeddmen !.
Ansay-a, yettili deg yiseggasen i yezrin, asmi llan Yimaziɣen tteddren s wayen i dttekksen seg wacal-nsen ; llan yiḍ yesɛan, llan yiḍ ur sɛin c. Ma d tiremt-idin n useksu s uderyis,
mazal al ass-a xeddmen-tt ; xeddmen-tt luq-a ddukkilen deg iqewwira. Taggara-ya, xeddmen-tt
ula di tesdawin(tesdawiyin).
Malek BELDJOUDI, Aɣmis "La cité",N° 262,
Le dimanche 2 mars 2014 ,s.b.15

Isestanen :
I/ Tigzi n uḍris : (06/06)
1. Melmi i teggen (xeddmen) aseksu s uderyis ?
2. Maɣef ur ilaq c ad nlaf aderyis s ufus ?
3. Matta xeddmen irgazen n wayt uxxam ass n uftal n useksu s uderyis ?
4. Kkes-d seg uḍris abaɣur ( lfayat ) yesɛa useksu s uderyis i umdan?
5. Qqel di tenfalit-ay : ad as-derren qli n tisent.
Matta d anamek i yesɛa wawal i yettuderren deg tefyirt-a?
6. Matta d anaw n uḍris ?
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II/ Tutlayt : (06/06)
1. Af-d talɣa taḥerfit n umyag-aya : ad mmen
2. Sleḍ tafyirt-a : ad asen-kksen acal.
3. Semma-d isumar n tefyirt-aya, tiniḍ-d assaɣ yellan jar-asen :
« ur ilaq c ad t-ilaf yict s ufus-nnes acku ittett seg yifassen. »
III/ Afares s tira: (08/08)
Tiremt-idin n useksu s uderyis, mazal ald ass-a xeddmen-tt ; xeddmen-tt imir-a(luq-a)
ddukilent deg yiqewwura. Taggara-a, xeddmen-tt ula deg tesdawiyin.
Ggut n wansayen (leɛwayed) mazal ald ass-a xeddmen-hen yimdanen, ama deg yixxamen ama
deg tdukliwin (tiduklatin) neɣ deg yiɣerbazen.
Fren yiwen seg-sen (ansayen), segzu-d matta i xeddmen seg tazwara ɣer taggara.
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ا

Yir rray
Zik-nni, llan tlata n watmaten ttidiren dduklen am yiḍudan n ufus. Ttɛeddin wussan,
ttemsukkasen-d, ttnaɣen armi kkren ɣer beṭṭu. Bḍan tamezduɣt, rnan tiferkiwin.Teqqim-asend yiwet n tzemmurt, tezga-d gar-asen.
Yenna-yas umeqqran : - D nekk ara tt-yawin, d nekk i d ameqqran. Yenna ulemmas degsen : - Ala, d nekk kan ara tt-yawin, ifurkan-is malen-d ɣer wayla-w (wakal-iw). Ma d amecṭuḥ
yesmeḥ, yenna-yasen : Nekk fkiɣ-awen-tt. Ttnaɣen akken, yal wa yeqqar i wayeḍ d nekk ara ttyawin. Armi ulac sswab, ruḥen ɣer yiwen n umɣar ad iḍebber fell-asen.
Nnan-as : Akken twalaḍ igerrez, ad nexdem.
Yenna-yasen : - Yeshel rray-is, ruḥet. Mi awen-d-ssawleɣ, aset-d.
Yekker umɣar-nni yessawel i yiwen yesseɣlay isekla, yenna-yas :
Seɣli tazemmurt n leflani, gzem-itt d isɣaren tferqeḍ-ten ɣef sin n yimuren.
Yessawel-asen umɣar i sin n watmaten-nni, yenna-yasen : - Ha-tt-an tzemmurt-nni,
tuɣal d isɣaren, yal yiwen deg-wen ad yerfed amur-is. Ruḥen ddmen isɣaren-nni. wwin-ten,
uɣalen s ixxamen-nsen ferḥen. Yeggra-d wawal qqaren-t :
« D yir rray i iqellɛen tazemmurt »
« Nudaɣ ɣef yixef-is ; Ufiɣ aẓar-is »
Remdane LASHAB, Zik-nni deg wat Dwala, sb.72-73

Isestanen:
I/ Tigzi n uḍris : (06/06)
1. Deg tseddart tamezwarut, anallas d agensay neɣ d azɣaray ?
2. Mi bḍan watmaten, ufan-d ugur. D acu-t ?
3. Amek i yefra umɣar ugur-nni?
4. Af-d iger n umawal ( aktawal ) n wawal “ccwal”seg uḍris.
5. D acu-t wanaw n uḍris-a ?
II/ Tutlayt : (06/06)
1. « Ruḥen ddmen isɣaren-nni, wwin-ten, uɣalen s ixxamen-nsen ».
- Bdu tinawt-a akka : truḥ…… .
2. Sleḍ tafyirt-a : yessawel-asen umɣar.
3. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniḍ-d d acu i d-temmal tesɣunt i ten-yeqqnen.
- Mi awen-d-ssawleɣ, aset-d.
III/ Afares s tira: (08/08)
D ddɣel ( ccer ) i d-yeslalayen amennuɣ gar yimdanen.
Ilmend n tinawt-a, ales-d kra n tedyant i yeqqnen ɣer wanect-a.

12  ﻣﻦ9 ﺻﻔﺤﺔ

رّاي أ=وّاح
زّ0،ن  Eن واوﻡ ن دّوآZن أم  :wن ن و=س- .ـّ7دّان وّـ ن-،ـّﻡآّـ - ،+ـّ$ن
أ+Mي wM.ن $ر `ـّ.
 wن  ﻡزدو"3$أ.م" ،ر SD4 UيI .ـّ  56 +ن ;ﻡـّرث) + ،د( ﺝ رن.
 Vئ ذ اﻡIـّ4ان.
ّـ  ن ؤﻡIـّ4ان - :ذ  V-أ-ـّ و ،Uذ ّ -
ّـ ؤ]ﻡّـ س ذxن -:أه  ،ذ  V-أه -و، Uرّم ّـ س !ا0د أةل )أﺵل( !غ.
ﻡ ذ اﻡ ّ=ان  ح ذّ،ـ  ن V- :ؤﺵ و- .5ـّ$ن ،ل وا ّIـ ر ئ و Uذ V-أه -ـّ و.U
أ F Mؤ0ش  yMل ،روPن $ر وﻡ ر " أﻡIـّ4ان "ن وداوّار أذ  wـّر=0ن.
ّـ  س :ﻡ ّ-ـ ذاةّـ EPن ئ =ر gذي ﻡ ّ 5Mغ أ وا.
ّـ  نu :ل رّاي س ،روPت ،ﻡ Fأوـّ]غ ،أ-ـّ.A
!'ـّر ؤﻡ ر ئ ذ $E! Uئ وS! Uزﻡن [ا" آ  zّ ،" Eس - :هاد  زﻡـّرث ن
ن ! رن.
 ،FE=ّ0ةزﻡI" 5ـّ "5ذ  رن QرIذ هن $ف  ّ
!ـّ0ن )! $Eن( ؤﻡ ر ئ ن ن واوﻡ oن ئ ذّ Uـ  ن -:ه ّ-ـ ن ;ﻡّرث !ّ0 ،UAد
ذ  رن  ،ل  56ذظ ون أذ ر=ذ أﻡر ـّس .روPن ر=Aن ! رن ئ ذ .Uوّoن )وّuن(
 fﻡن ـّن =رPن.
واّ ! +ّ0
ةرد واوال Cـّاّـ ن":ذ رّاي أ=وّاح أظ 7MIن  زﻡـّرث"P".وغ $ف ّ {fـ س ،ؤ= Xأ=وار
ّس".
Remdane LASHAB, Zik-nni deg wat Dwala, sb.72-73

U4
2 - Iزى ن و.(06/06) -4:
 -1ذظ  دّارث ﻡزواروث ) ﻡ ;وث( ،أّ0س ذ اة ي  Xداز $راي؟
 -2ﻡ w Fن واوﻡ ن ؤ= Uؤةور)ﻡ .(|'6ﻡ ّّ0 -؟
 -3ﻡ ﻡك ! =+ؤﻡ ر=رّو)ا (|yMئ واةور!UA؟
 -4أ=د أآ oوال) !2رن و ﻡ وال( ن واوال:ﺵّال )! $ن( ظ و.4:
 -5ﻡ ّ -ذا و ن و4:ا أ ؟
(06/06) -3E - II
 fﻡن ن"
 " .1روPن ر=Aن ! رن ! ،UAوّuن ،وا]ن ! ّ
 Aو  ّ وث  ّﻡ 4 :وح..............E .2ض  =4ث أ 0ّ :ن واﻡ ر.
ّ  .3ﻡ د ! ّﻡ ر ن =4ث أ  .ﻡ ّّ +! -ﻡ ل  5ئ هSCن.
 ﻡ Fأو]ّ+غ أ-ـّـ.A -IIIأ=رس س 4ا(08/08) -
ذ دّ$ل )ﺵـّر( !0E +ن ! $ن ﺝ ر  Aان + _! .ن  وث أي ،أMد ) (+'Pﺵ ن ذ 5
ئ Iن $ر  و أ .
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Yyir rray
Zik-nni, llan tlata n uwatmaten ttidiren dduklen am yiDudan n ufus.ttâeddin
wuussan, ttemsukkasen-d, ttna$en armi kkren $er beTTu. bBDan tamezdu$t, rnan
tiferkiuwin.teqqim-asen-d yiwuet n tzemmurt, tezga-d gar-asen.
Y enna-yas umeqqran : - d nekk ara tt-yauwin, d nekk i d ameqqran. yYenna ulemmas
y
deg-sen : -aAla, d nekk kan ara tt-yawuin, ifurkan-is malen-d $er wuayla-wu. mMa d amecTuH
yesmeH, yenna-yasen : Nnekk fki$-awuen-tt. ttna$en akken, yal wua yeqqar i wuayeD d nekk
ara tt-yawuin. Aarmi ulac ssuwab, ruHen $er yiuwen n um$ar ad iDebber fell-asen.
Nnnan-as :a Akken twualaD igerrez, ad nexdem.
Yyenna-yasen : -yYeshel rray-is, ruHet. Mmi awuen-d-ssawule$, aset-d.
Y

yekker um$ar-nni yessauwel i yiwuen yesse$lay isekla, yenna-yas :sse$li
tazemmurt n leflani, gzem-itt d is$aren tferqeD-ten $ef sin n yimuren.
Yyessawuel-asen um$ar i sin n wuatmaten-nni, yenna-asen : - ha-tt-an tzemmurt-nni,
tu$al d is$aren, yal yiuwen deg-uwen ad yerfed amur-is. rRuHen ddmen is$aren-nni.
wuuin-ten, u$alen s ixxamen-nsen ferHen. Yyeggra-d uwauwal qqaren-t :
« d yir rray i iqellâen tazemmurt »
« Nnuda$ $ef yixef-is ;ufi$ aZar-is »
Remdane LASHAB, Zik-nni deg wat Dwala, sb.72-73

Iisestanen:
estanen:
In- pigzi n uD
uDris : (06/06)
1.
2.
3.
4.
5.

1.deg tseddart tamezuwarut, anallas d agensay ne$ d az$aray ?
Mmi bD
Dan wuatmaten, ufan-d ugur. d acu-t ?
Aamek i yefra um$ar ugur-nni?
Aaf-d iger n umawual ( aktawual ) n uwawual “ccw
ccwual”seg
uD
Dris.
al
d acu-t uwanauw n uDris-a ?

Inn
nn / putlayt : (06/06)
is$arenaren-nni, uwuinin-ten, u$
u$alen s ixxamenixxamen-nsen ».
1. «r RuHen ddmen is$
- Bbdu tinauwt-a akka : truH….
2. sleVD tafyirt-a : yessawuelel-asen um$
um$ar.
ar
3. semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniD-d d acu i d-temmal tes$unt i tenyeqqnen. -m Mi auwenn-d-ssau
ssauwle$
e$, aset
aset-d.
Innn
nnn / aA fares s tira: (08/08)

d dd$el ( ccer ) i d-yeslalayen amennu$ gar yimdanen.
Iilmend n tinauwt-a, ales-d kra n tedyant i yeqqnen $er wuanect-a.
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Rray afewwaḥ
Zik, llan tlata n wawmaten tteddren, dduklen am yiḍuḍan n ufus. Ttɛeddan wussan,
ttemsukkasen-d, ttnuɣen ald ixelḍen ɣer beṭṭu. Bḍan tamezduɣt(axxam), rnin tiraɛqay.Teqqimasen-d tict n tzemmurt, tusi-d jar-asen.
Yenna-as umeqqran : - D nečč ad t-yawin, d nečč i d ameqqran. Yenna ulemmas deg-sen
: - Aha, d nečč ad t-yawin, rrsem-nnes iwella-d ɣer wayla (wacal) -inuɣ. Ma d ameẓyan yesmeḥ,
yenna-asen : Nečč uciɣ-awen-tt. Ttnuɣen, yal wa yeqqar i wiḍ(win) d nečč ad t-yawin. Almi ulac
sswab, ruḥen ɣer umɣar ad iḍebber fell-asen. Nnan-as : matta yeḥlan, ad t-nexdem.
Yenna-asen : - Yeshel rray-nnes, ruḥet. Mi awen-d-ssiwleɣ, aset-id.
Yekker umɣar-idin ilaɣa (yessawel) i win igezzmen tisekla, yenna-as :
Bbi (ssehwa-d) tazemmurt n leflani, gzem-itt(qasi-tt) d isɣaren tferqeḍ-hen ɣef sen n yimuren.
ilaɣa-sen umɣar i sen n wawmaten-idin, yenna-asen : - Ha-tt-ayen tzemmurt-idin, twella
d isɣaren, yal yict deg-wen ad yerfed amur-nnes. Ruḥen refden isɣaren-idin, wwin-hen, wellan
ɣer yixxamen-nsen ferḥen. Yeggra-d wawal yettwannayen (qqaren-t) :
« D rray afewwaḥ i iqellɛen tazemmurt »
« ḥewwseɣ ɣef yixef-nnes ; Ufiɣ aẓar-nnes »
Remdane LASHAB, Zik-nni deg wat Dwala, sb.72-73

Isteqsiyen:
I/ Tigzi n uḍris : (06/06)
1. Deg tseddart tamezwarut (tamenzut), anallas d agensay niɣ d azɣaray ?
2. Mi bḍan wawmaten, ufin ugur (muckil). Matta yella ?
3. Mamek is-d-yufa umɣar ferru (lḥell) i wugur-idin ?
4. Af-d iger n umawal ( aktawal ) n wawal “ccwal”(inuɣan) seg uḍris.
5. Matta d anaw n uḍris-aya ?
II/ Tutlayt : (06/06)
1. « Ruḥen refden isɣaren-idin, wwin-ten, wellan ɣer yixxamen-nsen »
- Bdu tinawt-a amma : "truḥ…..…….……."
2. Sleḍ tafyirt-a : ilaɣa-sen umɣar.
3. Semma-d isumar n tefyirt-a, tiniḍ-d matta id-temmal tesɣunt i hen-yeqqnen.
- Mi awen-d-ssiwleɣ, aset-id
III/ Afares s tira: (08/08)
D ddɣel ( ccer ) i d-yeslalayen inuɣan jar yimdanen.
Ilmend n tinawt-a, ales-d ca n tedyant i yeqqnen ɣer tɣawsa-aya.
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ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
01

01

06

01

01
01
01

01

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

06
1

Seksu s uderyis

ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ

I/ Tigzi n uḍris
1. Yettwaxdam seksu s uderyis :
- ass amenzu n tefsut
- ass n 28 deg Furar n usezmez agriguri.
- Asmi i llan Yimaziɣen ttidiren s wayen id-yefka wakal-nsen.
2. Ur ilaq ara ad nmasi aderyis s ufus acku ittett deg yifassen.
3. Irgazen, ttekkin deg uheyyi n seksu s uderyis imi d nutni i dyettawin aderyis seg lexla (igran) neɣ deg ssuq, ttaɣen-d daɣen
izegzawen (lxeḍra).
4. Abaɣur i yesɛa seksu s uderyis: d asafar n waṭṭan n ubeḥri.
5. Anamek i yesɛa wawal ad rren: ad rnun, ad gren, ad ɛedlen, ad gen,
ad zuzren, ad xedmen…
6. Anaw n uḍris-a d asegzan (d imsegzi).
II/ Tutlayt
1. Talɣa taḥerfit n umyag : ad wwen: eww
2. Aslaḍ n tefyirt :
- ad : d tazelɣa n wurmir.
- -asen : d amqim awsil asemmad arusrid.
- -n : d amatar udmawan / d ameskar (d amigaw, d asentel).
- kks- : d afeggag / d aseɣru.
- akal : d asemmad usrid.
3. Asemmi n yisumar d wassaɣ i ten-yeqqnen:
ur ilaq ara ad t-imasi yiwen s ufus-is acku ittett deg yifassen.
- ur ilaq ara ad t-imasi yiwen s ufus-is : d asumer agejdan.

1

-

acku ittett deg yifassen : d asumer amsentel n tmentilt.

0.5

-

assaɣ i yellan gar yisumar-a : d tamentilt, temmal-it-id acku.

0.75
0.5
0.5

III/ Afares s tira
- Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan
(izen), anermas, …
- Tikta ddant d usentel
- Taγessa n uḍris tefreẓ.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.

0.5

- Tutlayt :
- Asemres n yinamalen iwatan.

0.5
08
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- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.

0.5
0.5
0.5

- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.
- Taseddast / Tazḍawt
- asebded n tefyar tummidin
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yixulaf (tikkesrert).

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

- Udem n ufaris :
- Tettwafham tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Yella ujerriḍ gar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.
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ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ  :ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕaseksu s uderyis

ﺩﻭﺭﺓ :ﺟﻮﺍﻥ 2015
ﺍﳌﺪﺓ 2 :ﺳﺎ ﻭ 30ﺩ
ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ

 -Iزي ن و

ّ -1ظ أآ س وذر 
 ذظ  ر ن تس أﻡ!و ن ث
أ ّس ن  28ذي رار ن وزﻡز أةر وري.
أ ّّ* +ن  )ز(ن دّرن ظ واّ,- .آن ظ و)1ل ن.
أ ّت ظ
 -2ؤر 896أـّ6ف 4ر )1ن وذر  س وس أّ 2- 31
 )4ـّن.
س ن وا<)ل ن وآ س وذر - - :ةازن ّ)و> ,أذر  +
 -3أ ّ
@? B ّ .6ا ( ,ن ّ +ق ادر !- .ةزاون )DEرث(.
 -4أH)Iر ))4Eت(  )Jؤآ س وذر  ئ ؤﻡKان ظ و:
ذا))ر ن وا)ّNن ن وMIي
) -5ﻡك ئ  )Jواوال ئ ـّـذرن ذظ >)وث) :أKرّن  +Q9ن
 :(.Rأر   ،.ن ،أذةرن ،أذ ﻡTّEن...
 -6أ)و ن و  :ذاةزان )دةزي(

01

01

06

01

01
01
01

 /II

M) )(E) .1ر  Vن وﻡ )ظ أد ﻡّ)نّ  :م
 - 2أ6ض ن  ث :
أد) :زا )(Eن  )ل  /.ن ورﻡ 
ن  :أﻡ] \ أو[  Zأﻡّ)د أرو.,
آّ  :أةـّ)ظ ن وﻡ )ظ  /أHو.
ن :أﻡ) )ر ؤذﻡ)ون /أﻡ او)أ2ل /أﻡ)3ر(
أ)1ل- :م  /+ّE6-أﻡّ)ذ ؤ,
- -3ﻡّ)ر ذ وّ)غ *ّن ^)ران:
 ؤر 896أ 6ف  ` Rس وس ّس :أﻡّ)ر أة^,انت ظ  )4ـّن:اﻡر 2-ل أﻡّ)د ن RQ 2
 أّ 2- 31 -أ : 31ﻡّ)) RQ 2 ,Eأّ)غ(

01

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
0.5

 /IIIأرس س  ا

أ)و ن و:
 )>Iن 4-رذن ن ة  Rن )ّ) :أﻡ ال- ،يّ*- ،ن ئ وا )ن،أرﻡ)س ...
  . <3ؤة K- Rن و2ل. ) )ّ)Hن و ز.ﺼﻔﺤﺔ  3ﻤﻥ 16

0.5

0.75
0.5
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ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ  :ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ

 أ)9ذرن `اض ن واّ)و ن و. :V6
 أﻡس ن  )aEن ئ وا )ن. أ< +ن   )ةن Hر =را ئ وا )ن . أﻡس ن وﻡ)وال ئ وا )ن. أﻡس ن  )ﻡّ)ذن 96-ن أ)9ذر ن  Qةان ن ا. -أ ز ذظ و -ا ).

ﺩﻭﺭﺓ :ﺟﻮﺍﻥ 2015
ﺍﳌﺪﺓ 2 :ﺳﺎ ﻭ 30ﺩ
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0,5
0.5

)دّا)=) -Rوث :
 ا,Iد ن  )ر ــّ ّﻡ . .K )^ )>9ر ن  )ر ـّ)دّار. . -أﻡس ن  *Dف .

0.5

ؤذم ن ور:
  ا م ا.  ئ یل دّارث.
  ّ ی ؤرّی ر ن دّاری . -ا ن وآـّ" أ ان  ا.

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

0.5
0.5
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seksu s uderyis ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ

ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
01

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ:ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ

I/ tigzi n uDris
uDris
1. yettuwaxdam seksu s uderyis :

01

ass amenzu n tefsut
ass n 28 deg Ffurar n usezmez agriguri.
Aasmi llan yimazi$en ttidiren s wuayen id-tekksen
seg wuakal-nsen
2. Uur ilaq ara ad nmasi aderyis acku ittett deg
yifassen.
3. Iirgazen ttekkin deg uheyyi n seksu s uderyis imi d
nutni i d-yettawuin aderyis seg lexla (igran) ne$ deg
ssuq, tta$en-d da$en izegzauwen (lxeDra).
4. Aaba$ur i yesâa seksu s uderyis: d asafar i wuaTTan n
ubeHri.
5. Aanamek i yesâa wuawual ad rren:
rren ad rnun, ad gren, ad âedlen,
ad gen, ad zuzren, ad xedmen…
6. Aanau t n uDris-a d asegzan (d imsegzi).
II/ tutlayt
1. tal$a taHerfit n umyag : ad uuen:
wuuen: ewuu
w uu
uu

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

2. AaslaD n tefyirt :
- ad : d tazel$a n wuurmir.
- -asen : d amqim awusil asemmad arusrid.
- n- : d amatar udmawuan, d ameskar (d amigauw, d asentel).
- kks- : d afeggag, d ase$ru.
- akal : d asemmad usrid.

-

06

01
01

01
01
01

06

1

3. Aasemmi n yisumar d wuassa$ i ten-yeqqnen:
ur ilaq ara ad t-imasi yiwuen s ufus-is acku ittett deg
yifassen.
- ur ilaq ara ad tt-imasi
imasi yiwuen s ufusufus-is : d asumer
agejdan.

1

-

acku ittett deg yifassen : d asumer amsentel n
tmentilt.

0.5

-

assa$
assa$ i yellan gar yisumaryisumar-a : d tamentilt temmal-itid acku.
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III/ Aafares s tira
- aAnauw n uDris :
- Bbanen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswui, isalan
iwuatan (izen), anermas, …
- tikta ddant d usentel
- ta$essa n uDris tefreZ.
- Aaqader n tecraD n wuanawu n uDris.
tutlayt :
- Aasemres n yinamalen iwuatan.

- Aasefti n yimyagen $er tmeZra iwuatan

0.5
0.5
0.5

- Aasemres n umauwal iwuatan.
- Aasemres n yisemmaden akken i d-yewwuui ad ilin.
- Aaqader n yilugan n tira
- Aasigez n uDris
taseddast / tazD
azDawut
- asebded n tefyar tummidin
- tuqqna gar tefyar akked d tuqqna gar tseddarin.
- Aasemres n yixulaf (tikkesrert).

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

Uudem n ufaris :
- tettuwafham tira ;
- tella tama i yal taseddart ;
- Yyella ujerrid gar tseddart d tayeD ;
- tira n usekkil ameqqran anda iuwata.
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ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
01

06

01
01

01
01
01
01

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

06
1
1

0.5

0.5
0.75
0.5
0.5

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ:ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ

Aseksu (aberbuc) s uderyisﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
I/ Tigzi n uḍris
1. Yettwaxdam useksu s uderyis :
- ass amenzu n tefsut
- ass n 28 deg Furar n usezmez agriguri.
- Asmi i llan Yimaziɣen tteddren seg wacal-nsen.
2. Ur ilaq c ad nlaf aderyis s ufus acku ittett seg yifassen
3. Irgazen, ttekkin deg uheyyi n useksu s uderyis imi d nehni i dyettawin aderyis seg lexla (igran) niɣ deg ssuq, ssaɣen-d daɣen
izegzawen (lxeḍra).
4. Abaɣur yesɛa seksu s uderyis: d asafar i waṭṭan n ubeḥri
5. Anamek i yesɛa wawal ad derren: ad rnin, ad gren, ad ɛedlen, ad
gen, ad zuzren, ad xedmen…
6. Anaw n uḍris-a d asegzan (d imsegzi)
II/ Tutlayt
1. Talɣa taḥerfit n umyag "ad mmen" : emm
2. Aslaḍ n tefyirt :
- ad : d tazelɣa n wurmir
- asen : d amqim awsil asemmad arusrid
- kks- : d afeggag / d aseɣru
- -n : d amatar udmawan / d ameskar (d amigaw, d asentel)
- acal : d asemmad usrid
3. Asemmi n yisumar d wassaɣ i ten-yeqqnen:
ur ilaq c ad t-ilaf yict s ufus-nnes acku ittett seg yifassen.
- ur ilaq c ad t-ilaf yict s ufus-nnes: d asumer agejdan
-

acku ittett deg yifassen : d asumer amsentel n tmentilt

-

assaɣ i yellan jar yisumar-a : d tamentilt, temmal-it-id
acku

III/ Afares s tira
- Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan
(izen), anermas, …
- Tikta ddant d usentel.
- Taγessa n uḍris tefreẓ.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.
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- Tutlayt :
- Asemres n yinamalen iwatan.

- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.

0.5
0.5
0.5

- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.
- Taseddast / Tazḍawt
- asebded n tefyar tummidin.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yixulaf (tikkesrert).

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

- Udem n ufaris :
- Tettwafham tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Yella ujerriḍ gar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.

08
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ﻤﺠﺯﺃﺓ
01
01

06
01
0,5x4
01
0,5x5

06

0.5
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0.5
0.75
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Yir rray ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ

I/ Tigzi n uḍris
1. Anallas deg tseddart tamezwarut: d azɣaray.
2. Asmi bḍan watmaten ufan-d ugur:
- D tazemmurt.
- Teqqim-asen-d yiwet n tzemmurt gar-asen.
- Beṭṭu n tzemmurt…
3. Tifrat i asen-d-yufa umɣar : yegzem tazemmurt d isɣaren, yebḍaten gar-asen .
4. Aktawal n wawal ccwal daxel n uḍris : ttemsukkasen, ttnaɣen,
beṭṭu, ulac sswab, seɣli, yir rray…
5. Anaw n uḍris-a : d ullis.
II/ Tutlayt
1. Truḥ teddem isɣaren-nni. Tewwi-ten, tuɣal s axxam-is.
2. Aslaḍ n tefyirt:
-y- : d amatar udmawan / d ameskar (d asentel, d amigaw.
-ssawel : d afeggag / d aseɣru.
-asen : d amqim awsil asemmad arusrid.
-umɣar : d asemmad imsegzi (n umeskar).
3. Asemmi n yisumar:
- Aset-d : d asumer agejdan.
- Mi awen-d-ssawleɣ : d asumer amsentel n wakud.
- Mi : d tasɣunt n wakud.
III/ Afares s tira
- Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan
(izen), anermas, …
- Tikta ddant d usentel
- Taγessa n uḍris tefreẓ.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.
- Tutlayt :
- Asemres n yinamalen iwatan.

- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan
- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.

16  ﻤﻥ9 ﺼﻔﺤﺔ

2015  ﺟﻮﺍﻥ:ﺩﻭﺭﺓ
ﺩ30  ﺳﺎ ﻭ2 :ﺍﳌﺪﺓ

 ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ: ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ:ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ

0.5
0.5
0.5

- Taseddast / Tazḍawt
- asebded n tefyar tummidin
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yixulaf (tikkesrert).

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

- Udem n ufaris :
- Tettwafham tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Yella ujerriḍ gar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.

16  ﻤﻥ10 ﺼﻔﺤﺔ

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ

ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ  :ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
 -Iزي ن و
 -1أ*ّس ذظ دّارث )ﻡزواروث :ذ از)Hراي.

 -2ﻡ)cI +ن واوﻡ) ن ؤ  .ؤةور  -:ـّ)زﻡّرث ^)رن .
 ّ9ـ ) R` ,ن !ﻡـّرث د ^)رن. NIن !ﻡّرث... -3رّو  ),-واﻡ()ر ئ واةور  .K-ذ اةزام ن !ﻡّرث ذ ()رن
)cIهن ^)ر ن.
 -4أآ<)وال ن واوال)ّ1ال")H>-ن" :(.ـّﻡآـّ)ن  ،ـّ>Hن NI،ـّ،
ؤ*ش ـّاب،ـّ6Hي ،راي أوّاح...
 -5أ)و ن و  ذ وّEـ .

ﺩﻭﺭﺓ :ﺟﻮﺍﻥ 2015
ﺍﳌﺪﺓ 2 :ﺳﺎ ﻭ 30ﺩ
ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
01
01

06
01

0,5x4

01

 /II
-1
-2

-3

* أ?ـّ)م ـّس
وح رذ )(-رن  ، .K-وّiIن  ،ا ّ
أ6ض ن  ث:
 :ذ اﻡ))ر ؤذ ﻡ)ون  /ذاﻡ او)أ2ل،أﻡ)3ر(.
 ل :ذ اةـّ)ظ ن وﻡ )ظ  /ذ اHو.
ّ
ان :ذ اﻡ] \ أو[  / Zأﻡـّ)ذ أرو.,
واﻡ()ر  :ذ اﻡّ)د -ةزي)ن وﻡ)3ر( .
أﻡـّ +ن  ﻡ)ر:
 @غ  :أﻡ)ر 2-ل أﻡّ)د ن واآد
 ﻡ +أوّ ,أّ  :Kأﻡّ)ر أة^,ان.
ﻡ :+ـّ)( Rن واآد.

0,5x5

0,5x4
06

0.5
0.5
0.5

/IIIأرس س  ا

أ)و ن و:
 )>Iن 4-رذن ن ة  Rن )ّ):أﻡ ال-،يّ*-،ن ئوا )ن،أرﻡ)س ...
  . <3ؤة K- Rن و2ل . ) )ّ)Hن و ز . أ)9ذرن `اض ن واّ)و ن و. :V6
 أﻡس ن  )aEن ئ وا )ن. أ< +ن   )ةن Hر =را ئ وا )ن .ﺼﻔﺤﺔ  11ﻤﻥ 16

0.5
0.75
0.5
0.5
0.5
0.5
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ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ
-

ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ  :ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺩﻭﺭﺓ :ﺟﻮﺍﻥ 2015
ﺍﳌﺪﺓ 2 :ﺳﺎ ﻭ 30ﺩ
0.5

أﻡس ن وﻡ)وال ئ وا )ن.
أﻡس ن  )ﻡّ)ذن )96-ن.
أ)9ذر ن  Qةان ن ا.
أ ز ذظ و -ا ).

0.5
0,5
0.5

)دّا)=) -Rوث :
 ا,Iد ن  )ر ــّ ّﻡ . .K )^ )>9ر ن  )ر ـّ)دّار. . -أﻡس ن  *Dف .

0.5
0.5
0.5

ؤذم ن ور:

 اiم ا.* )ﻡ) ئ )ل )دّارث.
 ّ * ؤ^)رّ)^ jر ن )دّار. . -ا ن وآّـ  Zأﻡ9ان -ا ).

0,5
0,25
0,25
0,25
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2015  ﺟﻮﺍﻥ:ﺩﻭﺭﺓ
ﺩ30  ﺳﺎ ﻭ2 :ﺍﳌﺪﺓ
ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠﺯﺃﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
01
01

06
01

0,5x4
01

0,5x5
0,5
06

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

0.5

08

0.75
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0,5

 ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ: ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ:ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ

Yyir rrayﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ

I/ tigzi n uD
uDris
1. anallas deg tseddart tamezuarut d az$
az$aray.
aray
2. Aasmi bDan wuatmaten ufan-d ugur n tzemmurt.
-teqqim-asen-d yiwuet n tzemmurt gar-asen d ugur,
beTTu n tzemmurt…
3. tifrat i asen-d-yufa um$ar: yegzem tazemmurt d
is$aren, yebDa-tt gar-asen .
4. Aaktawual n wuawual ccwual daxel n uDris : ttemsukkasen,
ttna$en, beTTu, ulac sswuab, yesse$lay, yir rray.
5. Aanauw n uDris-a : d ullis.
II/ tutlayt
1. truH teddem is$aren-nni. tewuui
wuui-ten, tu$
uu
tu$al s axxam-is
axxam is.
is
2. AaslaD n tefyirt:
-y- : d amatar udmawuan, d ameskar (d asentel, d
amigauw.)
-ssawuel : d afeggag, d ase$ru.
-asen : d amqim awusil asemmad arusrid.
-um$ar : d asemmad imsegzi (n umeskar).
3. Aasemmi n yisumar:
- Aaset-d : d asumer agejdan.
- Mmi awwen-d-ssawule$ : d asumer amsentel n wuakud.
- mi:
mi: d tas$unt temmal-d akud.
III/ Aafares s tira
- aAnauw n uDris :
- Bbanen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswui,
isalan iwuatan (izen), anermas, …
- tikta ddant d usentel
- ta$essa n uDris tefreZ.
- Aaqader n tecraD n wuanawu n uDris.
- tutlayt :
- Aasemres n yinamalen iwuatan.

- Aasefti n yimyagen $er tmeZra iwuatan
- Aasemres n umauwal iwuatan.
- Aasemres n yisemmaden akken i d-yewwuui ad ilin.
- Aaqader n yilugan n tira
- Aasigez n uDris

16  ﻤﻥ13 ﺼﻔﺤﺔ

2015  ﺟﻮﺍﻥ:ﺩﻭﺭﺓ
ﺩ30  ﺳﺎ ﻭ2 :ﺍﳌﺪﺓ
0.5
0.5
0.5
0.5

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

 ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ: ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ:ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ

- taseddast / tazD
azDawt
- asebded n tefyar tummidin
- tuqqna gar tefyar akked d tuqqna gar tseddarin.
- Aasemres n yixulaf (tikkesrert).

- uU dem n ufaris :
- tettwuafham tira ;
- tella tama i yal taseddart ;
- Yyella ujerrid gar tseddart d tayeD ;
- tira n usekkil ameqqran anda iuwata.
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2015  ﺟﻮﺍﻥ:ﺩﻭﺭﺓ
ﺩ30  ﺳﺎ ﻭ2 :ﺍﳌﺪﺓ
ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠﺯﺃﺓ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
01
01

06
01
0,5x4
01

0,5x5

0,5x4
06

0.5
0.5
0.5

0.5
0.75
0.5
0.5
08

0.5
0.5
0.5
0.5
0,5
0.5

 ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ: ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ:ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ

Rray afewwaḥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
I/ Tigzi n uḍris
1. Anallas deg tseddart tamezwarut : d azɣaray
2. Asmi bḍan wawmaten ufan-d ugur : - n tzemmurt
-Teqqim-asen-d tict n tzemmurt jar-asen.
- beṭṭu n tzemmurt…
3. Tifrat i asen-d-yufa umɣar : yegzem tazemmurt d isɣaren, yebḍahen jar-asen.
4. Aktawal n wawal ccwal daxel uḍris : ttemsukkasen, ttnaɣen,
beṭṭu, ulac sswab, yesseɣlay, yir rray…
5. Anaw n uḍris-a : d ullis.
II/ Tutlayt
1. Truḥ terfed isɣaren-idin. Tewwi-hen, twella ɣer uxxam-nnes.
2. Aslaḍ n tefyirt:
-I : d amatar udmawan / d ameskar (d asentel, d amigaw)
-laɣa : d afeggag / d aseɣru
-sen : d amqim awsil asemmad arusrid
-umɣar : d asemmad imsegzi (n umeskar)
3. Asemmi n yisumar:
- Aset-id : d asumer agejdan
- Mi awen-d-ssiwleɣ : d asumer amsentel n wakud
- Mi : d tasɣunt n wakud
III/ Afares s tira
- Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan
(izen), anermas, …
- Tikta ddant d usentel.
- Taγessa n uḍris tefreẓ.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.
- Tutlayt :
- Asemres n yinamalen iwatan.

- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.
- Taseddast / Tazḍawt

16  ﻤﻥ15 ﺼﻔﺤﺔ

2015  ﺟﻮﺍﻥ:ﺩﻭﺭﺓ
ﺩ30  ﺳﺎ ﻭ2 :ﺍﳌﺪﺓ

 ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ: ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ:ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ

0.5
0.5
0.5

- asebded n tefyar tummidin
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yixulaf (tikkesrert).

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

- Udem n ufaris :
- Tettwafham tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Yella ujerriḍ gar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.
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2015

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015
املدة 44 :ساعات و30د

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

نظم الشاعر العراقي عبد هللا الجبوري هذه القصيدة في .1191 /4/22
خفاق البنـ ِ
 .1قد َّ
ود
رف هـذا النصر
َ
طل على الجـز ِ
باسما
ائر
 .2وغـداً ي ُّ
ً
 .3وغداً يسيل الخ ْلد
.4

.5
.6
.7

فوق ر ِ
بوعــها

تعرى الفجـر أَسـفَ َر باسـما
واذا َّ
الديار ألهلِها وَذروا الو َغى
خـلُّوا
َ
ِ
شاشات األلَى
جر في ح
فالثـأر َزْمـ َ
ـق المظفَّ ِر عـ ْزمه
ش من الح ِّ
جيـ ٌ

ُّ
درك بالجهـاد وا ْن أرى
.8
فالحق يـ َ
وهل نـ َرى
وي َح ِك يا َب ُّ
" .9باريس" ْ
غي ْ
أضع ِت حياتَ ـهم
ذنب أيتـام
 .11ما ْ
ْ
ِ
فهل تَرى
فمضوا( َي ُج ُ
فار) ْ
وبون الق َ
َ .11
 .12ت ْلك الزهو ُر اليـانعات أصـ َابها
الدخيل بِ ِخ ْزيه
 .13سيكفَّ ـن الوغـد ّ
من ي ـوم بـه
ـاغين ْ
.14ال ب َّد للب َ

ِ
هامات األس ِ
ـود
فوق
والغـار يلمع َ
ِ
ُّ
يطـوي ُّ
القرود
ان
الدجى
ويهد أرك َ
يل العت ِ
النـور يطوي ظلمةَ اللّ ِ
و ُّ
ـيد
َ
الربـا أو كالوروِد
كاألقـحو َان ِة في ُّ
ِ
حماقات الوج ِ
ـود
شعب في
َيا َش َّر ْ
ِ
ِ
الخدود
عشـقـوا المنيَّة ِع ْشقَكم لثْ َم

ق ما( يـريـ ُد)
ال ْينثَني حتى يحقـ َ
ِ
ِ
بدم َّ
الشهيـ ِد
ضم ًخا
غيـ َر
الجهاد م َّ
قلب خـ ِ
ائنة الع ِ
من ِذ َّمـة في ِ
ـهود

ِ
ْ ِ
ك أو شري ِـد؟
كل شـاردة هنال َ
من ّ
ِ
ت قلوب بنِ ِ
الحديد؟
يك من ص ْل ِب
خلِقَ ْ
َ
ِ
الشديـ ِد
َّ
الح ْنق ّ
مما ْ
جنيت عواصف َ
ويعود هذا َّ
الشعب َّ
ص ِر األكـ ِيد
بالن ْ
يجنون ما َزرعوه ِم ْن ثَم ِر الحـ ِ
قود
َْ
َ
ْ
َ

الروح في المريض.
شرح الكلمات :الغارّ :
الرؤوس .حشاشات :ج حشاشةّ :
بقية ّ
النصر  .الهاماتّ :

َّل.
لَثْ َم :من الفعل لثَم أي قب َ

صفحة  1من 4

األسئلة:

أوال  :البناء الفكري ( 14نقاط)
الشاعر منه؟
النص؟ وما غاية ّ
 -1ما موضوع ّ
النص.
السخط وال ّذم باد في القصيدة .د ّل عليه بأربعة ألفاظ من ّ
 -2خطاب ّ
النص؟ وما مصدر ثقته؟ علّل.
 -3يبدو ّ
النصر متفائال به .أين يتجلّى ذلك في ّ
الشاعر واثقا من ّ
النص عاطفتان بارزتان متباينتان .ما هما؟
 -4في ّ
مؤشرين له مع التّمثيل.
النص؟ اذكر ّ
النمط الغالب على ّ
 -5ما ّ
النص بأسلوبك الخاص.
ّ -6
لخص مضمون ّ
ثانيا :البناء اللغوي ( 40نقاط)

ِ
"أضعت" في البيت العاشر؟
 -1على من يعود ضمير الهاء في "ربوعها" في البيت الثّالث ،والتّاء في
ِ
وب بنيك ".
عين المسند والمسند إليه في العبارة اآلتيةُ " :خلقَ ْت قُلُ ُ
ّ -2
اب مفردات.
 -3أعرب كلمة "الوغى" في البيت الخامس ،و"الزهور" في البيت الثاني عشر إعر َ
السابع ،و(يجوبون القفار) في البيت الحادي عشر.
وأعرب إعراب جمل( :يريد) في البيت ّ
وسر بالغتها:
 -4إليك الصور البيانية التالية ،اشرحها ّ
مبيناً نوعها ّ
 "يطوي الدجى".المنية ِع ْشقَكم لثْ َم الخدوِد".
 "ع ِشـقـواَّ
وي َح ِك...
باريس" ْ
" ُثالثا :التقويم النقدي ( 44نقاط)
من أكثر الثورات التي استرعت اهتمام الشعراء العرب ثورة التحرير الجزائرّية التي ْأد َمت قلوبهم
الممجدة لِـ ِقـَيمـها.
وفجرت قرائحهم ،فنظموا فيها القصائد
ّ
ّ

المطلوب:

 -1في ّأية نزعة ت ْد ِرج هذا االهتمام؟
 -2ما هي دوافع شعراء هذه النزعة؟ وما غاياتهم؟
تغنوا بالثّورة الجزائرّية.
 -3اذكر أربعة شعراء عرب ّ

صفحة  2من 4

النص:

الموضوع الثاني

ِ
األبدية،
طها بطاقتِه
يمر
قديم يعبر العالَ َم منذ
األزل ،فهو ُّ
خالل المدن ،يغ ّذي نشا َ
ّ
ّ
الزمن ٌ
نهر ٌ
َ
بأنشودة الس ِ
اعات الّتي تذهب هباء ،وهو يتدفّق على السو ِ
ِ
ِ
ِ
ومجال
كل شعب،
اء في
نومها
ّ
ّ
أرض ّ
ََ
أو يذلّل َ
يتحول
كل فرد ،بفيض من الساعات التي ال تَغيضّ ،
ولكنه في مجال َما ( ُ
يصير ثروة) ،وفي مجال آخر ّ
ِ
ِ
نشوِة الحظّ،
ساعات
ت ،حتى ّإننا ننساه أحيانا ،وتنسى الحضارات ،في
الغفلة ،أو ْ
نهر صام ٌ
عدماًّ .
َ
ولكنه ٌ
تعوض.
قيمتَه التي ال ّ
ِ
ِ
ولكن ...عندما ُّ
يدق
متحضر،
أي شعب
بي و
الشعب العر ِ
وحظُّ ّ
ّ
ْ
اإلسالمي من الساعات كحظّ ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
الناقوس م ِ
ِ
المتحضرة ...أين يذهب
البالد
العمل ،في
مجاالت
األطفال إلى
النساء ،و
ناديا
ّ
َ
َ
ُ
الرجال ،و َ
اإلسالمي؟ ت ْلكم هي المسألة المؤلمة ...فنحن في العالَم اإلسالمي َن ْع ِرف شيئا ( ُي َس َّمى الوقت).
الشعب
ّ
ُّ
ّ
ألننا ال ندرك قيمةَ أجز ِ
ائه من
الفنيةّ .
تج ِزئتَه ّ
عدمّ ،
ّ
ولكنه الوقت الّذي ينتهي إلى َ
ألننا ال ندرك ْ
معناه ،وال ْ
الز ِ
أن فلكيا
من الّذي يتّصل اتّصاالً وثيقًا بالتّار ِ
ساعة ،ودقيقة ،وثانية ،ولسنا نعرف إلى اآلن فكرةَ ّ
يخ ،مع ّ
بنهضة ِ
ِ
عربيا مسلما هو أبو الحس ِن المراكشي ،يعتَبر أول من أدرك هذه الفكرةَ الوثيقةَ الص ِ
الع ْلم
لة
ّ
َ
َ
ّ َ
ْ ً
ّ ّ
المادي في عصرنا.
ّ
وبتَح ِ
ِ
معنى التّ ِ
الز ِ
الحياة الحاضرِة الّذي ينقصنا .هذا
اإلنتاج ،وهو معنى
أثير و
ِ
ديد ف ْكرِة ّ
منّ ،
يتحدد َ
ْ
ِ
الز ِ
تكوين المعاني
النشاط ،في
المعنى الّذي لم
نكسبه بعد ،هو مفهوم ّ
الداخل في تكوين الفكرة و ّ
من ّ
ْ
واألشياء .فالحياة والتّاريخ الخاضعا ِن للتّ ِ
لحة إلى
وقيت كان وما يزال يفوتنا قطارهما ،فنحن في حاجة م َّ
ِ
ِ
ساعات
المنطقة الّتي ترويها
بتحديد
تأخ َرنا .واّنما يكون ذلك
ض ّ
ٌ
عو َ
توقيت دقيق ،وخطوات واسعة لكي ن ّ
معينةٌ من الس ِ
ِ
يخ ،ال
اعات األربع والعشرين الّتي ُّ
ب التّار ِ
تمر على أرضنا يومياّ .
ّ
ّ
صو َ
إن وقتَنا ا ّلزاحف ْ
الضرورّية الّتي
أن التّربيةَ هي الوسيلة ّ
شك ّ
ي ِجب ْ
ضيع َهباء ،كما َي ْهرب الماء من ساقية َخ ِربة ،وال ّ
أن َي َ
بي اإلسالمي تماماً قيمةَ هذا األمر.
تعلّم ّ
عب العر َّ
الش َ
ّ
حدث في "ألمانيا" ِ
ِ
عقب الح ِ
أن ن ِ
مي ِة
منا ،هي ما
َ
ورَد تَجرب ًة قريب ًة ّ
وال ب ّد لنا في الخاتمة ْ
رب العالَ ّ
َ
ِ
عشر سنوات َنرى َم ِ
ض "ألمانيا"
وبع َد ْ
عر َ
صفاًْ .
ص ْف َ
اءها "ألمانيا"عام  1945قَاعاً َ
الثّانية الّتي َخلّفت ور َ
ِ
ِ
الد ِ
الضخمة
ب من الموت و ّ
الصناعات ّ
مار ،وينشئ ّ
َيفتَح أبو َابه بالقاهرِة فتذهلنا المعجزة ،إ ْذ ينبعث ْ
شع ٌ
ِ
ِ
الّتي َش ِه ْدناها .ويمكننا أن ندرك قيمةَ الوْق ِت مباشرةً في ع ِ
لشعب لَ ْم
االجتماعي ِة و
الحياة
ودة
ْ
َ
االقتصادية ْ
َ
ّ
ّ
الحرب الثّ ِ
ق لَ ِ
ِ
ِ
الزمن.
الوسائل إثْر
من
انية إالّ العناصر الثّالثة :اإلنسان ،والتّراب ،و ّ
ديه َ
َي ْب َ ْ
مالك بن نبي /شروط النهضة ( بتصرف)
صفحة  3من 4

األسئلـة:

أوال :البناء الفكري ( 14نقاط)

عالجها الكاتِب؟ وما الهدف منها؟
القضية الّتي
 -1ما
ّ
َ
ِ
الشعب العربي اإلسالمي؟ ولماذا؟
 -2ما مصير
الوقت عند ّ
ّ
ّ
النص قول الكاتب" :هذا المعنى الذي لم َنكسبه بعد".
 -3ورد في ّ
ما المقصود بهذه العبارة؟ اشرحها بإيجاز.

حد ْد عناصر المعادلة الّتي يراها الكاتب كفيل ًة بنهوض األمم .وما رأيك فيها؟
ّ -4
 -5اعتمد الكاتب على أسلوب المقارنة في عرض أفكاره .فيم تمثّ َل ذلك؟ وهل تراه أسلوبا ناجحا
في التحليل والتفسير؟

النص.
النص؟ اذكر ّ
مؤشرين له ،مع التّمثيل من ّ
النمط الغالب على ّ
 -6ما ّ
لخص الفقرتين األخيرتين بأسلوبك.
ّ -7
ثانيا :البناء اللغوي ( 40نقاط)

الداللي لأللفاظ اآلتية( :األزل ،عصرنا ،التاريخ ،التوقيت)؟
 -1ما الحقل
ّ ّ
حد ْد معاني حرف الجر "في" في قوله [ :وهو يتدفّق على السو ِ
ِ
كل شعب ...وتنسى
اء في
ّ -2
ّ
أرض ّ
ّ

الحضارات ،في ساعات الغفلة .]...
اب مفردات :كلمة (مناديا) الواردة في الفقرة الثانية ،وكلمة (يبق) الواردة في الفقرة األخيرة.
-3
ْ
أعرب إعر َ
الوقت] الواردة في الفقرة الثانية.
اب ج َمل [ :يصير ثروة] الواردة في الفقرة األولى .و[ ُيسمى
ُ
و ْ
أعرب إعر َ
ِ
وسائل" و" أحيانا "؟
فظتين" :
 -4ما نوع الجمع في اللّ ْ
بالغتِهما فيما يلي" :ولكنه نهر" الواردة في الفقرة األولى ،و"
نوعيهما َّ
وسر َ
مبينا َ
 -5اشرح ّ
الصورتين البيانيتين ّ
ترويها ساعات ُمعينة" الواردة في الفقرة الثالثة.

ثالثا :التقويم النقدي 44( :نقاط)
من الفنون األدبية التي شاعت في العصر الحديث واستوعبت قضايا الحياة اإلنسانية ُّ
فن المقال.
المطلوب:
النص.
وحدد نوعه في هذا ّ
فن المقال ّ
عرف ّ
ّ –1
المقدمة والعرض والخاتمة.
حد ْد في هذا ّ
النص بدايةَ ونهايةَ ّ
ّ -2
النص ،استخرج أربعا من خصائص المقال.
 -3انطالقا من ّ
 -4اذكر أربعة من كتّاب المقال الجزائريين.

صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملادة :اللغة العربية/آداب وفلسفة

امتحان:البكالوريا املدة 40 :سا و 04د دورة :جوان 5402

عناصر اإلجابة للموضوع األول.
ي 01( :نقاط)
البناء الفكر ّ
 -1الموضوع :هوالثورة الجزائرية .والغاية منه :المؤازرة والدعم ،واإلشادة.
 -2خطاب السخط والذم باد في القصيدة يدل عليه :القرود ـ شر شعب ـ بغي ـ خائنة العهود.
الوغدـ الباغين .قلوب من صلب الحديد.
 -3يبدو الشاعر واثقا من النصر متفائال به وذلك في البيت األول(رف هذا النصر،)...
والثاني(غدا يطل على الجزائر باسما) ،والثالث (غدا يسيل الخلد) .ومصدر ثقته يظهر في البيت
الثالث عشر والرابع عشر(سيكفن الوغد...ال بد للباغين من يوم ،)...ألن الحرية تؤخد وال تعطى،
وكل جهاد بعده ال محالة نصر محقق.
 -4العاطفتان البارزتان هما:
 اإلعجاب واإلشادة واالعتزاز واالفتخار بالثورة وأسودها. االحتقار والسخرية والسخط والمقت لفرنسا االستعمارية وبنيها القساة الجبنا . -5النمط الغالب على النص هو النمط الوصفي.
المؤشران - :كثرة النعوت واإلضافات واألحوال :العتيد ،األكيد  ،الشديد .
 كثرة الصور(التشبيه واالستعارة ) :كالورود ،عشقوا المنية... األفعال الماضية والمضارعة :مضوا ،يجوبون ،يعنون .....مالحظة( :يمكن للمترشح ذكر مؤشرات أخرى).
 -6تلخيص مضمون النص :يراعى فيه اإليجاز  /المحافظة على المضمون  /سالمة اللغة.

العالمة
مجزأة مجموع
2 ×0
4×1220
3×120

04
2×120
0.5
2×120

3×0

البناء اللغوي 16( :نقاط)
 -1الضميران :ضمير الها في( ربوعها) تعود على الجزائر.
2×1220
والتا في( أضعت) تعود على باريس.
المسند إليه :قلوب.
 -2المسند :خلق.
2×1220
 -3إعراب األلفاظ :الوغى :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف
المقصورة منع من ظهورها التعذر.
الزهور :بدل من اسم اإلشارة مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
4×120
إعراب الجمل :جملة (يريد) فعلية صلة موصول ال محل لها من اإلعراب.
( يجوبون القفار) جملة فعلية في محل نصب حال.
 -4الصور البيانية :يطوي الدجى :استعارة مكنية شبه فيها الدجى بالثوب الذي يطوى حذف
المشبه به وأبقى على الزمة من لوازمه (يطوي).بالغتها :توضيح وتوكيد المعنى ونقل المعنوي
في صورة المحسوس. ...
0×0
" ِالمنية ِع ْشقَكم لثْ َم الخدود" :تشبيه بليغ ألنه شبه عشق الثوار للمنية بعشق المستعمرين
عشـقـوا
َّ
لتقبيل الخدود ،فحذف أداة التشبيه ووجه المشبه .وبالغتها :توضيح وتوكيد المعنى من خالل
جعل المشبه والمشبه به صورة واحدة.
"باريس ويحك" :مجاز مرسل عالقته المكانية ،ألنه ذكر المكان "باريس" ويقصد المستعمر
الفرنسي .بالغتها :توضيح المعنى وتقريبه إلى الذهن.
صفحة  1من 0

40

اإلجابة النموذجية ملادة :اللغة العربية/آداب وفلسفة

امتحان:البكالوريا املدة 40 :سا و 04د دورة :جوان 5402

عناصر اإلجابة للموضوع األول

العالمة
مجموع
مجزأة

التقويم النقدي 40) :نقاط)
 -1يدرج اهتمام الشع ار العرب بالقضية الجزائرية ضمن النزعة القومية.

 * -2دوافع الشع ار -:االعتزاز بالثورة  -تقديس المبادئ والقيم الثورية  -اعتبار الجزائر جز ا
من األمة العربية  -تقديس الحرية  -اإليمان بالقيم اإلنسانية.

*غاياتهم :اإلشادة بالثورة والدعم والمساندة والمؤازرة ،التحفيز وبث الحماسة في النفوس

واإلعالم والتعريف بالثورة

 -3الشع ار العرب :عبد هللا الجبوري ،شفيق الكمالي ،سليمان العيسى ،محمود درويش ...
مالحظة( :يمكن للمترشح ذكر مجموعة أخرى من الشع ار العرب).

صفحة  2من 0

40
0×4252

40
5×4.2

4×4.52

اإلجابة النموذجية ملادة :اللغة العربية/آداب وفلسفة

امتحان:البكالوريا املدة 40 :سا و 04د دورة :جوان 5402

عناصر اإلجابة (للموضوع الثاني)
البناء الفكري 01( :نقاط )

األمة
أهميته في حياة األمم و ّ
قضية ّ
 -1القضية التي عالجها الكاتب هي ّ
الشعوب وحظّ ّ
الزمن و ّ
اإلسالمية منه .والهدف منها:توعية األمة بقيمة استثمار الزمن وأخذ العبرة من
العر ّبية و
ّ

العالمة
مجزأة مجموع
5×4.24

تجارب الناجحين في عصرنا.

ألننا ال ندرك معناه وال ندرك قيمة
 -2الوقت في العالم العربي واإلسالمي ينتهي إلى العدم ّ
أجزائه من ساعة ودقيقة وثانية.

04
5× 4.24

 -3المقصود بعبارة "هذا المعنى الذي لم َنكسبه بعد" هو :عدم بلوغ اإلنسان العربي والمسلم
إلى تحديد مفهوم الزمن المؤدي إلى معنى هام هو الثأثير واإلنتاج ،ومع ذلك فالكاتب

40

متفائل لبلوغ هذا المعنى في يوم ما.

الزمن .الرأي :يبدي المترشح رأيه.
 -4العناصر الثّالثة هي :اإلنسان ،التّرابّ ،
 -5اعتمد الكاتب أسلوب المقارنة في عرض أفكاره حين قارن بين العالم العربي اإلسالمي

والبالد المتحضرة عموما وتجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا .وهو أسلوب

5× 4..2
5× 0

ناجح ألنه يقوم على تقريب الفكرة من خالل التمثيل من الواقع والتحليل...

 -6نمط النص الغالب هو النمط التفسيري .مؤشراته:

4.2

أ -التجرد والموضوعية في العرض والبعد عن الذاتية( .مقال يخلو من العواطف والمشاعر) ..
ب -استخدام األمثلة والتشابيه بهدف التوضيح ( .البالد المتحضرة ،ألمانيا ،أبو الحسن
المراكشي)...
ج -التعليل والتفسير وبيان الغاية( .الفقرة الثالثة مثال ،ألننا ندرك  ،مع أن  ،إنما)...
د -كثرة التعاريف والشروح ( .الزمن نهر ...فهو يمر)...
هـ  -كلمات ومصطلحات تقنية خاصة بالموضوع المعرفي(.الثانية والدقيقة والساعة والزمن)..
مالحظة ( :للمترشح أن يذكر مؤشرات أخرى).

5× 4.2

 - 7التلخيص( :يراعى فيه شروط التلخيص من :الداللة على المضمون والحجم وسالمة اللغة).
البناء اللغوي 40( :نقاط)
الداللي لأللفاظ (األزل ،عصرنا ،التاريخ ،التوقيت) هو الزمن2
 -1الحقل
40
ّ ّ
ٍ
ِ
شعب،...،
كل
السوا ِ في
الجر " في " في قوله [ :وهو يتدفّق على ّ
 -2معاني حرف ّ
أرض ّ
وتنسى الحضارات ،في ساعات الغفلة]...
في أرض :تفيد الظرفية المكانية.
5×0.25
في ساعات الغفلة :تفيد الظرفية الزمانية.
اب المفردات :مناديا :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.
 -3إعر َ
يبق :فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة.
4×0.5
لكن.
إعراب الجمل :جملة يصير ثروة :في محل رفع خبر ّ
جملة يسمى الوقت :في محل نصب نعت.
45

صفحة  3من 0

40

اإلجابة النموذجية ملادة :اللغة العربية/آداب وفلسفة

امتحان:البكالوريا املدة 40 :سا و 04د دورة :جوان 5402

 -4نوع الجمع :كلمة وسائل :صيغة منتهى الجموع على وزن فعائل .كلمة أحيانا :جمع قلة على 5×4.52

وزن أفعال.
 -5الصورة البيانية( :لكنه نهر) هي تشبيه بليغ .شبه الزمن بالنهر ،حذف األداة ووجه الشبه.
سر بالغتها :التوضيح والتوكيد واإليجاز.
عينة" هي استعارة مكنية حيث شبه الساعات بالما وحذف المشبه به وأبقى
" ترويها ساعات ُم ّ
شيئا من لوازمه " ترويها".
بالغتها :تقوية المعنى وتجسيده..

5×0

التقويم النقدي 40( :نقاط)

 –1تعريف المقال :هو قطعة نثرية تتناول موضوعا ما وفق منهجية خاصة.

 نوع المقال :مقال فكري (ألنه تناول فكرة الزمن واستغالله عند الشعوب واألمم).تعوض"(الفقرة األولى)
 -2تحديد المقدمة ّ
":الزمن نهر  ...الّتي ال ّ
الشعب ...تماما قيمة هذا األمر"(الفقرتان الثّانية والثاّلثة).
تحديد العرض":وحظّ ّ
الرابعة).
بد لنا  ...اإلنسان والتّراب و ّ
تحديد الخاتمة" :وال ّ
الزمن"(الفقرة ّ
 -3خصائص المقال من النص:
* البساطة في التعبير وعمق الفكرة(.أسلوب مباشر وواضح).
* قطعة نثرية محدودة الطول.
* منهجية المقال(.المقدمة والعرض والخاتمة)
* معالجة فكرة محددة (.الزمن وأهميته في نهضة األمة)
* األلفاظ الدقيقة واالصطالحية(.الزمن ،الدقيقة)...
 -4أشهر كتاب المقال من الجزائريين :ابن باديس ،البشير اإلبراهيمي ،مالك بن نبي ،أحمد توفيق
المدني ،مبارك الميلي.

صفحة  4من 0

5×4.52

40

0×4.52

0×0.5

0×4.52

وزارة التيبية الوطيية
اتمحانن يبكنلورين الحعليم الثناوي
الشعبة :آداب وفلافة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالتمحانان واسمانيبقن
دورة :جوان 5102
اسمدة 10 :سن و 01د

اخحبنر يف تمندة :الفلافة
عالج موضوعا واحدا على الخيار
الموضوع األول:

هل تبني المجتمع للنظام االقتصادي الرأسمالي يضمن االزدهار االقتصادي ؟
الموضوع الثاني:

قيل « :إن الذكريات تُخ َّزُن في ثنايا الجسم» .دافع عن صحة هذه األطروحة.

الموضوع الثالث( :النص)

«إن المبادرة التجريبية كلها موجودة في الفكرة ،إذ هي التي تُ ِّ
حرض على التجربة ،أما العقل
واالستدالل فإنهما ال يفيدان إال في استخالص نتائج هذه الفكرة واخضاعها للتجربـة .فالفكرة المسبقة أو
الفرض هي نقطة االنطالق الضرورية لكل استدالل تجريبي ،ولوال ذلك لما أمكن القيام بأي استقصاء،
وال الوقوف على أي شيء .بل القتصر األمر على تكديس مالحظات عقيمة .فإذا وقع التجريب بدون
فكرة مسبقة كانت هناك مجازفة ،ولكن من جهة أخرى ،وكما قلنا في مكان آخر .إذا وقعت المالحظة

بأفكار مسبقة كانت هناك مالحظات سيئة ،وتُ ِّ
ضنا التخاذ تصورات ذهننا كما لو كانت هي الحقيقة،
عر ُ
إن األفكار التجريبية ليست فطرية بتاتا .فيجب أن تتوفر لها مناسبة أو مثير خارجي كما يحدث ذلك في
جميع الوظائف الفزيولوجية [ ]...إن ذهن اإلنسان ال يستطيع أن يتصور معلوال دون علة ،بحيث أن
رؤية ظاهرة ما ،تثير دائما لديه فكرة العلية [ ]...على إثر المالحظة تخطر بالفكر فكرة تتعلق بعلة
الظاهرة المالحظة ،ثم يقع إدخال هذه الفكرة المسبقة في استدالل بمقتضاه تُجرى تجارب للتحقق منها».
كلود برنارد

المطلوب :اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.

صفاة  0تمن 0

اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ملوضوع امتحان :البكالوريا دورة :جوان 2015
اختبار مادة :الفلسفة الشعبة :آداب و فلسفة املدة40 :سا و  04د
عناصر اإلجابة

المحاور

طرح المشكلة

الموضوع األول :هل تبني المجتمع للنظام االقتصادي الرأسمالي يضمن االزدهار االقتصادي؟
مدخل :إفرازات النشاط االقتصادي في العصر الحديث ،كان وراء البحث عن أنظمة اقتصادية تنظم هذا
النشاط ،بهدف الوصول به إلى تحقيق التطور والرفاهية االقتصادية ،أهم هذه األنظمة ،النظام االقتصادي
الرأسمالي والنظام االشتراكي.
المسار :النظامان يشتركان في الغاية ( تحقيق التطور والرفاهية االقتصادية) ،لكنّهما يختلفان في طبيعة
المبادئ كوسائل التي تحقق ذلك.
ي من النظامين ـ الرأسمالي أم االشتراكي ـ يعد ّ النظام االقتصادي
المشكلة :في ظل هذا التعارض نتساءل :أ ّ
األمثل لتحقيق التطور والرفاهية االقتصادية؟
سالمة اللغة.
عرض األطروحة األولى :النظام االقتصادي الرأسمالي يعد ّ النظام األمثل لتحقيق التطور والرفاهية
االقتصادية (آدم سميت ـ دافيد ريكاردو).
الحجة :ـ مبادئ النظام االقتصادي الرأسمالي تتناغم مع الطبيعة البشرية ،األمر الذي يجعلها األمثل
للممارسة االقتصادية.
ـ وجود عالقة ضرورية بين المبادئ التي يتأسس عليها النظام الرأسمالي وتحقيق االزدهار والتطور
والرفاهية ( عالقة كل من الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج ،المنافسة الحرة ،قانون العرض والطلب بتحقيق
تلك الغاية).
األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

العالمة
مجزأة

40
40

410
40

الجزء األول

4010

40

40
410

محاولـة حـل المشكلة

الجزء الثاني
الجزء الثالث

حل المشكلة

40
40
40
40
40

األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

40

صفحة  1من 0

40

4010

نقد :واقع الممارسة االقتصادية في النظام الرأسمالي يؤكد على أنّه نظام استغاللي ،فأي تطور ورفاهية في
ظل نظام استغاللي؟!.
ـ عرض األطروحة الثانية :النظام االقتصادي االشتراكي يعد ّ النظام األمثل لتحقيق االزدهار والرفاهية
االقتصادية (كارل ماركس ـ انجلز).
الحجة :ـ مبادئ النظام االقتصادي االشتراكي تتناغم والطابع االجتماعي للفرد من جهة ،والطابع الجماعي
للعملية اإلنتاجية من جهة ثانية.
 عالقة مبادئ النظام االقتصادي االشتراكي بتحقيق االزدهار والرفاهية االقتصادية( ،عالقة كل من الملكيةالجماعية لوسائل اإلنتاج ،تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية ،التخطيط المركزي).
األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.
ّ
نقد :النظام االقتصادي االشتراكي وهو يتنكر للطبيعة البشرية ( الحرية ،غريزة التملك) ،إنما هو يعطل
طاقات األفراد ويدفعهم للكسل والخمول ،والواقع شاهد على ذلك.
التركيب :النظام االقتصادي اإلسالمي يعد ّ النظام األمثل للممارسة االقتصادية التي تحقق التطور االقتصادي
ورفاهية الفرد والمجتمع.
( مالحظة :يمكن للمترشح التركيب بالنظامين الرأسمالي واالشتراكي).
الحجة :ـ مبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي تعكس واقعية الممارسة االقتصادية ( ملكية فردية مقيّدة
بمصالح الجماعة).
ـ ربط العملية االقتصادية بالقيم األخالقية ،وما يفضي إليه من القضاء على االستغالل وتحقيق التوازن بين
مختلف الشرائح االجتماعية ،من خالل إحالل قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
مبرر ينسجم ومنطق التحليل.
موقف شخصي ّ
األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.
استنتاج موقف ينسجم ومنطق التحليل.
تبريره.
مدى انسجام الحل مع منطوق المشكلة.
المجموع

مج

40

4010

40

40
410
40

40

40

40
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تابع اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ملوضوع امتحان :البكالوريا دورة :جوان 5415
اختبار مادة :الفلسفة الشعبة :آداب و فلسفة املدة40 :سا و  04د
المحاور

العالمة

عناصر اإلجابة

الموضوع الثاني :قيل « :إن الذكريات ت َّ
ُخز ُن في ثنايا الجسم».

مجزأة
دافع عن صحة هذه األطروحة.

طرح المشكلة
الجزء األول
محاولـة حـل المشكلة

الجزء الثاني
الجزء الثالث

حل المشكلة

فكرة شائعة :الشائع في االعتقاد أن اإلنسان كائن روحاني ،األمر الذي يجعل من مختلف أنشطته الفكرية
والسيكولوجية ،بما في ذلك الذاكرة ذات طبيعة نفسية.
إبراز التعارض :لكن طغيان النزعة المادية وامتدادها إلى مجال الظواهر السيكولوجية أعطى تفسيرا
جديدا للذاكرة ،من حيث اعتبرت ظاهرة بيولوجية ( مادية).
المشكلة :كيف يمكن الدفاع عن مادية الذاكرة في ظل االعتقاد بطابعها السيكولوجي؟
سالمة اللغة.
عرض منطق األطروحة :الذاكرة ظاهرة مادية ّ
تخزن في خاليا الدماغ على شاكلة تخزين األغنية في
الشريط (النظرية المادية "ريبو").
المسلمة :الوظائف السيكولوجية والفكرية تتحدد بنشاط الدماغ.
الدفاع (الحجة):
ـ التجارب العلمية تؤكد على الطابع المادي للذاكرة ( تجارب العالم بروكا ـ الطبيب جون ديالي)..
ـ عالقة أمراض الذاكرة ( األمنيزياـ األفازيا  )...باإلصابات الدماغية.
األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.
الدفاع عن األطروحة بحجج شخصية:
ـ الواقع يؤكد على أن اإلصابات الدماغية البليغة يترتب عنها فقدان للذكريات.
ـ تثبيت الذكريات وفقدانها يتأثر إيجابا وسلبا بالتكرار(فالذكرى بقدر ما تتكرر بقدر ما تترسخ في الخاليا
العصبية ،وبقدر ما يقل التكرار بقدر ما تنسى ،لذا كنا ننسى األحداث القريبة قبل البعيدة).
االستئناس بمواقف الفالسفة والعلماء.
 األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.عرض منطق الخصوم ونقده:
ـ لكن ترى في المقابل النزعة الروحانية ممثلة في " برغسون" أن الذاكرة ظاهرة سيكولوجية محضة
قائمة في النفس أساسها الشعور ،وال أثر فيها لما هو مادي ،لذلك كان استرجاع الذكريات ال يكون بمنأى
عن الحالة النفسية للشخص المسترجع ،وأن وقع الذكريات السارة في النفس يختلف عن وقع الذكريات
المؤلمة ،فما حقيقة هذا المنطق يا ترى؟
ـ نقد منطق الخصوم:
ـ إن رد ّ الذاكرة إلى النفس وتفسيرها على أساس الشعور يعد ّ ضربا من ضروب التفسير الميتافيزيقي
الذي تجاوزه العلم.
ـ التفسير المادي للذاكرة م ّكن من الكشف عن حقيقتها ،من خالل معرفة كيفية عملها ( إبراز قيمة هذا
التفسير).
األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة
ـ القول بأن الذاكرة ظاهرة بيولوجية ّ
تخزن في خاليا الدماغ أطروحة مشروعة.
ـ تستمد مشروعيتها من تفسيرها العلمي ،وما توصل إليه الطب المعاصر في مجال الخاليا العصبية،
وعالقة هذه الخاليا بمختلف األنشطة السيكولوجية والفكرية التي يقوم بها الفرد.
ـ مدى تناسق الحل مع منطوق المشكلة.
ـ األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.
المجموع
صفحة  5من 0
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تابع اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان :البكالوريا دورة :جوان 5415
املدة40 :سا و  04د
الشعبة :آداب و فلسفة
اختبار مادة :الفلسفة
عناصر اإلجابة

المحاور

العالمة
مجزأة

مج

الموضوع الثالث ( :النص ) لـ  :كلود برنارد

طرح المشكلة

السياق :يندرج النص ضمن مجال فلسفة العلم ،وبالخصوص علم المناهج.

40

العناد الفلسفي :اختالف المواقف العلمية وتضاربها حول أهمية الفرضية في البحث العلمي ( النزعة
العقلية التجريبية تؤمن بالفرضية ،في حين النزعة التجريبية "المتطرفة" ترى ضرورة استبعادها)

40

المشكلة :هل الفرضية خطوة ضرورية في المنهج العلمي التجريبي ؟

4010

سالمة اللغة.

410

الجزء األول

موقف صاحب النص :يرى صاحب النص أن الفرضية خطوة أساسية في البحث العلمي التجريبي ،إنها
نقطة انطالق ضرورية في كل استدالل تجريبي.
االستئناس بعبارات النص " :فالفكرة المسبقة أو الفرض هي نقطة االنطالق الضرورية لكل استدالل
تجريبي".

40

40
4010

40

410

سالمة اللغة.

محاولـة حـل المشكلة

الجزء الثاني

الحجة:
 -1إن غياب األحكام المسبقة في المالحظة أمر ضروري ،لكن التخلي عن الفرضية كحكم مسبق قبل
مجرد تكديس للمالحظات ويصبح بذلك مجازفة كبيرة.
التجربة يجعل البحث العلمي
َّ
االستئناس بعبارات النص " :بل القتصر األمر على تكديس مالحظات عقيمة .فإذا وقع التجريب بدون
فكرة مسبقة كانت هناك مجازفة".
الحجة:
 -2إن مبدأ العلية الفطري يجعل العقل ال يقبل حدوث ظاهرة دون وجود علة تحدثها ،لذلك يميل دائما إلى
تفسير الظواهر الطبيعية.
االستئناس بعبارات النص" :إن ذهن اإلنسان ال يستطيع أن يتصور معلوال دون علة بحيث أن رؤية
ظاهرة ما ،تثير دائما لديه فكرة العلية".

40
410
40

40

40
410

سالمة اللغة.

الجزء الثالث

نقد وتقييم:
ـ واقع األبحاث العلمية يؤكد على حضور الفرضية كخطوة محورية ،ال يمكن االستغناء عنها (التركيز
على بعض مزايا الفرضية في البحث العلمي).
ـ لكن في المقابل ترى النزعة التجريبية ،ممثلة في " جون ستوارت مل " و " ما جندي " وغيرهما ،أن
اعتبار الفرضية كحكم عقلي مسبق يجعلها من جهة تقف عائقا ابستومولوجيا في وجه البحث العلمي ،ومن
ي ،والفرضية عقلية).
جهة أخرى ،هي خطوة غريبة عن المنهج التجريبي ( المنهج التجريبي حس ّ
الرأي الشخصي مع تبريره (حرية المترشح في اختيار موقف مبرر ينسجم مع منطق التحليل).

4010

40
4010

حل المشكلة

ـ الفرضية نقطة ارتكاز ضروري لكل استدالل تجريبي.

40

ـ التبرير.

40

ـ مدى تناسق الحل مع منطوق المشكلة.

40

األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

40
المجموع

صفحة  0من 0

40

40
54

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 5112
املـدة 14 :سا و 01د

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

التاريــخ:
الجزء األول 10( :نقاط)

« ...أحدث إعالن الثورة هزة عنيفة وصدمة نفسية كبيرة ،أربكت اإلدارة االستعمارية وللتخفيف من حدة
ذلك ،عهد الفرنسيون إلى تغليط الرأي العام المحلي والعالمي ،سعيا منهم إلفشال أي احتواء شعبي للكفاح

المسلح ،ألنهم أدركوا يقينا أن العمليات العسكرية األولى تعتبر مؤش ار حقيقيا ،وتجسيدا فعليا وحقيقيا
لبيان أول نوفمبر وقصد تطويق الثورة ،استفرغت اإلدارة االستعمارية جهودا وطاقات وامكانات مادية وعسكرية
كبيرة  ...لتجاوز األزمة العميقة المتعددة الجوانب.»...

األستاذ جمال قندل  /خطا موريس وشال .ص .54 ،51

المطلوب:
 -1اشرح المصطلحات التي تحتها خط في النص.
 -5عرف بالشخصيات اآلتية:

بن يوسف بن خدة – رابح بيطاط – جمال عبد الناصر– تشي غيفارا.

 -0أكمل جدول األحداث اآلتي:

الحـــــدث

تاريخـــــه

تأسيس مكتب الكومنفورم

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

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

 07ماي 4591

إضراب الطلبة والتحاقهم بالثورة الجزائرية

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

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

 00فيفري 4590

صفحة  1من 4

الجزء الثاني 14( :نقاط)
إن صراع الحرب الباردة بين المعسكرين فجر عدة أزمات دولية كانت مواطنها ميدانا لتنفيذ استراتيجيات

مختلفة.

المطلوب:

انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 -1أسباب الحرب الباردة.

 -5الوسائل العسكرية واالقتصادية المعتمدة في هذه الحرب.

الجغرافيـا:

الجزء األول 10( :نقاط)
«  ...في نهاية الحرب العالمية الثانية ،كانت اليابان والتنينات والنمور الصغيرة ،تشكل إقليما هاما

ووزنا ديمغرافيا كبيرا ...كما عملت على تطوير الزراعة المعاشية إلى جانب الزراعة التجارية.» ...
كتاب الجغرافيا  /السنة الثالثة ثانوي .ص - 111بتصرف-

المطلوب:
 -1اشرح المصطلحات التي تحتها خط في النص.

 -5الجدول اآلتي يمثل مساهمة بعض الدول في المبادالت التجارية العالمية سنة . 9002
الدول

االتحاد األوربي

الو.م.أ

نسبة المساهمة

% 1061

%14

التنينات

اإلمارات

السعودية

الهند

الصين

%1561 %1160

%161

%162

%565

مالمح العالم االقتصادية 5115

أ -مثل معطيات الجدول بواسطة أعمدة بيانية بمقياس رسم:
ب -علق على الرسم البياني.

 1سم

%9

 1سم

عمود

الجزء الثاني 14( :نقاط)

يمثل كل من اإلقليم الشمالي الشرقي للواليات المتحدة األمريكية واقليم الراين باالتحاد األوربي القلب

النابض القتصاد الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي.

المطلوب:

انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه:
 -1أهمية اإلقليمين في النشاط االقتصاد ي.

 –5المعيقات التي تواجه اقتصاد كل من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي.
صفحة  5من 4

الموضوع الثاني
التاريـخ:
الجزء األول 10( :نقاط)

«  ...وشاء إيزنهاور أن يستدرك ما فات الواليات المتحدة من نفوذ في البلدان العربية فعرض

مشروع إيزنهاور لمن يهدده الخطر الشيوعي ومنذ أزمة السويس دخلت البلدان العربية نطاق األزمات الدولية
والحروب الباردة.»...
لبيب عبد الساتر ،أحداث القرن العشرين .ص .195

المطلوب:

 -1اشرح المصطلحات التي تحتها خط في النص.

 -5عرف بالشخصيات اآلتية:

جوزيف ستالين– ديدوش مراد– فيدال كاسترو – ميخائيل غورباتشوف.

 -0أكمل جدول األحداث اآلتي:
الحــدث

تاريخــه

حل مكتب األخبار الشيوعي (الكومنفورم)

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

إضراب الثمانية أيام أثناء الثورة الجزائرية

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

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

 11مارس 1299

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

 11أوت 1291

الجزء الثاني 14( :نقاط)

تسعى الجزائر في إطار التزامها بمبادئ ثورتها التحريرية إلى دعم االتجاه التحرري بجميع أشكاله

وتحقيق التنمية ،مما أكسبها مكانة رائدة في مختلف المحافل الدولية.
المطلوب:

انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 -1المبادئ األساسية للسياسة الخارجية للجزائر.

 -5دور الجزائر على مستوى هيئة األمم المتحدة وحركة عدم االنحياز.

صفحة  0من 4

الجغرافيــا:
الجزء األول 10( :نقاط)
« يعود انفتاح االقتصاد الصيني إلى اختيار سياسي يتمثل في تنمية الساحل وادماجه في االقتصاد
ذي الطابع الشمولي العالمي ...واستفادت الموانئ الهامة من قانون خاص يمكنها من جمع رؤوس األموال،

واقامة مصانع أجنبية باإلضافة إلى إيجاد بورصتين عام  ...1221وقد ساهمت الجالية الصينية في تمويل هذا
االنفتاح االقتصادي بما تقدمه من أموال كبيرة في مجال االستثمارات داخل البالد».

كتاب الجغرافيا  /السنة الثالثة ثانوي ص - 91بتصرف-

المطلوب:

 -1اشرح المصطلحات التي تحتها خط في النص.
 -2الجدول اآلتي يمثل تطور استهالك القمح واألرز في العالم بين ( 9049 - 9005مليون طن).
السنة

2002

2010

2011

2012

استهالك القمح

6.6.6

6.6.1

660.6

626.2

استهالك األرز

..6.1

..4

..2.4

.62..

منظمة األغذية والزراعة مارس .2016

أ -مثل معطيات الجدول بمنحنيين بيانيين في مجال واحد بمقياس رسم 4 :سم
 9سم

ب -علق على الرسم البياني.

 90مليون طن
 4سنة

الجزء الثاني 14( :نقاط)
أدى تسارع اندماج الشركات واألسواق وتحرير الكثير من االقتصاديات والتدفقات المتنامية للتكنولوجيا

والمعلومات ،ورؤوس األموال والسلع والخدمات إلى اتساع الهوة بين عالم الشمال وعالم الجنوب.

المطلوب:

انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 -1مظاهر الهيمنة االقتصادية للدول المتقدمة.

 -5انعكاساتها على العالم المتخلف.

صفحة  4من 4

اإلجابة وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا دورة :جوان  5102مادة :التاريخ و اجلغرافيا الشعبة (آداب و فلسفة) :املدة 4 :سا و30د
العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة ( الموضوع األول )
التاريخ
الجزء األول:
 -1شرح المصطلحات:
الثورة :تغيير جذري للوضع القائم في الجزائر إبان الفترة االستعمارية عن طريق العمل المسلح.

0.5
0.1

بيان أول نوفمبر :أول وثيقة سياسية رسمية لجبهة التحرير الوطني التي حددت مبادئ الثورة التحريرية

0.1

احتواء شعبي :تعبئة الشعب بمختلف شرائحه و إعداده لاللتفاف حول الثورة التحريرية.
الكبرى و أهدافها و وسائل تحقيقها .
تطويق الثورة :محاصرة الثورة و منعها من التوسع و االنتشار و عزلها عن دعم الشعب لها.
 -2التعريف بالشخصيات:

بن يوسف بن خدة )9001-3291( :عضو قيادي في حركة االنتصار للحريات الديمقراطية ،عين عضوا

0.1
0.1

في المجلس الوطني للثورة ،ترأس وفد جبهة التحرير في لندن وبلغراد للتعريف بالقضية الجزائرية  ،عين رئيسا
للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بين 1961و.3299

رابح بيطاط )9000-3291( :عضو المنظمة الخاصة وعضو في مجموعة ال )،(22عضو لجنة الستة

0.5

(،)9عين قائدا للمنطقة الرابعة .شغل بعد االستقالل عدة مناصب و ازرية .أول رئيس للمجلس الشعبي
الوطني.

جمال عبد الناصر(  :)0191-0101أحد أعضاء تنظيم الضباط األحرار .أصبح رئيسا للجمهورية

19
0.5

المصرية ،أمم قناة السويس و أنجز السد العالي ،من مؤسسي حركة عدم االنحياز .

تشي غيفا ار :)0199-0151 ( :ثوري من أصل أرجنتيني شارك في الثورة الكوبية إلى جانب كاسترو
(  3219ـ  ) 3212حاول التأسيس لثورة شاملة ضد الهيمنة األمريكية في العالم .

0.5

 -3جدول األحداث
الحدث
تأسيس مكتب الكومنفورم

تاريخه
 09أكتوبر 3291

انهزام فرنسا في معركة ديان بيان فو

 01ماي 3219

إضراب الطلبة و التحاقهم بالثورة الجزائرية

 32ماي 3219

قصف ساقية سيدي يوسف الحدودية

 00فيفري 3210

صفحة  1من 7

0.5
0.5
0.1
0.5

اإلجابة وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا دورة :جوان  5102مادة :التاريخ و اجلغرافيا الشعبة (آداب و فلسفة) :املدة 4 :سا و30د
عناصر اإلجابة
الجزء الثاني:

ف العالم بعد الحرب العالمية الثانية تغيي اًر في موازين القوى بتراجع القوى األوربية
المقدمةَ :ع َر َ
وظهور قوتين جديدتين هما الو.أ.م واالتحاد السوفييتي بتناقضاتهما اإليديولوجية والمصلحية.

العالمة
مجزأة مجموع
1.2
14

العرض:

-1

أسباب الحرب الباردة:

_ االختالف اإليديولوجي بين المعسكرين.
_ زوال الخطر المشترك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
 تصادم المصالح والسباق لكسب مناطق النفوذ. -األزمات الدولية في أنحاء مختلفة من العالم.

 انتشار الشيوعية خاصة في أوروبا وآسيا. -2الوسائل العسكرية واالقتصادية في هذه الحرب:

1.52
1.52
1.52
1.52
1.52

أ -العسكرية:

1.52

_األحالف العسكرية.

1.52

 -الجوسسة والجوسسة المضادة.

1.52

 -االغتياالت واالنقالبات العسكرية.

1.52

 -إنشاء القواعد العسكرية.

1.52

ب -االقتصادية:
 -المساعدات والمشاريع االقتصادية كمشروعي مارشال وترومان.

 -التكتالت االقتصادية

 -الحصار االقتصادي والمقاطعة.

سلبيا دفعت ثمنه شعوب العالم.
الخاتمة :لقد كان الصراع
ً
انعكاسا ً

1.52
1.52
1.2

الجغرافيـا الجزء األول:
 -1شرح المصطلحات:

التنينات :مصطلح جغرافي اقتصادي ،يطلق على أربع دول آسيوية حققت نموا اقتصاديا سريعا وهي:

1.2

كوريا الجنوبية ،هونغ كونغ ،سنغافورة ،تايوان.

اإلقليم :رقعة جغرافية تتميز بتشابه خصائصها الطبيعية والبشرية التي تميزها عن بقية األقاليم.

1.2

وزن ديمغرافي :القوة البشرية الفتية النشطة التي تمثل عامل قوة عند استثمارها عقالنيا في العملية

1.2

الزراعة المعاشية :الزراعة التي توجه إلى االستهالك العائلي ،كزراعة الحبوب والخضر.

0.5

اإلنتاجية لتحقيق التنمية.

 -5أ  -تمثيل الجدول:
اإلنجاز:
المقياس:

01
1.2+1.2

العنوان:
صفحة  2من 7

19

اإلجابة وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا دورة :جوان  5102مادة :التاريخ و اجلغرافيا الشعبة (آداب و فلسفة) :املدة 4 :سا و30د
عناصر اإلجابة
ب – التعليق:

العالمة
مجموع
مجزأة

 -تباين في نسب المبادالت العالمية بين العالم المتقدم والمتخلف.

1.5

 -ارتفاع نسبة المبادالت للقوى االقتصادية ( الو.م.أ ،االتحاد األوربي ).

1.5

 -بروز الصين والتنينات كقوى تجارية بفضل تطورها الصناعي.

1.5

 -انخفاض نسبة مساهمة العالم المتخلف في المبادالت العالمية.

1.5

الجزء الثاني:
المقدمة" :يزخر إقليما الراين في االتحاد األوربي والشمال الشرقي في الو.م.أ .بإمكانيات طبيعية

1.2

وبشرية متنوعة".

العرض:
 – 0أهمية اإلقليمين في النشاط االقتصادي:

كبير (قوة استهالكية ويد عاملة مؤهلة).
سكانيا ًا
جمعا
 يمثل كل منهما ت ًً
 الطابع السهلي ،مما ساعد على ممارسة النشاط الزراعي واقامة المنشآت الصناعية. -وفرة الموارد المائية ( طاقة كهربائية – نشاط زراعي و صناعي ).

14
9×1.52

 نشاط حركة المالحة النهرية والبحرية لكثرة الخلجان والموانئ. -حيوية تجارية عبر البحيرات العظمى ونهر الراين.

 دورهما في االندماج االقتصادي والربط بين مختلف المناطق. – 5المعيقات التي تواجه اقتصاد كل من الو.م.أ و االتحاد األوربي:
 -المنافسة الشديدة بين هذه القوى ( الحرب التجارية ).

1.52

 -تبعيتهما للعالم الثالث في مجال التزود بالمواد األولية.

1.52

 -ظهور قوى اقتصادية منافسة كاليابان والصين والتنينات والنمور.

1.52

 -التلوث البيئي بسبب كثافة النشاط الصناعي.

0.25

 األزمات المالية والنقدية األوربية (أزمة الدوالر ،اليورو). ارتفاع أسعار بعض المواد األولية في األسواق العالمية.أساسيا في تطور اقتصاد
دور
الخاتمة :بالرغم من المعيقات المختلفة في اإلقليمين إال أنهما لعبا ًا
ً
المنطقتين.

صفحة  3من 7

1.52
1.52
1.21

اإلجابة وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا دورة :جوان  5102مادة :التاريخ و اجلغرافيا الشعبة (آداب و فلسفة) :املدة 4 :سا و30د
العالمة

عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

التاريـخ

الجزء األول:
 -1شرح المصطلحات:

نفوذ :الهيمنة والسيطرة على منطقة ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مختلف المجاالت.

1.2

مشروع إيزنهاور :مشروع سياسي واقتصادي مهندسه الرئيس األمريكي إيزنهاور  3211يتمثل في تقديم

1.2

مساعدات لمنطقة الشرق األوسط للوقوف في وجه المد الشيوعي.

الخطر الشيوعي :امتداد وانتشار األيديولوجية الشيوعية إلى مناطق النفوذ الرأسمالي.
األزمات الدولية :األوضاع التي مرت بها العالقات الدولية أثناء الحرب الباردة والتي تميزت بعدم

1.2
1.2

االستقرار والتوتر.

-5التعريف بالشخصيات:
ستالين جوزيف ) 9191 – 9781 ( :رئيس االتحاد السوفياتي ،أحد رموز الحرب الباردة .تميزت

سياسته بالتعصب والتشدد.

ديدوش مراد :من شهداء الثورة الجزائرية ،ناضل في حزب الشعب الجزائري ثم حركة االنتصار ،المنظمة

الخاصة ،عضو بمجموعة  ،99قائد المنطقة الثانية ،استشهد سنة .3211

فيدال كاسترو :رئيس كوبا .قاد ثورة شعبية ضد العميل األمريكي باتيستا ،كان من أشد المعارضين

1.2
1.2
1.2

لسياسة الو.م.أ .عرفت فترته أزمة كادت أن تؤدي إلى مواجهة بين المعسكرين هي (أزمة كوبا سنة

.)3299

ميخائيل غورباتشوف :رئيس االتحاد السوفيتي – سابقا -صاحب إصالحات كانت من بين أسباب

1.5

انهيار االتحاد السوفييتي هي (البروستوريكا والغالسنوست) ،أول من اتفق على نزع السالح مع الو.م.أ
وانهاء الحرب الباردة.
 -3جدول األحداث
الحدث

تاريخه

حل مكتب األخبار الشيوعي (الكومنفورم)

 31افريل 3219

إضراب الثمانية أيام أثناء الثورة الجزائرية

 90جانفي  9 -فيفري 3211

توقيع اتفاقيات إيفيان

30مارس 3299

بناء جدار برلين

 31أوت 3293

صفحة  4من 7

1.2
1.2
1.2
1.2
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اإلجابة وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا دورة :جوان  5102مادة :التاريخ و اجلغرافيا الشعبة (آداب و فلسفة) :املدة 4 :سا و30د
عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة

مجموع

الجزء الثاني:

مما
المقدمة :لقد ظلت سياسة الجزائر الخارجية دوماً وباستمرار تدعم كل أشكال التحرر في العالم ّ
أكسبها مصداقية في المحافل الدولية.

1.2

العرض:

 -1المبادئ األساسية للسياسة الخارجية للجزائر:
 مساندة الحركات التحررية والقضايا العادلة. المطالبة بحق الشعوب في تقرير مصيرها. تبني موقف الحياد االيجابي. السيادة في القرار السياسي والتعاون الدولي ،ورفض االستعمار ونزعة الهيمنة. العمل على التحرر االقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. -االلتزام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية.

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

 -2دور الجزائر:

أ -على مستوى هيئة األمم المتحدة:

 -احترام الجزائر لميثاق هيئة األمم المتحدة والسعي إلى تجسيده(.احتضانها عام  7691لمؤتمر

14
0.25

األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،حل مشكلة الرهائن األمريكان )...

 المطالبة بنظام اقتصادي دولي جديد في الدورة الطارئة لألمم المتحدة في  71أفريل .7611 العمل على تفعيل دور الهيئة واصالح أجهزتها ،والمطالبة بحق القارة اإلفريقية في العضويةالدائمة في مجلس األمن.

0.25
0.25

ب -على مستوى حركة عدم االنحياز:

 -احتضانها المؤتمر الرابع للحركة عام  7611والدعوة إلى حوار شمال-جنوب وتعاون

0.25

جنوب-جنوب.

 -المطالبة بدراسة النظام االقتصادي الدولي ومشكلة ديون العالم الثالث ومراقبة نشاط الشركات

0.25

المتعددة الجنسيات.

 -حل الخالفات بين الدول األعضاء في الحركة( الخالف بين العراق وايران)...

الخاتمة :تجسيد الجزائر لمبادئ سياستها الخارجية ،مكنها من فرض وجودها على الساحة الدولية.

الجزء األول:

-0شرح المصطلحات:

0.25
0.5

جغرافيـا

االقتصاد :هو النشاط البشري الذي يشمل إنتاج و توزيع وتبادل واستهالك السلع والخدمات.
رؤوس األموال :الموارد المالية التي تستخدم في تحقيق التنمية وتحسين األوضاع.

اال نفتاح االقتصادي :سياسة تقضى بتحرير المبادالت المالية والتجارية مع الخارج بإزالة الحواجز
الجمركية.

االستثمارات :توظيف األموال لكسب دخل أو ربح في إنتاج سلع أو خدمات أخرى كمشاريع اقتصادية أو

اجتماعية.

صفحة  5من 7

0.5
0.5
0.5
0.5

اإلجابة وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا دورة :جوان  5102مادة :التاريخ و اجلغرافيا الشعبة (آداب و فلسفة) :املدة 4 :سا و30د
عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني)
 -5أ  -تمثيل تطور استهالك القمح واألرز في العالم بمنحنيين بيانيين في مجال واحد.
اإلنجاز

العالمة
مجزأة مجموع
1.2

المقياس

0.2

العنوان

0.2

ب-التعليق:
 -تزايد مستمر لكمية استهالك القمح واألرز في العالم.

0.2

 -ارتفاع كمية استهالك القمح في العالم مقارنة باألرز.

0.2

 -ضرورة االهتمام بزارعة القمح واألرز كونهما محاصيل إستراتيجية.

0.5
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الجزء الثاني:
المقدمة :الواقع االقتصادي العالمي وانعكاساته على العالم المتخلف.
العرض:

0.5

 -1مظاهر الهيمنة االقتصادية للدول المتقدمة:

 -السيطرة على المنظمات االقتصادية والمالية العالمية ( صندوق النقد الدولي ،البنك العالمي،

0.5

المنظمة العالمية للتجارة)
 -احتكار األسواق العالمية إنتاجا واستهالكا.

0.5

 -التحكم في التكنولوجيا ورؤوس األموال.

0.5

 -2انعكاساتها على العالم المتخلف:

 -التبعية في جميع المجاالت ( اقتصادية ،مالية ،تكنولوجية)

0.25

 -تفاقم وتزايد حجم الديون.

0.25

 -تراجع وتيرة التنمية بتراجع السياسة الحمائية القتصاديات العالم الثالث.

0.52

 -عدم االستقرار السياسي ،وفقدان حرية الق اررات السيادية.

0.55

 -سيطرة الشركات األجنبية على اقتصاديات دول العالم الثالث

0.55

 -تحول بلدان العالم الثالث إلى مجتمعات استهالكية لمنتوجات العالم المتقدم

0.55

الخاتمة :حتمية تكتل الدول المتخلفة ،واالستغالل العقالني إلمكاناتها لتقليص الفجوة بينها وبين الدول
المتقدمة.
مالحظة :تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى في الموضوعين األول والثاني مع احترام سلم التنقيط

الوطني.

صفحة  6من 7

0.5
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اإلجابة وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا دورة :جوان  5102مادة :التاريخ و اجلغرافيا الشعبة (آداب و فلسفة) :املدة 4 :سا و30د
العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة
أعمدة بيانية تمثل نسب مساهمة بعض الدول
في المبادالت التجارية العالمية سنة 5111
المقياس

%09
%5

%04

عمود

%05
%01
%1
%9
%4
%5

الهند

السعودية

التنينات

اإلمارات

االتحاد
األوربي

الو م أ

الصين

استهالك القمح

911

المقياس

921
 21م طن

911

 0سنة

221
211

استهالك األرز

421
411
321
311
5105

5100

5101

رسم بياني لتطور استهالك القمح واألرز في العالم
من  5111إلى 5105
صفحة  7من 7

5111

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
5102  جوان:دورة
 د01 سا و15 :املدة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 آداب وفلسفة:الشعبة
 اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول
Les fusils de l'art
On n’a pas assez évoqué la contribution des artistes et hommes de lettres algériens pour
leur participation et soutien à la guerre de libération nationale.
Dans leur engagement pour la cause nationale, Ali Maâchi (1927-1956), musicien et
chanteur, fait figure de proue*. Cet ancien marin, devenu l'auteur de Angham El Djazair, fut
assassiné par les militaires et son corps pendu avec deux de ses compagnons à un platane
centenaire de la place de Tiaret.
Le martyr des écrivains, Réda Houhou (1911-1956) et Mouloud Feraoun (1913-1962),
tous deux exécutés, illustre aussi d'une manière terrible le destin commun des artistes et auteurs
avec les combattants de la liberté. Même s'ils n'étaient pas engagés dans les rangs du FLN et de
l'ALN, leurs expressions, sinon leur existence même, suffisaient à en faire des victimes de
choix pour les parachutistes tortionnaires ou les milices des ultras* de l'Algérie française. De
même, Mohamed Touri (1914-1959), comédien et grand comique, fut emporté par les séquelles
des tortures qu'il avait subies durant son emprisonnement. La grande cantatrice Fadhéla Dziria
(1917-1970) a connu les geôles de Serkadji pour avoir été agent de liaison et collectrice de
fonds.
D'une manière ou d'une autre, funeste, dure ou sournoise, tous les artistes et
intellectuels algériens eurent maille à partir* avec la police ou l'armée coloniale. Les services
de renseignements commencèrent tôt à s'intéresser à ces "voix de l'Algérie" dans un contexte
historique fondé sur une négation de la culture algérienne. Le chercheur Ahmed Dellaï avait
exhumé ainsi les fiches de police concernant Cheikh El Anka (1907-1978) et datées de 1939 !
Filatures, liens avec les milieux nationalistes, occupations, relations personnelles…tout y
passait. N'oublions pas que parmi les premières mesures de l'autorité militaire française, vers
1838, figurait l'interdiction des théâtres de marionnettes considérés comme subversifs. Le
colonialisme avait hautement conscience du danger que représentaient pour lui l'art et la
culture.
Quel que soit leur degré d'implication dans le combat libérateur, la plupart des artistes
et écrivains faisaient de l'allusion et du symbole une arme efficace contre la censure* coloniale.
Ainsi, promouvoir l'identité culturelle du pays constituait un enjeu stratégique.
En créant en 1958 sa troupe artistique, le FLN reconnaissait de manière manifeste que
la contribution des artistes à l'indépendance nationale résidait justement dans leur art. Leurs
plumes, leurs caméras, leurs guitares, leurs pinceaux, c'étaient leurs fusils. Et ils ont atteint leur
cible.
d'après, A.F El Watan, samedi 01 novembre 2014
Explication des mots :
-fait figure de proue : le premier à s’engager et à servir d’exemple.
-les milices ultras : groupes paramilitaires extrémistes et violents.
-eurent maille à partir : entrèrent en conflit.
-censure : le fait d’interdire la libre expression.

4  من0 صفحة

Questions
I- Compréhension: (13 pts)
1- Dans ce texte, l’auteur a l’intention de :
- Rendre hommage à ces artistes
- Critiquer ces artistes
- Faire connaitre ces artistes
- Dénoncer ces artistes
Recopiez les deux (02) bonnes réponses.
2- Complétez le tableau suivant :
Artistes
a.
b.
c.
d.

Activités artistiques

Ali Maachi
Rédha Houhou et Mouloud Feraoun
Mohamed Touri
Fadhéla Dziria

a.
b.
c.
d.

…………………..
…………………..
……………………
…………………..

Ce qu’ils ont subi
a.
b.
c.
d.

…………………
…………………..
…………………
………………….

3- « Contribution à la guerre de libération nationale ».
Relevez du texte deux (02) expressions de sens équivalent à l’expression ci-dessus.
4- Relevez du texte quatre (04) mots ou expressions qui renvoient au « colonialisme français ».
5- « N’oublions pas que… » (paragraphe 4)
A qui s’adresse l’auteur ?
6- Reliez les deux phrases ci-dessous par l’un des articulateurs suivants: si, parce que, bien que :
« L’autorité militaire française, vers 1838, interdisait les théâtres de marionnettes considérés
comme subversifs. Elle avait hautement conscience du danger que représentaient pour elle l'art et
la culture ».
7- « datées de 1939 » A quoi renvoie cette expression dans le texte ?
8- « Les artistes et écrivains échappaient à la censure » .
Relevez du texte les deux (02) moyens qu’ils utilisaient.
9- Proposez un autre titre au texte.

II- Production écrite: (07 pts)
Traitez l’un des deux sujets au choix :
Sujet 1:
Dans le cadre de la célébration de la journée de l’artiste, rédigez le compte rendu objectif
de ce texte (environ 100 mots) qui sera publié dans le journal de votre lycée.
Sujet 2:
Votre quartier souffre du manque d’activités culturelles. Vous voulez que le problème soit
pris en charge par les autorités compétentes.
Ecrivez un texte (environ 150 mots) dans lequel vous discuterez du problème. Vous
proposerez les mesures les plus indiquées pour une animation culturelle régulière du quartier.

4  من5 صفحة

الموضوع الثاني
La presse écrite est en crise. Elle connaît une baisse notable de sa diffusion et souffre
gravement d’une perte d’identité et de personnalité. Pour quelles raisons, et comment en est-on
arrivé là ? Il faut chercher, nous semble-t-il, les causes profondes de cette crise dans la
mutation* qu’ont connue, au cours de ces dernières années, quelques-uns des concepts* de
base du journalisme.
En premier lieu, l’idée même d’information. Jusqu’à il y a peu, informer, c’était, en
quelque sorte, fournir non seulement la description précise - et vérifiée - d’un fait, d’un
événement, mais également un ensemble de paramètres contextuels permettant au lecteur de
comprendre sa signification profonde.
Cela a totalement changé sous l’influence de la télévision, qui occupe désormais, dans
la hiérarchie des médias, une place dominante et répand son modèle. Le journal télévisé, grâce
notamment à son idéologie du direct et du temps réel, a imposé peu à peu une conception
radicalement différente de l’information. Informer, c’est, désormais, « montrer l’histoire en
marche » ou, en d’autres termes, faire assister (si possible en direct) à l’événement. L’objectif
prioritaire pour le téléspectateur, sa satisfaction, n’est plus de comprendre la portée d’un
événement, mais tout simplement de le regarder se produire sous ses yeux. […]
Un autre concept a changé : celui d’actualité. Qu’est-ce que l’actualité désormais ?
Quel événement faut-il privilégier dans le foisonnement* de faits qui surviennent à travers le
monde ? En fonction de quels critères choisir ? Là encore, l’influence de la télévision apparaît
déterminante. C’est elle, avec l’impact de ses images, qui impose son choix et contraint nolens
volens* la presse écrite à suivre. La télévision construit l’actualité, provoque le choc
émotionnel et condamne pratiquement les faits orphelins d’images au silence, à l’indifférence.
Peu à peu, s’établit dans les esprits l’idée que l’importance des événements est proportionnelle
à leur richesse en images. […]
Le temps de l’information a également changé. La scansion* optimale des médias est
maintenant l’instantanéité (le temps réel), le direct, que seules télévision et radio peuvent
pratiquer. Cela vieillit la presse quotidienne, forcément en retard sur l’événement et, à la fois,
trop près de lui pour parvenir à tirer, avec suffisamment de recul, tous les enseignements de ce
qui vient de se produire.
Un quatrième concept s’est modifié. Celui, fondamental, de la véracité de l’information.
Désormais, un fait est vrai non pas parce qu’il correspond à des critères objectifs, rigoureux et vérifiés à la
source, mais tout simplement parce que d’autres médias répètent les mêmes affirmations et « confirment ».
Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique, octobre 1993, p.28
Explication des mots :
- une mutation: un changement.
- un concept: une idée, une notion.
- le foisonnement: l’abondance, la multiplication, la prolifération.
- nolens volens: malgré soi, qu’on le veuille ou non.
- la scansion: l’accentuation, le renforcement, l’intensification.

Questions
I- Compréhension: (13 pts)
1- L’auteur cite trois (03) moyens d’information, lesquels ?
2- Selon l’auteur, la presse écrite est en crise parce que :
- Il n’y a plus de sujets d’information intéressants.
- Les bases du journalisme ont changé.
- Elle a perdu ses lecteurs.
Recopiez la bonne réponse.

4  من0 صفحة

3- « Elle connaît une baisse notable de sa diffusion».
Le mot notable signifie :
- importante
- insignifiante
- impossible
Recopiez la bonne réponse.
4- Relevez du texte deux (02) nouveaux concepts de base du journalisme.
5- Quel est le moyen d’information le plus important d’après l’auteur ?
Justifiez votre réponse par une phrase du texte.
6- Relevez du texte trois (03) mots appartenant au champ lexical de « information ».
7- « L’objectif prioritaire pour le téléspectateur, sa satisfaction, n’est plus de comprendre la portée
d’un événement, mais tout simplement de le regarder se produire sous ses yeux ».
A quel mot de la phrase ci- dessus renvoie « le » et « ses » ?
8- Dans le dernier paragraphe, l’auteur estime qu’un fait est considéré comme vrai lorsque :
- Il ne correspond pas à des critères objectifs, rigoureux et vérifiés à la source.
- D’autres médias répètent les mêmes affirmations et « confirment ».
- D’autres médias ne répètent pas les mêmes affirmations et ne « confirment » rien.
Recopiez la bonne réponse.
9- Complétez le passage ci-dessous par les termes suivants :
instantanéité – information – différente – image.
«Avant, la presse écrite vérifiait l’…….. avant de la diffuser. Sous l’influence de la télévision, la
conception de l’information est totalement……… ; celle-ci est désormais axée sur l’…….., seule
garante de l’………… de l’événement».
10- Proposez un titre au texte.

II- Production écrite: (07 pts)
Traitez l’un des deux sujets au choix :
Sujet 1:
Dans le cadre d’un article qui paraîtra dans le journal de votre lycée, faites le compte rendu
objectif de ce texte (environ 100 mots).
Sujet 2:
Pour être mieux informé, que choisiriez-vous : la télévision ou la presse écrite ? Rédigez
un texte (environ 150 mots) dans lequel vous donnerez votre point de vue appuyé d’arguments et
d’exemples.

4  من4 صفحة

2015  جوان: اللغة الفرنسية آداب و فلسفة بكالوريا دورة:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ـ مادة

العالمة
مجموع
مجزأة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
I/ Compréhension

1

0.5x2

1 Dans ce texte, l’auteur a l’intention de :
- Rendre hommage à ces artistes
- Faire connaitre ces artistes
2

0.25x8

2

1.5

0.75x2

2

0.5x4

1
1
1
2

0.50x2

1x2

1.5

Artistes
a.Ali Maachi
b. Rédha Houhou et
Mouloud Feraoun
c.Mohamed Touri
d. Fadhéla Dziria

a.Musicien /chanteur
b. Ecrivains

Ce qu’ils ont subi
a.assassiné puis pendu
b. exécutés

c.Comédien
d. cantatrice

c.torturé et emprisonné
d. emprisonnée

Activités artistiques

3 Deux expressions de sens équivalent à "contribution à la guerre de libération"
Participation et soutien à la guerre de libération
Engagement pour la cause nationale
Implication dans le combat libérateur
4 Expressions qui renvoient au « colonialisme français »
militaires / parachutistes /tortionnaires / milices des ultras / polices ou armée
coloniales / les services de renseignements / autorité militaire française
5 L’auteur + lecteurs
6 Parce que
7 "datées de 1939"renvoie à "fiches de police"
8 Ils utilisaient : - l’allusion - le symbole
9 Accepter tout titre en relation avec la thématique développée dans le texte.
Exemple: - Les voix de l’Algérie face au colonialisme.
- Les artistes durant la guerre de libération

 نقطة13

3  من1 صفحة

2015  جوان: اللغة الفرنسية آداب و فلسفة بكالوريا دورة:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ـ مادة

العالمة
مجزأة مجموع

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني
I/ Compréhension

1.5
1
1

5.0x3

1

0.5x2

0.5
1

1.5

1.5

0.5x3

1
1
2

0.5x2
0.5x4

1.50

1 La presse écrite / la télévision / la radio.
2 Les bases du journalisme ont changé.
3 notable = importante
4 Nouveaux concepts de base du journalisme :
- celui de l’information
- celui de l’actualité.
- celui du temps de l’information.
- celui de la véracité de l’information.
5 Le moyen le plus important : la télévision.
Justification : accepter une des propositions suivantes :
- Cela a totalement changé sous l’influence de la télévision, qui occupe
désormais, dans la hiérarchie des médias, une place dominante et répand son
modèle.
-Le journal télévisé, grâce notamment à son idéologie du direct et du temps réel,
a imposé peu à peu une conception radicalement différente de l’information.
-Là encore, l’influence de la télévision apparaît déterminante.
-C’est elle, avec l’impact de ses images, qui impose son choix et contraint nolens
volens la presse écrite à suivre.
6 Le champ lexical de "information" :
La presse (écrite) / diffusion / journalisme / informer / télévision / médias / le
journal (télévisé) / le téléspectateur / actualité / images / presse quotidienne / radio
/ source
7 le = événement
ses = téléspectateur
8 D’autres médias répètent les mêmes affirmations et «confirment »
9 Termes dans l’ordre : information / différente / image / instantanéité
10 Accepter tout titre en relation avec la thématique développée dans le texte.
Exemple : - Les nouvelles bases du journalisme
- La télévision, outil de l’information instantanée

 نقطة13

3  من2 صفحة

2015  جوان: اللغة الفرنسية آداب و فلسفة بكالوريا دورة:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ـ مادة

العالمة
المجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة
II. Production écrite :
Compte-rendu Objectif : ( 07 pts)
1- Organisation de la production (02 pts)

0,25
0,25

0,25 x 4

0,25x2
07 Pts

- Présentation du texte (mise en page)
- Présence de titre et de sous-titres
- Cohérence du texte :
- Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de contre-sens
- emploi des connecteurs
- Structure adéquate (accroche – condensation)
2- Planification de la production (02 pts)

01
01

- choix énonciatif (en relation avec la consigne)
- choix des informations (sélection des informations essentielles)
3- Utilisation de la langue de manière appropriée (03 pts)

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

- correction des phrases au plan syntaxique
- adéquation du lexique à la thématique
- utilisation adéquate de signes de ponctuation
- emploi correct des temps et des modes
- orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ).
Production libre :
1- Organisation de la production (02pts)

0,25

0,25 x 4
07 Pts

0,25 x 3

- Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
- Cohérence du texte :
- Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de contre-sens
- emploi des connecteurs
- Structure adéquate (introduction- développement- conclusion)
2- Planification de la production (02pts)

1
1

- choix énonciatif (en relation avec la consigne)
- choix des informations (originalité et pertinence des idées)
3- Utilisation de la langue de manière appropriée (03pts)

1
0,5
0,5
0,5
0,5

- correction des phrases au plan syntaxique
- adéquation du lexique à la thématique
- utilisation adéquate de signes de ponctuation
- emploi correct des temps et des modes
- orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ).
3  من3 صفحة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

5102  جوان:دورة

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 آداب وفلسفة:الشعبة

 د01 سا و15 :املدة

 اللغة اإلجنليزية:اختبار يف مادة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول

PART ONE: READING
A. COMPREHENSION
Read the text carefully and do the activities.

(15 pts)
(07 pts)

School for all Ages
Niňos de Guatemala (NDG) is a community of development and education that provides a quality
education to more than 200 of the most impoverished children in Guatemala. NDG currently operates two
primary schools and runs a variety of programs targeted at the broader community, including Parents
School, a social work program, and classes open to all community members.
Families that live in extreme poverty often see school as an impossible cost. Even public school
carries costs, including books, uniforms, and transportation. Because parents have not experienced the
increases in earnings, quality of life, and personal dignity that come from education, they do not know
what they are missing by pulling a child out of school to work instead. This is why it is a cycle: children
who grow up without education are less likely to send their own children to school.
By offering a quality education, NDG makes it easier for families to decide to send their children to
school. Our well-trained teachers, free nutritious meals, extracurricular opportunities and practical
curriculum give families more value when they enrol their children. In addition, NDG's social workers
teach families about the value of education and allow them to experience it themselves through our
Parents School. This helps maintain student retention rates and engage the community simultaneously.
Adapted from www.globalgiving.org
1. Circle the letter that corresponds to the right answer.
The text is ...............
a. a newspaper article.
b. a website article.

c. an extract from a book.

2. Are these statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the statement.
a- Niňos de Guatemala offers a quality education to rich children.
b- School fees are too costly for poor families.
c- Families are also concerned with NDG programs.
3. Answer the following questions according to the text.
a- Do children pay for transportation in public schools in Guatemala?
b- What does NDG offer to encourage poor families to send their children to school?
c- What is the role of the NDG social workers?
4. In which paragraph is it mentioned that parents who are not aware of the importance of education
deprive their children of being schooled?
5. What or who do the underlined words in the text refer to?
a- they (§2)
b- their (§2)
c- their (§3)

4  من0 صفحة

B.TEXT EXPLORATION

(08 pts)

1. Find in the text words which are closest in meaning to:
a- offers (§ 1)
b- income (§2)
c- importance (§3)
2. Complete the chart with the appropriate adjectives as shown in the example.
Noun
society

Example

Adjective
social
......................
......................
......................
......................

1. poverty
2. education
3. value
4. variety

3. Rewrite sentence (b) so that it means the same as sentence (a).
1. ab2. ab-

NDG runs a variety of programs.
A variety of programs...........................................................................................
Not all children can attend school.
I wish ............................................................. someday.

4. Classify the following words according to the pronunciation of their final ‘s’.
classes - provides - operates - uniforms
/s/

/z/

/ iz /

5. Fill in the gaps with the following words:
areas
primary
enrolment
education
Education in Guatemala is compulsory for six years. In 1997, the gross primary ..........1......... rate was
88.1 percent and the net primary schooling rate was 73.5 percent. However, only 30 percent of students
who begin ........2......... school in Guatemala complete this level of...........3............ . Children who do not
attend school are concentrated in rural ...........4............., and a disproportionate number of them are
indigenous.
PART TWO: WRITTEN EXPRESSION

(05 pts)

Choose ONE of the following topics:
Topic one: Use the following notes to write a composition of about 100 to 120 words about the
following topic:
If you were given the possibility to solve the problems of education in villages and remote
places, what solutions would you bring?
- supply all schools with more buses.
- build houses for teachers / near schools.
- boarding school system.
- connect the villages with the internet.
- special pay rises for teachers / work in villages.
Topic two: Write a composition of about 100 to 120 words on how to eradicate most unethical practices
such as nepotism, bribery, corruption, counterfeiting...

4  من5 صفحة

الموضوع الثاني
PART ONE : READING
A. COMPREHENSION
Read the text carefully and do the activities.

(15 pts)
(07 pts)

Women Rights in Ancient Egypt
Unlike the position of women in most other ancient civilizations, including that of Greece, the
Egyptian woman seems to have enjoyed the same legal and economic rights as the Egyptian man. This is
not to say that Egypt was an egalitarian society. It was not. Legal distinctions in Egypt were apparently
based much more upon differences in the social classes, rather than differences in gender.
The Egyptian woman could manage and dispose of private property, including: land, portable goods,
servants, slaves, livestock, and money. A woman could administer all her property independently and
according to her free will. It is highly significant that a woman in Egypt could do all of the above .
There were several ways for an Egyptian woman to acquire possessions and real property. Most
frequently, she received it as gifts or as an inheritance from her parents or husband. Under Egyptian
property law, a woman had claim to one-third of all the community property on the death of her husband ,
while the other two-thirds was divided among the children, followed up by the brothers and sisters of the
deceased. A woman could also freely disinherit children of her private property. She could selectively
bequeath that property to certain children and not to others.
Adapted from ‘The Status of Women in Ancient Egypt’, Dr Peter Picone.
1. Circle the letter that corresponds to the right answer.
The text is .........................
a- argumentative
b- expository
c- prescriptive
2. Are these statements True or False? Write T or F next to the letter corresponding to the statement.
a. Egyptian women and men were equal in terms of legal and economic rights.
b. Social classes enjoyed equality in ancient Egypt.
c. The Egyptian woman could administer her own private property.
d. A wife had the right to inherit most of the community property on the death of her husband.
3. Answer the following questions according to the text.
a. What sort of property could an Egyptian woman dispose of ?
b. According to the text, who could inherit a deceased man?
c. Could an Egyptian woman disinherit some of her children?
4. In which paragraph is it mentioned that the Egyptian law system gave men and women similar
rights ?
5. What or who do the underlined words in the text refer to?
a. It (§1)
b. her (§2)
c. others (§3)

4  من0 صفحة

B . TEXT EXPLORATION
1. Find in the text words closest in meaning to the following:
a. discriminations (§1)
b. meaningful (§2 )
c. dead (§3 )

(08 pts)

2. Complete the chart below as shown in the example.
verb
noun
adjective
Example
to legalize
legality
legal
……………
distinction
………………
to manage
……………… ……………
to differentiate ………………. ………………
3. Rewrite sentence (b) so as it means the same as sentence (a). Make any necessary changes.
1. a. African women do not enjoy the same legal rights as men.
b. It’s high time ………………………………………
2. a. A mother could disinherit children.
b. Children…………………………………………………..
4. Classify the following words according to their stressed syllable.
distinction
- economic - property enjoy
1st syllable

5.

2nd syllable

3rd syllable

Fill in the gaps with the words from the list.
therefore - organised - achieved - develop
Each of the great civilizations of the past contributed some way or another to enhance the
cultural and the technical level of human communities. They all ……1……… realisations that
gradually transformed the destiny of nations and turned them into highly ………2………. groups
having in their hands more efficient means that enabled them to ……3……… a better capacity in
the fight for survival and ……4…... to lead a more comfortable life.

PART TWO: WRITTEN EXPRESSION

(05 pts)

Choose ONE of the following topics:
Topic one: Using the following notes , write a composition of about 100 to 120 words on the
contributions of the Islamic civilization in the emancipation of women.
Before the coming of Islam: newly born girls buried alive - considered slaves - could not dispose of
properties.
After the coming of Islam: the right to choose a husband - take part in all social and economic
activities - have a political status - take decision concerning family affairs, etc…
Topic two: Write a composition of about 100 to 120 words on the following topic. Are you for or
against the separation of boys and girls in schools ? Justify.

4  من4 صفحة

2112 :اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة

 د01  سا و12 : املدة. آداب وفلسفة: الشعبة. اللغة االجنليزية:اخحبار تادة
العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة

school for all ages

)(الموضوع األول

PART ONE : READING (15 pts)
7 pts
0.5 pt

0.5pt

1.5 pt

(0.5x3)

2.5 pts

0.5pt
1pt

1pt

01 pt

1 pt

1.5 pts

(0.5x3)

------------8 pts
1.5 pts

(0.5x3)

2 pts

(0.5x4)

1.5 pt

(0.75x2)

1 pt

(0.25x4)

2 pts

(0.5x4)

A. COMPREHENSION
1.
b. a website article
2.
a- F
b- T
c- T
3. Answers:
a- Yes, they do.
b- The NDG offers Four answer elements: quality education / well- trained
teachers / free nutritional meals / extracurricular opportunities and practical
curriculum.
c- The role of NDG social workers is to teach families about the value of
education and allow them to experience it themselves through their Parents
School.
4. Paragraph 2
5. Words of reference:
a- they: parents
b- their: children
c- their: families
--------------------------------------------------------------B. TEXT EXPLORATION
1. Synonyms:
a- provides b- earnings
c- value
2. Adjectives: -1.poor -2.educated/ educative/ educational/educable/educating
-3.valuable /valueless/valueing/valued
-4.varied /various/varying
3. Rewriting sentences:
b 1. A variety of programs are/is run by NDG.
b 2. I wish all children could/would attend school someday.
4.Pronunciation of final /s/
/s/: operates
/z/: provides – uniforms
/iz/: classes
5. Gap filling: 1- enrolment

2-primary 3- education 4- areas

--------- -------------

-------------------------------------------------------

05 pts

PART TWO : WRITTEN EXPRESSION
Topic one:
Form
Content
Topic two:
Form
Content

03 pts
02 pts
02.5 pts
02.5 pts

2  من1 صفحة

2112 :اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة

 د01  سا و12 : املدة. آداب وفلسفة: الشعبة. اللغة االجنليزية:اخحبار تادة
العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة

Women Rights in Ancient Egypt

)(الموضوع الثاني

PART ONE : READING (15 pts)

07pts

0.5
0.5
0.5x3

A. COMPREHENSION
1. b (expository)
2.
a- T
b- F
c- T
d- F
3.
a – An Egyptian woman could dispose of private property, including: land, portable
goods, servants, slaves, livestock, and money.
b- The wife, the children, the brothers and the sisters could inherit a deceased
man (4 heirs)
c- Yes, she could
4. paragraph 1.
5. a- Egypt
b- woman
c- children

08pts
01.5pt

0.5x3

B . TEXT EXPLORATION.
1. a- distinctions / differences

01.5pt

0.25x6

0.5pt
02pts

0.5
0.5x4

02.5pts

1
1

0.5 pt
01.5pt

b- significant

c- deceased

2.
verb

noun

to distinguish
management /manager
managing / manageress
difference/differentiation
02pts

1x2

3

01pt

0.25x4

4.

adjective
distinct / distinctive / distinguishable
distinguished / distinguishing
manageable / managing/managed
managerial
different / differential

1.b. It’s high time African women enjoyed the same legal rights as men.
2.b. Children could be disinherited by a mother.
1st syllable
property
1- achieved

2nd syllable
3rd syllable
enjoy/ distinction
economic
2. organised 3. develop 4. therefore

02pts

0.5x4

5.

05pts

03
02
02.5
02.5

PART TWO : WRITTEN EXPRESSION
Topic one:
Form
Content
Topic two:
Form
Content

2  من2 صفحة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة :جوان 2015

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة  +لغات أجنبية

املـدة 02 :سا و 30د

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

الموضوع األول
التمرين األول 05 ( :نقاط )

عين االقتراح الصحيح الوحيد  ،مع التعليل  ،من بين االقتراحات الثالثة في كل حالة من الحاالت األربع اآلتية:
ّ
فإن:
 )1إذا كان  aعددا صحيحا حيثّ a  15 :

أ) a  25

ب) a  65

ج) a  995

أ)  1

ب) 6

ج) 1

أ) 3

ب) 5

أ) عدد زوجي

ب) مضاعف للعدد 3

 )2باقي القسمة اإلقليدية للعدد   99على  7هو:

 )3من أجل كل عدد طبيعي  ، nالعدد  10 n  1يقبل القسمة على:
 )4مجموع كل ثالثة أعداد طبيعية متعاقبة هو دوما:

ج) 2

التمرين الثاني 07 ( :نقاط )
األول  u0وأساسها  qحيث u0  2 :و . q  3
 u n المتتالية الهندسية التي ّ
حدها ّ
 )1احسب  u1و . u2
ثم استنتج . u5
 )2اكتب  unبداللة  n؛ ّ
تغير المتتالية .  un 
عين اتجاه ّ
ّ )3

 )4أ) احسب بداللة  nالمجموع  Snحيث. Sn  u0  u1  u2  ...  un1 :
ب) استنتج قيمة المجموع. 2  6  18  ...  486 :

عين باقي القسمة اإلقليدية على  5لكل عدد من األعداد  33 ، 32 ، 3و . 34
 )5أ) ّ
؛ . 34 k  1 5

ب) استنتج ّأنه لكل  kمن
عين األعداد الطبيعية  nالتي من أجلها يكون  3n  1قابال للقسمة على . 5
ّ )6
صفحة  1من 3

ج) مضاعف للعدد 4

التمرين الثالث 80 ( :نقاط )

ِ x  3
معرفة على   2بـ :
 fالدالة ال ّ
x2
  C f المنحنى الممثل للدالة  fفي المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس . O; i , j

f  x 





lim
 limو f  x 
 )1أ) احسب النهايات التاليةf  x  ، lim f  x  ، lim f  x  :


x 

x 

ب) استنتج معادالت المستقيمات المقاربة للمنحنى 

x 
2

. C f

x 
2

تغير الدالة . f
ثم استنتج اتجاه ّ
 )2احسب ّ f   x 
 )3ش ّكل جدول تغيرات الدالة . f

 a )4و  bعددان حقيقيان     ،مستقيم معادلته . y  ax  b
عين العددين
ّ

 aو  bعلما ّأن المستقيم   مماس للمنحنى 

  C fفي النقطة ذات الفاصلة . 0

1
 )5أ) تحقّق ّأنه لكل  xمن :  2
x2
ب) استنتج النقط من المنحنى   C f التي إحداثياتها أعداد صحيحة.

. f  x   1 

 )6أنشئ   و 

. C f

صفحة  2من 3

الموضوع الثاني

التمرين األول 06( :نقاط )

1
األول  u1وأساسها  rحيث:
  un متتالية حسابية ّ
حدها ّ
2
أن. u1  u3  1 :
 )1أ) ّبين ّ
5
أن . r  
ثم استنتج
عين ّ
ب) ّ
األول  u1؛ ّ
الحد ّ
ّ 2
 )2اكتب  unبداللة . n

 u2 و . u1  u3  5

 )3أ) احسب بداللة  nالمجموع  Snحيث. Sn  u1  u2  ...  un :
657
. Sn  
عين قيمة العدد الطبيعي  nالتي يكون من أجلها
ب) ّ
2
 n )4عدد طبيعي غير معدوم  ،نضع. Tn  u1  2u2  3u3  ...  nun :
أ) تحقّق ّأنه لكل  nمن



.  n  2  9  5n   5n2  n  18 :

ب) باستعمال االستدالل بالتراجع  ،أثبت ّأنه لكل  nمن



1
. Tn  n  n  114  5n  :
6

التمرين الثاني 06 ( :نقاط )

 aو  bعددان صحيحان يحقّقان a  137 :و . b  67
عين باقي القسمة اإلقليدية على  7لكل من العددين  aو . b
ّ )1
أن العددين  a 3 1و  b 3 1يقبالن القسمة على . 7
ّ )2بين ّ
أن a  20157 :و . b  1436 7 
 )3أ) تحقّق ّ

عين باقي القسمة اإلقليدية على  7للعدد . 2015 3  1436 3
ب) ّ
أن. 2015 3  1436 3  1962 3 1  0 7  :
ج) استنتج ّ

التمرين الثالث 08 ( :نقاط )
معرفة على بـِ f  x   x3  3x  2 :
 fالدالة ال ّ
  C f المنحنى الممثل للدالة  fفي المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس . O; i , j



 )1احسب نهاية الدالة  fعند  وعند . 

ثم ش ّكل جدول تغيراتها.
 )2ادرس اتجاه ّ
تغير الدالة  f؛ ّ
أن المنحنى   C f يقبل نقطة انعطاف ُيطلب تعيين إحداثييها.
ّ )3بين ّ

 )4اكتب معادلة للمماس  T للمنحنى   C f في النقطة ذات الفاصلة . 0
 )5احسب  f  2 و

 f  2؛ ّثم أنشئ  T و 

. C f

 )6أ) أنشئ المستقيم    ذا المعادلة . y  x  2
ب) حل  ،في

 ،بيانيا المتراجحة . f  x   x  2
صفحة  3من 3



اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :

اخحبار يف تادة :الرياويات

الشعبة :آداب وفلسفة  +لغات أجنبية

(الموضوع األول)

املدة 15 :سا و  01د
العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

األول 12( :نقاط)
التمرين ّ

ألن  99  15أو 99  1  05
 .0ج) ّ a  995
 .5ب)  6ألن  99  6مضاعف لـ  7أو 99  67

52,1
52,1

 .0أ)  3ألن  10  13ومنه لكل 10 n  1  03 ، n

52,1

 .4ب) مضاعف للعدد  3ألن لكل n   n  1   n  2  3 n  1 ، n

52,1

12
نقاط

التمرين الثاني 07( :نقاط)
 u1  2  3  6 .0و . u2  6  3  18

01

 un  2  3n .5؛ u5  2  35  486

01

 un1  un  4  3n  0 .0ومنه   un متزايدة تماما

01

 .4أ ـ Sn  3n  1
ب ـ 2  6  18  ...  486  u0  u1  ...  u5  728
 .5أ ـ
34

 3 32 33العدد

1

 3الباقي

ب ـ  34  15ومنه لكل  kمن

؛ . 34 k  15

 3n  1  05 .6تكافئ  3n  15إذاً  n  4kمع

01
01
2

4

07
نقاط

01
5,5

k

5,5

التمرين الثالث 10( :نقاط)
lim
 limو f  x   
 .0أ ـ f  x    ، lim f  x   1 ، lim f  x   1


x 

x 

x 
2

ب ـ  x  2و y  1
.2

1

2

 x  2

01

 f ( x) ؛ f ( x)  0

 fمتناقصة تماما على كل من

52,1

 ;2و 2;

 .0جدول تغيرات الدالة . f
3
1
 a  f '  0    .4؛ b  f  0   
2
4
1
x  2 1
1 

 .5أ ـ  f  x 
x2
x2
ب ـ  x و  x  2من قواسم  1أي  x1;3ومنه  A1; 2 و B  3;0 

 .6إنشاء   و 

x 
2

01

. C f

5,5
5,5
50
5,5
50
0,,5

صفحة  0من 5

10
نقاط

تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
املدة 15 :سا و  01د
اخحبار يف تادة :الرياويات الشعبة :آداب وفلسفة  +لغات أجنبية
(الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة مجموع
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :لغات أجنبية
اختبار يف مادة :اللغة العربية وآدابها

املـدة03 :سا و 30د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

األول
الموضوع ّ

ي العربي بن مهيددي يدي زنزانتدي يدي
البياتي بعد مقتل الزعيم
ص :قال ّ
الشاعر العراقي عبد ّ
الوهاب ّ
ال ّن ّ
الوطني الجزائر ّ
ّ
الفرنسيين:
السجن من قبل البرابرة
ّ
ّ
الموت يي الظهيرة
-1-

السجن) ،وليل
َس ُ
قمر أ ْ
ود يي نايذة ّ
( ٌ
آن وطفل
ٌ
وحمامات وقر ٌ
أخضر العينين يتلو

النصر» وفل
سورةَ « ّ

من حقول النور ،من أ ْفق جديد

قديس شهيد
قطفتْه يد ّ
قديس وثائر
يد ّ

آثار الجريمة
وعلى الجدران ظل

يتدلّى رأسهَ ،يسقط ثلج
فوق عينيه وترب وجنادل

عيني ذلك الطفل المناضل
فوق َ
-2-

السجن مع العصفور (يحلم)
كان في نافذة ّ
كان مثلي يتألّم

ولدتْه في ليالي بعثها شمس الجزائر
الريح واألرض وأشواق الطفولة
ولدته ّ

كان يعلم:

وانتصارات وح ّمى وبطولة...
آن ،وليل
ٌ
وحمامات وقر ٌ

في ليالي بعثها ،شمس الجزائر

وعذابات ربيع في خميلة

آثار الجريمة
ٌ
صامت يمسح عن كفّيه َ
قمر أسود
ٌ

سر مغلقاً ال يتكلّم
كان ّاً

بد هالك
ّأنه ال ّ
الشمس هنالك
وستبقى بعده ّ
تلد الثائر في أعقاب ثائر.

األول
الديوان الجزء ّ

ص 353 :إلى .361

شرح المفردات:
طيب الرائحة نقي البياض.
يل :جمع فلّة نوع من النبات له زهر ّ
ّ
ّ
الشجر الكثير الملتف .جنادل:جمع جندلة ،وهي الصخرة العظيمة.
خميلةّ :

صفحة  1من 4

األسئلة:

ي 10( :نقاط)
ّأوال د البناء الفكر ّ
ص.
 .1رسم ّ
الشاعر شخصية البطل العربي بن مهيدي ،اذكر بعض مالمحها من ّ
الن ّ
تضمنت األفعال اآلتية « :يحلم د يتألّم د ال يتكلّم د يعلم » قيما ومبادئ آمن بها الثّوار الجزائرّيون .اذكرها.
.2
ّ
الشرح.
لكل نوع مع ّ
 .3وظّف ّ
الشاعر نوعين من ّ
الرمز ،ما هما؟ هات مثاال ّ
الدالة على ذلك؟
 .4نظرة الشاعر التفاؤلية واضحة في ّ
النص .ما العبارات ّ

أمتي ،يشارك يي آالمها وأيراحها .»...هل ينطبق هذا
 .5يقول الكاتب أحمد قبشّ « :
الشاعر الحديث مصلوب إلى ّ
البياتي في قصيدته؟ علّل.
القول على ّ
الشاعر ّ
النص.
النص؟ اذكر ّ
مؤشرين له مع التّمثيل من ّ
 .6ما الّنمط الغالب على ّ

غوي 06( :نقاط)
ثانيا د البناء اللّ ّ
حمى ،ليل ،جريمة ،يتألم »؟
 .1ما الحقل ّ
الداللي لأللفاظ التالية « :السجنّ ،
 .2أعرب لفظة « يتلو » الواردة في قول الشاعر « :أخضر العينين يتلو» ،ولفظة « الطّفل » الواردة في قوله« :فوق
عيني ذلك الطفل المناضل».

المحل اإلعرابي للجملتين اآلتيتين:
ّ .3بين
ّ
ّ
األول.
َس ُ
قمر أ ْ
ود يي نايذة ّ
« ٌالسجن » الواردة في المقطع ّ
 « -يحلم » الواردة في المقطع الثاني.

سر بالتغتها.
بيانية ،اشرحها ّ
الريح واألرض »...صورة ّ
مبينا نوعها و ّ
 .4في عبارة « ولدتي ّ
محددا التّفعيالت والبحر:
السطرين اآلتيين تقطيعا
عروضيا ّ
 .5قطّع ّ
ّ
وطفل
آن
ٌ
وحمامات وقر ٌ
ُ
أخضر العينين يتلو
ُ

ص 04( :نقاط)
قدي لل ّن ّ
ثالثا د التّقويم ال ّن ّ
العرب
الشعراء
الشعر العر
اهتم بي ّ
يقول عبدهللا الركيبي في كتابه (األوراس في ّ
ُ
اهتم شعراؤنا باألوراس ّ
بي)  « :كما ّ
ّ
العربي.»...
يي شتّى أنحاء الوطن
ّ
الشعراء العرب بالثورة الجزائرّية.
الدافع إلى اهتمام ّ
 انطالقا من هذا القول ّبين ّ -ماذا يمثّل األوراس بالنسبة إليهم؟

مجدوا الثورة الجزائرّية واحتفوا بها ،مقتص ار على ثالثة أعالم منهم.
 اذكر بعض ّالشعراء العرب الذين ّ

صفحة  2من 4

ص:
ال ّن ّ

الموضوع الثّاني

دردد علددى أف دواه شددعرائنا وأدبائنددا بكث درة فددي مطلددع هددذا القددرن ،نتيجددة لمددا
دانية فددي األدب تتد ّ
لقددد أخددذت كلمددة اإلنسد ّ
السعادة والمثدل التدي يحلدم بهدا ويعمدل
تضمنته من معان (تسمو باإلنسان) وحياته ،الرتباط معناها بتطلّع اإلنسان نحو ّ
ّ

جاهدا لتحقيقها.

إن شعراءه قد ثاروا ثورة عارمة على
اإلنسانية قد وجدت لها في التيار الروما
ولكن فكرة
نسي األثر البعيد بحيث ّ
ّ
ّ
ّ
الشدعر واألدب ،وترّكدزت ثدورتهم بندوع خداص علدى العدادات والتقاليدد والمفاسدد االجتماعيدة
القديم واتجاهاته ومفاهيمه فدي ّ

التي كان يرزح اإلنسان العربي تحت وطأتها ،واتخذت لها األبعاد الشاملة التدي تجعدل مدن األدب صدورة لننسدان الفدرد.
ّ
الذاتية الحالمة التي تعانق اإلنسان عناقا شعورّيا (قد يتح أمام الشعراء واألدباء آياقا)
فهذا االتجاه باألدب إلى
الفردية و ّ
ّ
خيالية واسعة ،فشملت اإلنسان والكون ونبيل التطلّعات ،وقد أخذت أقالمهم تفديض بنغمدات جديددة كدان لهدا فدي النفدوس
ّ

متصوفا يالمس شغاف
وتحدثت عنه حديثا عاشقا
تغنت باإلنسان
الوقع العذب ،أال وهي نغمات
اإلنسانية المطلقة التي ّ
ّ
ّ
ّ
لتفش دي
القلددب ويدددخل بصددفائه إلددى أعمدداق الد ّدنفس المتعطّشددة لحددديث مثلدده بعددد أن كددادت تكفددر بددالقيم وبددالروح ،نتيجددة ّ
كل العواطف والمشاعر...
النهضة
تطور ّ
ّ
ّ
العلمية الحديثة إلى ّ
مجرد آلة خالية من ّ
حولت اإلنسان مع ّ
المادية التي ّ
المحبدة والعددل
اإلنسانية في معناها عندد أصدحاب االتجداه الرومانس
وشملت
دع الفضدائل المتمثّلدة بدالخير و ّ
ّ
دي جمي َ
ّ
األناني دة والمصددلحة والجشددعّ ،إنهددا تطلّ دعٌ إلددى عددالم يسددوده اإلخدداء
التعص دب والتفرقددة ،بعيدددا عددن
بعيدددا عددن كد ّدل أشددكال
ّ
ّ

اإلنساني...
ّ
ألنهددا
دانية عنددد أصددحاب المددذهب الرومانسد
دي تدددعو إلددى نبددذ كد ّدل مددا يفد ّدرق بددين اإلنسددان واإلنسددان؛ ّ
كمددا أ ّن اإلنسد ّ
ّ
يميز بين البشر مدا هدو إالّ أثدر مدن آثدار
الناس من طبيعة واحدة ،وا ّن الشكل واللون والمظهر
تنظر إلى ّ
الخارجي الذي ّ
ّ
البيئة والطبيعة على اإلنسان .واإلنسانية عندهم أيضا تدعو إلى نبذ التخاصم والتحارب بين البشر ،واالبتعاد عن فرض
لكل الناس ،ثم
اآلراء والسيطرة والنفوذ إرضاء لرتغبات ّ
النفس وجموحها نحو ّ
الشر ،وتعمل لتحقيق السالم والعدل والرخاء ّ
النداس وعندئدذ
ألنده متدى تدوفّرت الحريدة تنعددم تلدك الفدوارق التدي تباعدد بدين ّ
ّإنها تدعو د وهدو األه ّدم د إلدى حريدة اإلنسدان ّ

وتعمدق
تنمدي فيده الضدمير الح
دي ّ
يستطيع اإلنسان أن يحقّق ما يصبو إليه بعيداً عن الضغط واإلكراه؛ فالحرية هي التي ّ
ّ
الحسدّية
إحساسده الدواعي بالحيداة ،وتغد ّذي تلددك البدذرةَ اإللهيدة المتمثلدة بالرحمددة والشدفقة التدي ترفعده إلددى م ارتدب عاليدة مدن ّ
الوجدانيدة الصددافية ،فيحمددل عندئددذ سددالح الهددم طوعددا لكددل مددا يسدديء إلددى ك ارمدة اإلنسددان وك ارمددة الحيدداة المتمثلتددين فيدده،

كل القضدايا التدي تفدتح لننسدان مناخدا أفضدل وجدوا أكمدل لتحقيدق وجدوده أسدوة بغيدره ،وتخلدق فيده روح
فيقف مدافعا عن ّ
الشعوب.
وكل أنواع القهر واالستبداد باإلنسان و ّ
الثّورة على المفاسد والشرور ّ
دي المعاصددر ص 45..42 :بتصد ّدرف د الدددكتور مفيددد محمددد قميحددة ،دار اآليددا
داني يددي ّ
الش دعر العربد ّ
مددن كتدداب االتجدداا اإلنسد ّ
الجديدة بيروت ،الطبعة 1391 / 1م.

صفحة  3من 4

األسئلة:

ي 10( :نقاط)
ّأوال د البناء الفكر ّ
الشعر العربي الحديث؟
ص؟ وما األهمية التي يكتسيها في ّ
 .1ما الموضوع الذي عالجه الكاتب في ّ
الن ّ
ّ
النص.
 .2ل َم لقيت فكرة اإلنسانية إقباال واسعا من أدباء االتّجاه الروما
دعم إجابتك بأمثلة من ّ
نسي ؟ ّ
ّ
نسيين إلى جملة من المبادئ .اذكرها في عبارات وجيزة.
 .3تدعو
اإلنسانية في نظر الروما ّ
ّ

اإلنسانية ومبدأ الحرية .ما العالقة بينهما؟ وما ثمار الحرية في حياة اإلنسان؟
 .4ربط الكاتب بين فكرة
ّ
ي الددذي ينتمددي إليدده الد ّدنص؟ اسددتخلص أربددع خصددائص لدده اثنتددين منهددا فددي الشددكل واثنتددين فددي
 .5مددا الفد ّدن النثددر ّ
المضمون.

النص.
النص؟ اذكر ّ
مؤشرين له مع التمثيل من ّ
النمط المهيمن في ّ
 .6ما ّ
اللغوي 06( :نقاط)
ثانيا د البناء
ّ
الداللي الذي تنتمي إليه األلفاظ التالية « :اإلنسان – النفس – الفرد – الحياة – الحرية »؟
 .1ما الحقل ّ
 .2أعرب األلفاظ التالية:

 « -جاهدا » في قول الكاتب « :ويعمل جاهدا.»...

اإلنسانية تدعو إلى نبذ.»...
إن
 « تدعو» في قولهّ « :ّ
المحل اإلعرابي للجملتين اآلتيتين:
ّ .3بين
ّ
ّ
 « -تسمو باإلنسان » الواردة في الفقرة األولى.

 « -قد يتح أمام الشعراء واألدباء آياقا »...الواردة في الفقرة الثانية.

نصه؟
 .4ما الغرض البالتغي من توظيف الكاتب
األسلوب الخبري في ّ
َ
ّ
مبيندا
 .5قال الكاتب « :وقد أخذت أقالمهم تفيض بنغمات ،»...ما نوع الصورة
البيانية فدي هدذه العبدارة؟ اشدرحهاّ ،
ّ
وجه بالتغتها.
قدي لل ّنص 04( :نقاط)
ثالثا د التّقويم ال ّن ّ
جميع الفضائل المتمثّلة بالخير
نسي
قال الكاتب ...« :وشملت
َ
ّ
اإلنساني ُة يي معناها عند أصحاب اال تّجاا الروما ّ
التعصب والتفرقة.»...
كل أشكال
و ّ
ّ
المحبة والعدل بعيدا عن ّ
المطلوب :في ضوء ما درست:

وضح إجابتك.
تجسدت هذه المعاني لدى أدباء الرابطة
القلمية المهجرّية؟ ّ
أ -كيف ّ
ّ
ب -ما وظيفة األدب كما دعا إليها أصحاب هذا االتّجاه؟

صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان :شهادة البكالوريا الشعبة :لغات أجنبية دورة :جوان 2015

المدة 3 :سا و 33د

اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها

عناصر اإلجابة
أوال  -البناء الفكري:
 .1بعض مالمح شخصية العربي بن مهيدي من النص:
 البراءة والتطلع إلى غد جميل ومستقبل زاهر« طفل أخضر العينين»– اإليمان باهلل واليقين التام في نصره « يتلو سورة النصر»
– التشبع بمشاعر الحب والجمال « وفل من حقول النور».
– الطهر والتضحية « يد قديس شهيد».
– اإلباء والرفض « وثائر.» ...
– الجلد والصبر «كان مثلي يتألم».
*ملحوظة :يكتفي المترشح بذكر أربعة مالمح فقط.
 .2المعاني التي تضمنتها األفعال اآلتية:
 يحلم :يتطلع إلى المستقبل الواعد .أي يتوق إلى تحرر شعبه و استقالل وطنه الجزائر – .يتألم:لحاله وحال شعبه ووطنه.
– ال يتكلم :يتحدى الجالدين ويحافظ على أسرار الثورة رغم وحشية التعذيب.
– يعلم :اإليمان بالشهادة واستمرار الثورة والثوار حتى النصر.
 .3وظف الشاعر نوعين من الرمز :األول :ديني مثل « :قرآن ،سورة النصر ،قديس» ،فالقرآن
رمز لإلسالم بمبادئه وقيمه ،وسورة النصر رمز النتصار الحق على الباطل ،والقديس رمز
لمعاني السلم والطهر .والثاني :طبيعي مثل « ليل ،أفق ،الريح ،الشمس...الخ» .ف«ليل» رمز
لكل معاني الشر من ظلم وقهر وغدر وهي تتجسد في االستعمار البغيض .و«أفق» ترمز لألمل
والمستقبل السعيد .و«الريح» ترمز لمعاني التغيير والثورة والتدمير .و«الشمس» ترمز لمعاني
الحقيقة والحرية.
 .4الشاعر متفائل في النص ،ومن العبارات الدالة على ذلك" :مع العصفور يحلم ،وستبقى بعده
الشمس هنالك ،شمس الجزائر ،تلد الثائر في أعقاب الثائر".
 .5نعم ينطبق هذا القول على الشاعر البياتي ألنه ينتمي إلى أمته العربية ،يتألم آلالمها ،ويبتهج
ويفرح النتصاراتها ،وأصدق دليل على هذا ،وعلى ضوء القصيدة فهو يؤازر الثورة الجزائرية
وثوارها ،ويمجد بقلمه وبيانه عظماءها أمثال الشهيد العربي بن مهيدي ويكشف األعمال البشعة
لفرنسا ويعبر بصدق عن جرحه ومعاناته كقوله « كان مثلي يتألم» .
 .6النمط الغالب على النص هو النمط الوصفي.
مؤشراته :النعوت واإلضافات «أسود ،شهيد ،يتدلى رأسه ،نافذة السجن ،شمس الجزائر ،»..كثرة
األفعال المضارعة «يتلو ،يسقط » ،والصور البيانية « ولدته الريح ،ليل صامت ،يمسح آثار
الجريمة ».

صفحة  1من 4
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اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها

ثانيا  -البناء اللغوي:
 .1الحقل الداللي لأللفاظ التالية" :السجن ،حمى ليل ،جريمة ،يتألم هو :المعاناة – االضطهاد.
 .2إعراب المفردات :يتلو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من
ظهورها الثقل .والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو.
الطفل :بدل من اسم اإلشارة مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
 .3إعراب الجملتين:
 قمر أسود في نافذة السجن" جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب. يحلم :جملة فعلية في محل نصب خبر كان. .4الصورة البيانية« :ولدته الريح ،»..استعارة مكنية شبه فيها الريح التي هي شيء معنوي باألم
التي هي شيء مادي فحذف المشبه به األم ورمز له بأحد لوازمه «ولدت».
بالغتها :تشخيص المعنى وتقريبه إلى الذهن.
 .5التقطيع:
وحماما تنوقرأأ ننوطفلو
5/5//5/ 5/5//5/ 5/5///
فعالتن فاعالتن فاعالتن
أخضرلعي نين يتلو
5/5//5/
5/5//5/
فاعالتن
فاعالتن
القصيدة من بحر الرمل.
ثالثا ـ التقويم النقدي للنص:
 الدافع إلى اهتمام الشعراء العرب بالثورة الجزائرية هو النزعة القومية التي جعلت العربييشارك أبناء أمته في آالمهم وآمالهم من المحيط إلى الخليج ،يفرح النتصاراتهم ويتألم ويتحسر
على معاناتهم.
 األوراس بالنسبة إليهم رمز للبطولة والصمود واإلباء في تحقيق الحرية وتقرير المصير وطردكل دخيل مغتصب حتى أضحت ثورة الجزائر بهذه االلتفاتة من قبل الشعراء نموذجا يحتذى من
شعوب العالم العربي وغير العربي لتحقيق الحرية والكرامة.
 من الشعراء الذين مجدوا الثورة الجزائرية شفيق الكمالي ،سليمان العيسى ،محمد الفيتوري،إبراهيم الدامغ  ،عبد المعطي حجازي...الخ.
 ملحوظة :يكتفي المترشح بذكر ثالثة أعالم.

الصفحة  2من 4
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المدة 3 :سا و 33د

اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها

عناصر اإلجابة
أوال  -البناء الفكري:
 .1الموضوع الذي عالجه الكاتب هو النزعة اإلنسانية في األدب عند أصحاب المذهب
الرومانسي.
اكتسى موضوع فكرة اإلنسانية أهمية كبيرة في الشعر العربي الحديث ،السيما عند شعراء
الرومانسيين الذين حفل شعرهم بنزعة إنسانية سامية تدعو إلى اإلخاء والمحبة بين اإلنسان
وأخيه اإلنسان.
 .2لقيت فكرة اإلنسانية إقباال كبيرا من أدباء االتجاه الرومانسي لألسباب التالية:
 الرغبة في ولوج آفاق خيالية واسعة تشمل اإلنسان والكون. طغيان المادية التي حولت اإلنسان إلى آلة خالية من المشاعر. فساد العالقات اإلنسانية وطغيان التعصب والجشع. الرغبة في الحرية.أمثلة من النص:
 « قد فتح أمام الشعراء واألدباء آفاقا خيالية واسعة»... « نتيجة لتفشي المادية»... « وشملت اإلنسانية ...جميع الفضائل»... « ألنه متى توفرت الحرية»... .3المبادئ التي تدعو إليها اإلنسانية في نظر الرومانسيين:
 نبذ التفرقة والعنصرية – .نشر السلم واألخوة ونبذ التعصب واالستبداد – .تمجيد حريةاإلنسان.
 .4العالقة بين فكرة اإلنسانية والحرية هي عالقة تالزم .فالكاتب يعتبر الحرية شرطا ضروريا
في تحقيق النزعة اإلنسانية.
وثمار الحرية في حياة اإلنسان تتمثل فيما يلي:
 تنمي الضمير اإلنساني الحي ،وتعمق إحساسه بالحياة. تغذي في اإلنسان قيم الرحمة والشفقة وتسمو به إلى مراتب عالية من اإلنسانية. تنمي روح الثورة على كل المفاسد والقهر والظلم وعلى ما يسيء إلى كرامة اإلنسان. .5ينتمي النص إلى فن المقال النقدي.
خصائصه  :أ -من حيث الشكل:
اإليجاز والتركيز .الترسل وسهولة اللغة  .الخضوع لمنهجية العرض (مقدمة ،عرض
وخاتمة) .اعتماد األسلوب المباشر  .توظيف المصطلحات.
ب ـ من حيث المضمون :وحدة الموضوع  .بروز شخصية الكاتب .اعتماد أسلوب اإلقناع.
توخي الموضوعية في الطرح والمعالجة والبعد عن الذاتية.
 .6النمط المهيمن في النص تفسيري.
مؤشراته:
 ذكر الموضوع المراد شرحه وتفسيره ( فكرة اإلنسانية لدى أصحاب المذهب الرومانسي) شرح األفكار بتدرج انطالقا من اإلجمال إلى التفصيل( الفقرة األولى إجمال ثم يأتي التفصيلفي الفقرات الالحقة).
 اعتماد األمثلة التوضيحية مع توخي الموضوعية ( حولت اإلنسان إلى مجرد آلة خالية منالعواطف).
 اعتماد أساليب التوكيد ( إن اإلنسانية تدعو ..لقد أخذت كلمة اإلنسانية.)... اعتماد أساليب التعليل ( نتيجة لتفشي ...ألنها تنظر.) ... -استخدام الجمل االعتراضية ( ثم إنها تدعو ـ وهو األهم ـ إلى حرية اإلنسان).
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اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها

ثانيا  -البناء اللغوي:
 .1الحقل الداللي الذي تنتمي إليه األلفاظ التالية:
 "اإلنسان ،النفس ،الفرد ،الحياة ،الحرية" هو اإلنسانية. .2إعراب المفردات:
 جاهدا :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة. تدعو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقد رة على الواو للثقل .والفاعل ضميرمستتر تقديره هي.
 .3إعراب الجمل:
 تسمو باإلنسان  :جملة فعلية في محل جر نعت. قد فتح ...آفاقا :جملة فعلية في محل رفع خبر السم اإلشارة « ذا». .4الغرض البالغي من توظيف األسلوب الخبري في النص :التقرير.
 .5الصورة البيانية "أخذت أقالمهم تفيض بنغمات "...استعارة مكنية ،حيث شبه األقالم بالماء،
فحذف المشبه به وأبقى على أحد لوازمه وهو "الفيضان".
بالغتها :إيضاح المعنى وتجسيد الصورة.
مالحظة :يمكن اعتبار الصورة مجازا مرسال في قوله" :أخذت أقالمهم" عالقته سببية.
ثالثا ـ التقويم النقدي للنص:
أ -تجسدت هذه المعاني لدى أدباء الرابطة القلمية المهجرية على النحو التالي:
 إيليا أبو ماضي في قصيدته «أنا» دعا اإلنسان إلى بناء عالقاته مع أخيه اإلنسان على أساسمن القيم اإلنسانية من رحمة وأخوة وعطف وتعاون بعيدا عن أشكال التعصب والظلم والكبر.
 الشاعر القروي في قصيدته «هنا وهناك» كان ناقما على طغيان النزعة المادية على حساباإلنسان وقيمه في عصره.
 ميخائيل نعيمة في قصيدته «اللهم اجعل قلبي واحة» عبر عن نزعة إنسانية وروحية حين دعاهللا أن يمأل قلبه إيمانا وإخالصا  ،ومحبة لكل الناس قريبهم وغريبهم.
ب -اعتبر أصحاب االتجاه الرومانسي األدب رسالة إنسانية دعامتها الدعوة إلى الخير والحق
والجمال.

الصفحة  4من 4
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وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :لغات أجنبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015
املـدة 30 :سا و 30د

اختبار يف مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا على الخيار:
الموضوع األول:

هل التمييز بين البديهية والمسلمة ،في الرياضيات ،له ما ِّ
يبرره؟

الموضوع الثاني:
يقول "غاستون برجيه"  " :إن اآلخر كلما كان مختلفا عني ،استطاع مساعدتي على أن أكون أنا ".

دافع عن صحة هذه األطروحة.
الموضوع الثالث :النص
« إن المالحظة التي يقوم بها الرجل العادي في حياته اليومية ،تختلف عن مالحظة العالم ،فالرجل

العادي ال يبغي التوصل لكشف علمي ،وهذا ما يجعل مالحظته تخضع لغرض النفع العام ،الخاص بالحياة
العملية.

وهذه المالحظة ال تقوم على فكرة الربط بين ما يالحظه الرجل العادي في حياته ،ألنه في نطاق

حياته اليومية ،ال ِّ
تكون له أي نظرة نقدية فاحصة للظواهر ،بل كل ما يعنيه منها ،النفع العملي الموقوت،
الناجم عن هذه الظواهر .ولهذا فهو ال يهتم بارتباطات الظاهرة وعالقاتها مع غيرها من الظواهر األخرى ،ألن

مؤثر في حصوله على تمام المنفعة العملية التي
ا
هذا األمر ال يدخل في اعتباره على اإلطالق ،إال إذا كان
يستهدفها.

أما العالِّم فإنه حين يشاهد ظاهرة معينة ،فإن مالحظته لها تكون بهدف الكشف عما هو جديد في
الظاهرة ،ليصبح جزء ِّ
مكمال لنسق معرفته عن العالم .فالمعرفة في مجال العلم تتكون من الوقائع التي نصبح
على وعي بها من خالل المالحظة ».

ماهر عبد القادر محمد علي

فلسفة العلوم ،المنطق االستقرائي،ج 1

المطلوب :اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.
صفحة  1من 1

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان :البكالوريا
احملاور

مادة :الفلسفة

الشعبة :لغات اجنبية

دورة :جوان 2015

عناصر اإلجابة

طرح المشكلة

الموضوع األول:
يبرره؟
ـ هل التمييز بين البديهية والمسلمة في الرياضيات له ما ّ
مقدمة /
المدخل :البرهان الرياضي هو استدالل به نثبت صحة قضية برد ّها إلى قضايا أخرى أبسط
منها تدعى المبادئ ،من هذه المبادئ البديهيات والمسلّمات التي وقع اختالف في طبيعتها ،فذهب
أصحاب النزعة الحدسانية ( اقليدس) إلى التمييز بينها.
المسار :لكن في مقابل ذلك يرى أصحاب النزعة األكسيوماتية ّ
مبرر له
أن هذا التمييز ال ّ

الجزء األول

ضبط المشكلة :في ظل هذا التعارض نتساءل :هل تقسيم مبادئ الرياضيات إلى بديهيات
يبرره؟
ومسلّمات له ما ّ
سالمة اللغة
يبرره (الرياضيات اإلقليدية  -النزعة
األطروحة األولى :التمييز بين البديهيات والمسلّمات له ما ّ
الحدسانية ).
الحجة:
ّ
ـ اختالف طبيعة البديهية عن طبيعة المسلمة ،من ذلك:
البديهية قضية واضحة وصادقة بذاتها.
البديهية عامة تقبلها جميع العقول وصالحة لك ّل المعارف ،وإنكارها يوقع في التناقض.
بينما المسلّمة قضية رياضية أق ّل وضوحا ،ليست صادقة بذاتها ،وتُقبل لما يُبنى عليها من نتائج.
المسلّمة خاصة بكل نسق رياضي ،وإنكارها ال يوقع في التناقض.
األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة ( ) 5.1 ( + ) 5.1
ّ
نقد  :الوضوح ليس معيارا كافيا للتمييز بين البديهية والمسلمة
يبرره ( النزعة األكسيومية)
األطروحة الثانية :التمييز بين البديهيات والمسلّمات ليس له ما ّ
الحجة:
 لم يعد هناك تمييز بين المبدأين ،حيث أصبحت كل من البديهية والمسلمة مجرد فروض أيمنطلقات افتراضية (منظومة أوليات).
 كل من البديهية والمسلمة لها الوظيفة نفسها  ،أعني الوظيفة اإلجرائية في البرهان الرياضياألمثلة واألقوال  +سالمة اللغة ( ) 5.1 ( + ) 5.1
ّ
نقد :الرياضيات المعاصرة بطبيعتها األكسيومية لم تتجااوز فكارة البديهياة باالمطلق وإنماا حاددتها
بنسق
التركيب:إن المبادئ ضرورية لكل استدالل رياضي وأن قيمة هذه المبادئ ال تكمن في بساطتها
ووضوحها بقدر ما تتحدد في طبيعتها المنطقية وانسجامها داخل النسق .
الحجة :تعدد األنساق الرياضية المعاصرة ،وصدقها في الوقت نفسه يؤكد على عدم التمييز بين
البديهيات والمسلمات في البرهان الرياضي .
مبرر ينسجم ومنطق التحليل.
موقف شخصي ّ
توظيف األمثلة واألقوال
ـ استنتاج موقف ينسجم مع منطق التحليل.
ـ تبريره
ـ مدى انسجام الحل مع منطوق المشكلة
() 5.1 ( + ) 5.1
األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

محاولة حل المشكلة

الجزء الثاني
الجزء الثالث

حل المشكلة
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صفحة 3 /1

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان :البكالوريا

مادة :الفلسفة

الشعبة :لغات اجنبية

دورة :جوان 2015

عناصر اإلجابة :الموضوع الثاني
إن اآلخر كلّما كان مختلفًا ع ّني ،استطاع مساعدتي على أن أكون أنا".
يقول "غاستون بريجيه"ّ " :
دافع عن صحة هذه األطروحة.
قادر على معرفة ذاته.
أن اإلنسان كائن واع ،األمر الذي يجعله كائنا ًا
الفكرة الشائعة :االعتقاد الشائع ّ

طرح المشكلة

إب رراز التعررار  :لكننن البنناالع االجتمنناعا لينسننان يجعلننه ،ال نرأي العدينند مننن النيعنناة الىلسننىية ،فننا اجننة لننى
اآلخرين ،لمعرفة ذاته ووعا أناه.
المشكلة :كيف يمكن الدفاع عن ضرورة اآلخر كأسنا لمعرفنة النذاة فنا النل االعتقناد النأن الن ّذاة أقندر علنى
معرفة ذاتها دون اجة لى اآلخر ؟
سالمة اللغة

الجزء األول

منطق األطروحة :وعا ال ّذاة لذاتها يتوقف على وجود اآلخر.
مسلمات األطروحة:
ال وجود أل نا خالصة مكتفية بذاتها
الطابع االجتماعي للفرد يجعل األنا الفردي في حاجة إلى (اآلخر )

الجزء الثاني

محاولة حل المشكلة

5.1 + 5.1

الدفاع عن األطروحة بحجج شخصية:
 برأينا الواقع يؤكد على أن الوعي بالذّات يختلف باختالف المجتمعات التي تنتمي إليها.تكونهمرا خبررات سرارة أو
 ّإن العواطف التي تعد قروا حياتنرا النفسرية يصرنعها اآلخرر  ،فالحرر والكرره ّ
مؤلمة ترتبط باآلخر  ،لذلك نرى كل ذات تنتظ بحسر ما يريد منها اآلخر.
االستئنا المذاهب فلسىية مأسسة (الىلسىة الوجودية – الىلسىة الالواهرية -فلسىة هيجل)

تواليف األقوال واألمثلة  +سالمة اللغة

الجزء الثالث

عر منطق الخصو ونقده:
تذهب فا المقاالل العض النيعاة الىلسىية لى أن معرفة ال ّذاة لذاتها عملية الابنينة يننعك
على ذاته فيعيها وعيا داخليا المنأى عن وسابة اآلخر (الكوجيتو الديكارتا )

5.1 + 5.1
فيهنا الشنعور

حل المشكلة

نقد منطقه :
يبرر عجز وقصور معرفة الذّات لذاتها بمنأى عن اآلخر.
وه الشعور وخداعه ّ
القول بوجود أنا مطلق يحقق اكتفاء الذّات بذاتها يتعار والقول بحقيقة الطبيعة االجتماعية للفرد.
4.0+ 4.0
 األمثلة واألقوال  +سالمة اللغةّن اآلخر شرب ضروري تعا ال ّذاة من خالله ذاتها ،ذ تالل هذه ال ّذاة عاجية عن معرفنة نىسنها المننأى
عن اآلخر.
هذا الطرح يستمد مشروعيته من كون الذّات ليس وعيها مطلقا،أي ال وجود لوعي منفصل عن اآلخرر،
فكل وعي هو وعي بشيء .

األقوال واألمثلة  +سالمة اللغة

5.1 + 5.1

المجمـــوع

1
1
40
1.1
5.1

5.1
1

الحجة:
ال ّذاة ال كم باالعها اإلنسانا ذاة عاقلة مىكرة ،الىعل هنذا التىكينر تعنا ذاتهنا ضنمن منا يقااللهنا منن ذواة
مغايرة لها ومختلف عنها(كلما ياد الوعا الاالختالف والتمايي كلما ياد الوعا الال ّذاة أكثر)
" تجرالننة الخجننل" الشننعورية تأكنند ال نرأي سننارتر علننى ضننور اآلخننر كوسننيب الينننا والننين نىسننا  ،فنناآلخر
ي ضر فا وعا كذاة واعية تراقب أفعالا( الخجل ال يت قق الينا والين نىسا  ،الل يأدي ليه الغير).

تواليف األقوال واألمثلة  +سالمة اللغة

العالمة
مجزأة مجموع

40
1.1

1

2
40
1
1
1
2

40

1
1.1
1.1

40

1
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صفحة 3 /0

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان :البكالوريا

مادة :الفلسفة

الشعبة :لغات اجنبية

دورة :جوان 2015
العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

الموضوع الثالث :ال ّنص
طرح المشكلة

الجزء األول

ـا مدخل :بفضاال المالحظااة تبااوأت المعرفااة العلميااة التجريبيااة المكانااة التااي صااارت إليهااا منااذ عصاار النهضااة
األوروبية.
ـ إبراز التعارض  :لكن المثير للتسااؤل هناا ،أن الرجال العاادي مثلاه مثال العاالم يساتمد معارفاه عان الطبيعاة مان
خالل مالحظته لها.
ـ صياغة المشكلة :هل اشتراك الرجل العاامي ماع العاالم فاي مالحظاة ماا يجاري أمامهماا مان ظاواهر يعناي أن
مالحظتهما من طبيعة واحدة ؟
ـ سالمة اللغة  +صحة المادة المعرفية ()5.1+ 5.1
محاولة حل المشكلة:
ّ
ـ بن اء موق ص ص احب ال نص :ياارى صاااحب الاانب أن طبيعااة المالحظااة العلميااة تختلااف عاان طبيعااة
المالحظة العامية.
ـ ضبط الموقف شكال ( االستئناس بعبارات النّب)

محاولة حل المشكلة

الجزء الثاني
الجزء الثالث

ـ سالمة اللغة
ـ بناء الحجة:
 -1غاية المالحظة العلمية هو الوصول إلى تفسير الظواهر.أما غاية المالحظة العامياة عملياة هاي المناافع
المباشرة.
 -2المالحظة العلمية إشكالية تثير في ذهن العالم تساؤال على خالف المالحظة العامية.
 -3المالحظة العلمية نسقية وشاملة تهدف إلى الكشف عن العالقة بين الظواهر.أما المالحظاة العادياة فهاي
تجزيئية وجزئية.
ـ ضبط الحجة شكال ( االستئناس بعبارات النّب).
 األمثلة واألقوال  +سالمة اللغةنقد وتقييم:
المكاسب :بالفعل أن التمييز بين المالحظة العلمية والمالحظة العامية جلي ومن التعساف اختازال
المالحظة العلمية في المالحظة العامية.
الحاادود:لكن ال يعنااي ذلااك أنهمااا مختلفااان ماان كاال األوجااه ،كمااا أن المالحظااة العلميااة ال تنفصاال
انفصاال مطلقا عما هو نفعي ،ألن العلم كله في خدمة اإلنسان.
ـ االستئناس بمواقف فلسفية مؤسسة.
ـ تأسيس للرأي الشخصي ( تبريره )

حل المشكلة

ـ االستنتاج /استنتاج موقف ينسجم مع منطق التحليل
ـ مع تبريره
ـ مدى انسجام االستنتاج مع منطق التحليل.
ـ توظيف األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

( ) 5.1 ( + ) 5.1

1
1

40

1
1
2
1.1
5.1

40

52
40
1
1
52
40
1
1
1
1
1
1

40
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المجمـــوع

صفحة 3 /3

وزارة التبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :لغات أجنبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

املدة 30 :سا و 03د

التاريخ:
الجزء األول 36( :نقاط)
 ..." -1استطاعت أمريكا أن تحقق هيمنة كاملة على شؤون العالم ،نجد أنها استطاعت تحقيق العديد من اإلنجازات

الفائقة ،مثل مشروع مارشال وتأسيس الناتو وانشاء األمم المتحدة وتأسيس النظام االقتصادي العالمي؛ وهو ما يشكل
العالم كما نعرفه حاليًّا .إال أنه بالمقابل كانت هناك لحظات من االنتكاس ،ففي عام  9191نجحت الثورة الشيوعية في
الصين ،وكسر االتحاد السوفييتي االحتكار األمريكي للسالح النووي ،ثم تورطت الواليات المتحدة األمريكية في الحرب
الكورية ،...وفي الخمسينيات اجتاح األمريكيين القلق من التدهور النسبي لقوتهم إزاء صعود قوة المعسكر االشتراكي ."...
روبرت كاجان /لماذا لن تتراجع الهيمنة األمريكية في العالم؟.

المطلــوب:
أ -حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط.
ب -عين على خريطة العالم المرفقة لما قبل  9191أسماء الدول الواردة في الوثيقة.

 ..." –2استضافت الوالية الثالثة مؤتمر الصومام الذي عقد يوم  02أوت  9191وقام عميروش بتجنيد  0222جندي
لحماية المؤتمرين من أي هجوم فرنسي مفاجئ .وبعد  99يوما من النقاش والحوار بين القادة الذين حضروا المؤتمر
من المناطق الخمسة  ،...استطاع العربي بن مهيدي  ...وعبان رمضان وكريم بلقاسم  ،...أن يتعرفوا على حقيقة
الوضع في الجزائر وأن يتوصلوا إلى نتائج إيجابية ويقيموا نظاما متكامال للثورة."...

تاريخ الجزائر المعاصر الدكتور :محمد العربي الزبيري.

المطلــوب:
 -عرف بالشخصيات التي تحتها خط.

الجزء الثاني 30( :نقاط)

صرح شارل ديغول في خطابه يوم : 1090 – 30 – 16
" ...إني أضع كافة اإلمكانيات تحت تصرف الجيش الفرنسي لنمحو عار الهزيمة التي لحقت بنا في الهند
الصينية وغيرها من الميادين."...
المطلــوب:
انطالقا من القول واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 -1اإلستراتيجية السياسية والعسكرية لديغول.
 -2رد فعل الثورة.

صفحة  1من 6

الجغرافيا:

الجزء األول 36( :نقاط)

 ..." –1يتوقع صندوق النقد الدولي تحسنا محسوسا في المؤشرات االقتصادية الكلية للجزائر عامي  0299و0290
خاصة النمو االقتصادي وميزان الحسابات الجارية.

وفي تقريره حول آفاق االقتصاديات العالمية يتوقع صندوق النقد ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام للجزائر بمعدل

 %0,1سنة  0299مقابل  %0,0سنة  0292على أن يتراجع إلى  %0,0في  ...0290إن نسبة البطالة تعرف تراجعا
متتاليا في الجزائر حيث انتقلت من  %92سنة  0292إلى  %1,9سنة  0299قبل أن تنخفض أيضا إلى %1,9
سنة .0290

يومية المساء .2311-30-11

المطلــوب:

 -حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط.

 –2إليك جدوال للدول العشر األولى المنتجة لألرز سنة ( 1122مليون طن).
البلد

اإلنتاج

الصين

الهنـد

23206

19901

أندونيسيا بنغالدش الفيتنام

تايالندا

ميانمار

الفلبين

البرازيل

كمبوديا

0200

0009

0203

1606

1000

3301

6901

9306

منظمة الغذاء والزراعة .2312

المطلــوب:

أ -مثل معطيات الجدول بأعمدة بيانية بمقياس:
 2سـم

ب -علق على الرسم.

 2سـم

 11مليون طن.

دولة.

الجزء الثاني 30( :نقاط)

قال عبد الحميد العمري في مقاله "لماذا يرعب العالم سقوط أمريكا اقتصاديا؟" :

" ...إن االقتصاد األمريكي هو الشريك األكبر اقتصاديا وتجاريا واستثماريا على مستوى العالم."...

المطلــوب:

انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب موضوعا جغرافيا تبين فيه:
 -1مظاهر القوة االقتصادية األمريكية.

 -2أثر هذه القوة على العالقات االقتصادية العالمية.

صفحة  2من 6

الموضوع الثاني

التاريخ:

الجزء األول 36( :نقاط)

 ..."-1عندما عادت لجنة التنسيق والتنفيذ إلى تونس قومت العمل الذي قامت به منذ مؤتمر الصومام واعتبرت

أنه من الضروري تعزيز الحركة وتنظيمها .فأخذت تعد العدة للدورة العادية للمجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي
سينعقد بين  02و 09أوت  9191وتقرر في هذا االجتماع زيادة حدة النضال في المجالين العسكري والسياسي والعمل

لتأمين وتسريع وصول السالح إلى الواليات وتنمية العمل الدبلوماسي ."...

سليمان الشيخ /الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين -ص31

المطلــوب:

 -حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط.

 -2عرف بالشخصيات اآلتية:

 -جمال عبد الناصر.

 -0أكمل جدول األحداث.

 -جون كنيدي.

 -هواري بومدين.

تــاريخـــه

الحـــدث

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

تأسيس االتحاد العام للعمال الجزائريين
..........................

9199/29/02

........................
9199/92/09

الجزء الثاني 30( :نقاط)

قال أحد القادة العسكريين الفيتناميين:

"  ...ليس العيب أن يدخل العدو أرضنا  ...ولكن العيب أن يدخل ولن نقاومه  ...أو يخرج سالما من أرضنا ." ...

المطلــوب:

انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تحدد فيه:
 -1نموذج واحد ألسلوب التحرر من كل قارة.

 -2موقف المعسكرين من الحركات التحررية في العالم الثالث.

صفحة  0من 6

الجغرافيا:

الجزء األول 36( :نقاط)

 ..." -1بعد خمس سنوات تقريبا على اندالع األزمة المالية ،يشكل التفتت المتزايد لالقتصاد العالمي ،بين ديناميكية

خطر على اآلفاق االقتصادية العالمية،
ا
البلدان الناشئة ومقاومة الواليات المتحدة والتراجع المستمر لمنطقة اليورو

مما يعني أنه ما من دولة بمنأى عن االضطرابات االقتصادية االجتماعية ،على الرغم من أن بعض الدول النامية
كبير بفضل إصالحات بنيوية واجتماعية لضمان نمو دائم كما هو الحال في الب ارزيل وتركيا  ...إال أن
تطور ا
ا
تشهد
االقتصاد العالمي برمته سيعاني في عام  0290من حالة تباطؤ كبير جدا ،إذا ما تمكنت بلدان العالم ومؤسساته

المالية من التعامل بمرونة للتغلب على العديد من األزمات وباألخص أزمة منطقة اليورو."...

المطلــوب:

كمال عبيد /االقتصاد العالمي ...بين صعود آسيا وتراجع أوربا.

أ -حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط.

ب -على خريطة العالم المرفقة عين أسماء الدول الواردة في الوثيقة.

 –2إليك جدوال للمبادالت التجارية للجزائر مع بعض دول العالم سنة . 0290

البلد

فرنسا

الصين
إيطاليا
ألمانيا
تركيا

الو.م.أ

االستي ارد

القيمة /مليون دوالر

%

6339033

12030

9310033

12096

0000033

30020

2900033

39093

1130033

30031

1601033

30093

البلد

الو.م.أ

إيطاليا
فرنسا

هولندا
تركيا

الصين

التصدير

القيمة /مليون دوالر

%

11000033

16001

11613033

19011

6631033

33002

9201033

31019

0301033

30011

2606033

30060

الوكالة الوطنية للتطوير واالستثمار سنة .2310

المطلــوب:

علق على الجدول.

الجزء الثاني 30( :نقاط)

إن منطقة شرق وجنوب شرق آسيا أصبحت بكل المقاييس أكثر غنى وقوة وأهمية ،يعيش بها

ما يقارب نصف سكان العالم ،تضاعف دخل الفرد في بعض دولها سبع مرات ما بين .0229-9192

المطلــوب:

انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب موضوعا جغرافيا تبرز فيه:
 -1عوامل القوة االقتصادية لمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا.
 -2مكانة المنطقة في االقتصاد العالمي.

صفحة  0من 6

ش

خريطة العالم لما قبل ( 9191خاصة بالموضوع األول)

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة
صفحة  9من 6

صفحة  6من 6

ش

خريطة العالم (خاصة بالموضوع الثاني)

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا  :البكــالوريا
الشعبةلغات أجنبية

تادة :الحاريخ و اجلغرافيا

املدة 10 :سا و 01د

دورة :جوا 5112

عناصر اإلجابة ( الموضوع األول)

العالمة
مجموع
مجزأة

أوال :التاريخ
الجزء األول:
-1
أ  -مفهوم المصطلحات:
* -مشروع مارشال :مشروع اقتصادي وضعه الجنرال جورج مارشال وزير الخارجية
األميركي ،تم اإلعالن عنه يوم  7491/6/5يهدف إلى صد المد الشيوعي و إعادة تعمير أوروبا
بعد الحرب العالمية الثانية ،قدرت المساعدات بحوالي 71مليار دوالر أميركي.
* -هيئة األمم المتحدة :منظمة أممية تأسست في  42أكتوبر  1421مقرها نيويورك هدفها
تنظيم العالقات الدولية وإرساء السلم والتعاون الدوليين.
* -المعسكر االشتراكي :مجموع الدول التي تبنت النظام االشتراكي الشيوعي وتحالفت فيما
بينها بزعامة االتحاد السوفياتي سنة ( 7495أوربا الشرقية ،بعض دول أوربا الوسطى وكوريا
الشمالية) .فكك بعد مؤتمر مالطا .7494
ب – الخريطة:
اإلنجاز.
العنوان.
 -4التعريف بالشخصيات:
* -عميروش أيت حمودة )1414-1441( :مناضل في الحركة الوطنية ،عضو في المنظمة
السرية ،مسؤول ناحية الصومام ثم قائد الوالية الثالثة سنة  .1411وقع في كمين للقوات
الفرنسية ،استشهد في  44مارس .1414
* -عبّان رمضان )1411-1441( :مناضل في الحركة الوطنية ،عضو في المنظمة السرية،
عضو مجموعة  ،44عضو في لجنة التنسيق والتنفيذ ،لعب دورا أساسيا في إعداد وثائق مؤتمر
الصومام ،صاحب فكرة أولوية الداخل على الخارج والسياسي على العسكري .استشهد يوم 41
ديسمبر.1411
* -كريم بلقاسم ،)1411-1444( :مناضل في الحركة الوطنية ،من مفجري الثورة .قائد
الوالية الثالثة ،شارك في مؤتمر الصومام ،عضو لجنة التنسيق والتنفيذ ،عضو في الحكومة
المؤقتة ،رئيس الوفد الجزائري المفاوض ،اغتيل سنة .1411
الجزء الثاني:
المقدمة :الثورة الجزائرية بين سياسة الغطرسة الديغولية و إصرار الثوار على االستقالل.
العرض:
 -1اإلستراتيجية السياسية والعسكرية لديغول:
أ -سياسيا:
 االستفتاء حول دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة 8592/07/82 -اإلعالن عن تقرير المصير 8595/05/81

1711
1711

1711
1741
1741
11
1711
1711

1711
1711

1741
1741

 -اإلعالن عن مشروع تقسيم الجزائر إلى شمال  -جنوب سنة 8510

1741

 -إنشاء القوة الثالثة ومحاولة عزل الثورة داخليا وخارجيا (المحافل اإلقليمية الدولية).

1741
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ب -عسكريا:
 تعيين الجنرال شال على رأس القيادة العسكرية الفرنسية ،القيام بسلسلة من العملياتللقضاء على الثورة (التمشيط والتطهير).
 اإلعالن عن مشروع سلم الشجعان (. )8592/80/82 رفع عدد القوات الفرنسية في الجزائر واالستعانة بقوات الحلف األطلسي واعتمادأسلوب القمع واإلبادة (التعذيب ،االعتقاالت ،المحتشدات .)...
 -5رد فعل الثورة.
أ -سياسيا:
 إنشاء الحكومة المؤقتة  8592/5/85بالقاهرة برئاسة فرحات عباس. إفشال محاوالت تقسيم الشعب ورفض مشروع سلم الشجعان. طرح القضية الجزائرية في المحافل الدولية واإلقليمية وتنظيم القوى الشعبية(مظاهرات ،دعم ومساندة ).
ب -عسكريا:
 إنشاء هيئة األركان. نقل الثورة إلى فرنسا (الوالية السابعة) وتكثيف العمليات العسكرية والفدائية .الخاتمة :قوة الثورة وصالبتها أجبرت ديغول على التفاوض واالعتراف باالستقالل .

دورة :جوا 5112

1741
1741
1741

12

1741
1741
1741
1741
1741
1711

ثانيا :جغرافيا
الجزء األول:
 -1مفهوم المصطلحات:
* -صندوق النقد الدولي :مؤسسة مالية دولية تأسست في ديسمبر  ،1421مقره واشنطن،
يعمل على تسيير النظام النقدي الدولي منذ ح ع  4وضمان احترام الدول لقواعد مؤتمر
بروتن وودز لسنة  1422وتقديم االستشارة والدعم للدول التي تواجه مشاكل مالية
واقتصادية.
* -الناتج الداخلي الخام :مجموع الثروة المنتجة لدولة ما داخليا خالل سنة معينة.
* -البطالـة :حالة توقف الإرادي عن العمل الستحالة وجوده( ،حالة تعطل الشخص عن
العمل في حالة عدم توفره) وهي بأشكالها المتعددة ذات داللة متماثلة تقريبا في تأثيراتها
السلبية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع.
-4
أ – الرسم البياني:
* -اإلنجاز.
* -المقياس.
* -العنوان.
* -المفتاح.
ب – التعليـق:
 تفاوت في اإلنتاج بين الدول الختالف اإلمكانيات. كل الدول العشرة األولى المنتجة لألرز تنتمي للقارة اآلسياوية ماعدا البرازيل (الغذاءالرئيسي  ،طبيعة المناخ ) .
 -تتصدر الصين قائمة الدول العشرة (المساحة والمناخ ).
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الجزء الثاني:
المقدمة :الو م أ بين ضخامة إمكانياتها االقتصادية وهيمنتها على االقتصاد العالمي.
العرض:
 -1مظاهر القوة االقتصادية األمريكية :
* -ضخامة وتنوع اإلنتاج الصناعي والزراعي والخدماتي
تصديرا واستيرادًا.
* -قوة المساهمة في األسواق العالمية
ً
* -قوة مالية بمؤسساتها وعملتها.
* -ضخامة استهالك المواد األولية طاقوية ومعدنية.
* -التطور التكنولوجي والبحث العلمي.
 -8أثر القوة األمريكية على العالقات االقتصادية العالمية:

 تفوق الدوالر األمريكي كعملة عالمية يمثل  % 55من المبادالت الدولية(العملة المرجعية التي تحدد بواسطتها أسعار المواد والعمالت األخرى).
 الهيمنة والتأثير على المؤسسات المالية العالمية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،البورصات).
 ضخامة الموارد األمريكية يمنح لها توجيه العالقات االقتصادية الدولية. الهيمنة على األسواق العالمية (إنتاجا ،تسويقا ،سعرا واستثمارا). نفوذ الشركات متعددة الجنسيات (إقامة فروع لها في مختلف أنحاء العالم). ممارسة ضغوطات اقتصادية على الدول (حصار ،السالح األخضر .) ... تأثر الدول بأزماتها الداخلية (مالية ،اقتصادية).الخاتمــة :الواليات المتحدة األمريكية قطب وقوة اقتصادية إقليمية وعالمية رائدة لنظام العولمة
رغم ما يعترضها من تحديات في ظل المستجدات الراهنة.
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عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني )
أوال  :تاريخ :الجزء األول:
 -1مفهوم المصطلحات:
* -لجنة التنسيق والتنفيذ :هيئة تنفيذية انبثقت عن مؤتمر الصومام  1411تتكون من 11
أعضاء ،مهامها تنفيذ قرارات المجلس الوطني للثورة.
* -المجلس الوطني للثورة الجزائرية :جهاز وطني تنظيمي انبثق عن مؤتمر الصومام وهو
بمثابة برلمان الثورة يتكون من  19عضو ،من صالحياته اتخاذ القرار السياسي والعسكري
(مواصلة الثورة ،التفاوض مع العدو).
* -العمل الدبلوماسي :إحدى الوسائل األساسية لتنفيذ السياسات الخارجية للدول (المحادثات
الثنائية ،المؤتمرات الدولية) ،ويعني التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية لكسب
التأييد المادي والمعنوي.
 -4التعريف بالشخصيات:
* -جمال عبد الناصر )1411-1411( :زعيم وطني مصري أحد أعضاء ثورة الضباط
األحرار في  1414/1/42رئيس مصر من  ،1411-1412من أهم انجازاته تأميم قناة السويس
 1411وهو أحد أقطاب حركة عدم اإلنحياز .
* -هواري بومدين :محمد إبراهيم بوخروبة ( :)7419-7411قائد أركان جيش التحرير أثناء
الثورة التحريرية ،وزيرا للدفاع  ،7461رئيس قيادة مجلس الثورة  ،7465الرئيس الثاني
للجزائر(  ،)7419 – 7416ترأس حركة عدم االنحياز في الجزائر سنة .7411
* -جون كينيدي )7461-7471( :رئيس الو.أ.م من  7467إلى  7461دافع عن حقوق
الزنوج في أمريكا من أهم األحداث في عهده أزمة الصواريخ في كوبا  7461وسباق غزو
الفضاء.
 -2جدول األحداث:
الحــــدث
هجومات الشمال القسنطيني
تأسيس االتحاد العام للعمال الجزائريين
اإلعالن عن تأسيس هيئة األمم المتحدة

تـاريخـــه
1411/11/41
1411/4/42
1421/11/42

الجزء الثاني :المقدمة :الحركات التحررية بين تعدد األساليب وموقف المعسكرين منها.
العرض:
 -1نماذج ألساليب التحرر:
* -الهند :كفاح سياسي بقيادة غاندي مبني على مبدأ الالعنف والالخوف.
(إضرابات ،مظاهرات ،مقاطعة ،عصيان).
* -الجزائر :الدمج بين الكفاح السياسي والمسلح.
 سياسي :نشاط دبلوماسي ،تنظيمات ،أنشطة ،مظاهرات. مسلح :نشاط جيش التحرير الوطني.* -كوبا :مسلح ضد نظام عميل.
 -4موقف المعسكرين من الحركات التحررية في العالم الثالث :
أ-المعسكر الشرقي :دعم الحركات التحررية لضرب مصالح المعسكر الغربي وتحويلها إلى
مناطق نفوذ.
ب-المعسكر الغربي :مناهضة الحركات التحررية ودعم االستعمار التقليدي ثم سياسة ملء الفراغ.
الخاتمة :تمكن شعوب المستعمرات من استغالل الظروف الدولية للتخلص من قبضة االستعمار
التقليدي.
صفحة  4من 8
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ثانيا :جغرافيا الجزء األول -1 :أ -مفهوم المصطلحات:
األزمة المالية :اضطراب مالي يحدث في المؤسسات المالية نتيجة وجود عجز في السداد أو 1711انخفاض مفاجئ في األسعار يؤثر سلبا في قطاعات الدولة قد يؤدي بها إلى االنهيار.
منطقة اليورو :االسم الذي يطلق على دول االتحاد األوروبي المنظمة إلى العملة الموحدة 1711اليورو ،بدأ العمل بها سنة  ،9111تضم  91دولة إلى غاية  4192من مجموع  41دولة عضو
في االتحاد.
الدول النامية :هي الدول السائرة في طريق النمو والتي يقع معظمها في النصف الجنوبي من 1711الكرة األرضية بقارات آسيا ،إفريقيا وأمريكا الالتينية وتتميز بغناها بالمواد األولية إال أنها تعاني
التخلف والتبعية للعالم المتقدم.
1.50
ب -الخريطة - :اإلنجاز.
0.50
 العنوان. –5التعليـق على الجدول :
 تركيز وتنوع مناطق التبادل التجاري للجزائر مع العالم المتقدم (أوروبا ،أمريكا الشمالية0.25 ،آسيا ) لالختالف في البنية االقتصادية.
0.25
 التفاوت في نسب المبادالت التجارية الجزائرية مع الدول الواردة في الجدول.1741
 اختالل قيمة المبادالت التجارية مع بعض الدول ( استيرادا وتصديرا).1741
 احتالل فرنسا الصدارة في االستيراد والثالثة في التصدير.1741
 الصين الثانية في االستيراد والسادسة في التصدير. الو م أ السادسة في االستيراد واألولى في التصدير.1741
 التوازن في المبادالت التجارية الجزائرية مع تركيا وايطاليا.0.25
الجزء الثاني :المقدمة :منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بين االستثمار العقالني للعنصر البشري
1711
وبروزها كقوة فاعلة ومؤثرة في االقتصاد العالمي.
العرض -1 :عوامل القوة االقتصادية لمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا:
 العامل التاريخي والسياسي (االستقرار ،اإلصالحات ،االستفادة من المساعدات وتبادل 1741الخبرات .)...
1741
 العامل الطبيعي (الموقع اإلستراتيجي ،اإلشراف على المسطحات المائية).للسكان
التحدي
 العامل البشري :قوة ديمغرافية (االستثمار الجيد للمجال البشري -روح1741
 اتساع األسواق االستهالكية -يد عاملة مؤهلة ورخيصة ومنضبطة). العامل االقتصادي -:ضخامة وتنوع اإلمكانيات الطبيعية والمادية خاصة الصين.1.11
 كثرة رؤوس األموال الداخلية والخارجية. االعتماد على سياسة التكتالت ( اآلسيان ). التطور العلمي والتكنولوجي. -2المكانة االقتصادية للمنطقة في االقتصاد العالمي:
1741
 استحواذ المنطقة على ربع الثروة العالمية.1741
 قوة االستثمار  %21.12من االستثمار العالمي.1741
 قوة األسطول التجاري  %1..5من إجمالي سفن العالم.1741
 ضخامة المنتوج الصناعي وتنوعه (الفوالذ  ،%63السيارات .)%.71741
 ارتفاع نسبة النمو االقتصادي (الصين.)%17 قوة المساهمة في التجارة العالمية:1741
 تصديرا :الصين األولى واليابان الثالثة ،كوريا الجنوبية الرابعة. استيرادا :الصين الثانية ،اليابان الثالثة ،هونغ كونغ الرابعة.الخاتمة :دول شرق و جنوب شرق آسيا قوة اقتصادية متنامية ،منافسا جديدا لكل من االتحاد األوروبي والو .م .أ.
مالحظة :تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى مع احترام سلم التنقيط الوطني.
صفحة  2من 8
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صفحة  8من 8

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
5102  جوان:دورة
 د01 سا و10 :املدة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 لغات أجنبية:الشعبة
 اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول
Hyperliens, multimédia, instantanéité… Autant de facettes d'une même révolution numérique qui
affecterait notre façon d'accéder à l'information, de mémoriser et de penser. Mais jusqu'où ? La toile nous
rend-elle plus bête, faisant de nous des personnes web-dépendantes ? Nos esprits deviennent-ils esclaves
des nouvelles technologies ?
Depuis la diffusion en 2008 d'un article polémique " Est-ce que Google nous rend idiots ?" signé
par l'essayiste et blogueur américain Nicholas Carr dans la revue The Atlantic, le débat fait rage. "Ma
façon de penser a changé ", déclare cet essayiste, qui précise : "Auparavant, j'étais comme un plongeur
dans une mer de mots. Désormais, je fends la surface comme un pilote de jet-ski".
L'"Homo interneticus" rappelle Carr, est en connexion permanente. Il lit ou rédige ses e-mails. Il
parcourt en parallèle la presse en ligne, écoute un podcast, reçoit une vidéo youtube, tend l'oreille vers son
MP3.
Aussi, notre cerveau absorbe énormément d'informations dans un même temps. Ces sollicitations
diverses sont sources de distraction et de dispersion. Nous pratiquons une lecture diagonale, diffuse et
parfois superficielle. Et, au bout du compte, cela pourrait éroder nos capacités de concentration, voire de
réflexion et d'analyse. Jusqu'à, soutiennent les cassandres* des nouvelles technologies, changer notre
manière même de penser le monde…
Pour Nicholas Carr, l'Internet figure parmi les "outils de l'esprit" qui ont profondément modifié les
modes de pensée de l'humanité, à l'instar de l'alphabet (l'arrivée de l'écrit aux dépens de l'oralité), de la
cartographie (notre relation à l'espace) ou encore de l'horloge mécanique (le découpage du temps).
Le fonctionnement même de notre cerveau qui, - c'est désormais connu, est un organe malléable et
en état d' "apprentissage permanent"- serait directement affecté par l'omniprésence de l'Internet dans nos
vies. Lequel serait à la fois à notre service et notre "maître".
Un phénomène qui, par ailleurs, ne se limite pas au seul web. Les autres nouvelles technologies de
l'information et de la communication étant également source d'éparpillement : la télévision digitale et ses
diverses sollicitations (encarts de pubs, textes qui défilent…), les jeux en réseaux, le téléphone portable et
ses applications toujours plus nombreuses.
D'après Hugues DORZEE, "le web nous rend-il plus bêtes ?"
Le Soir, 18/11/2010
Mot expliqué :
*Cassandre: personne qui prédit.
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Questions
I- COMPREHENSION : (12 points)
1. Le thème traité dans le texte s'articule autour de :
- l'influence des nouvelles technologies sur nos relations sociales.
- l'influence des nouvelles technologies sur notre vie économique.
- l'influence des nouvelles technologies sur notre mode de réflexion.
Recopiez la bonne réponse.
2. L'"Homo interneticus" est en connexion permanente. L'expression "Homo interneticus" désigne :
- celui qui critique Internet.
- celui qui utilise Internet.
- celui qui défend Internet.
Recopiez la bonne réponse.
3. Relevez du 2ème paragraphe une expression de sens équivalent à « polémique ».
4. Les nouvelles technologies contrôlent nos pensées.
Relevez du texte une phrase qui exprime la même idée.
5. Classez les expressions suivantes : parcourir la presse en ligne - éroder nos capacités de
concentration – personnes web-dépendantes – source de distraction, selon qu’elles renvoient à :
- Internet est à notre service : …………………… , ………………………….
- Internet est notre maître : ………………….. , ………………………….
6. « Désormais, je fends la surface. » (2ème paragraphe)
« lit ou rédige ses e-mails. » (3ème paragraphe)
« Lequel serait à la fois à notre service… » (6ème paragraphe)
A quoi renvoie chacun des mots : « je », « ses » et « lequel » ?
7. A l’exemple de l’Internet, d’autres outils ont révolutionné le mode de pensée de l’humanité.
Relevez deux exemples cités dans le 5ème paragraphe.
8. Dans la dernière phrase du texte, les deux points (:) introduisent :
- une énumération - une explication - une définition
Recopiez la bonne réponse.
9. Complétez l'énoncé ci-après en employant les termes suivants :
informationnel – alphabet – discernement – capacité – complètement – écrit
A l’exemple de l’…………. avec l’arrivée de l’…………, les nouvelles technologies ont
…………..changé notre mode de pensée. En effet, le flux …………influe négativement sur notre
…………..de réfléchir et notre…………… intellectuel.
10. Trouvez un titre qui convient au texte.

II- PRODUCTION ECRITE : (08 points)
Traitez un sujet au choix.
1. Rédigez le compte-rendu critique du texte que vous venez de lire. Le compte-rendu sera publié
sur le site de votre lycée. (150 mots environ)
2. Beaucoup de personnes estiment qu'Internet a facilité et démocratisé l'accès à l'information.
D'autres, par contre, pensent que cette information est surchargée et superficielle. Rédigez un texte
d'une quinzaine de lignes dans lequel vous exprimerez votre opinion en l'appuyant par trois
arguments et des exemples précis.
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الموضوع الثاني
L'écho des manifestations de décembre a été très grand aussi bien en Algérie qu'en France et
dans le monde entier. Les populations urbaines, en particulier algéroise, ont remporté une réelle victoire
psychologique et politique. Certes, elles l'ont payé très cher : officiellement plus de cent morts et près de
cinq cents blessés, sans compter ceux évacués et soignés par les postes de soin des manifestants euxmêmes.
Des Français ont cruellement ou amèrement ressentis ces manifestations, les Pieds noirs ont été
outrés d'avoir été "nargués" par les drapeaux de fellaghas en pleine capitale; "ceux qui avaient cru à la
fraternisation" d'un certain 13 mai étaient sidérés. Un officier français déclare au journal Le Monde qu'il
s'agit d'un "véritable Dien Bien Phu". De Gaulle se rend compte de l'échec de sa dernière manœuvre
politique, celle de l'"Algérie algérienne", il en tire des conclusions : "tous les musulmans sont
nationalistes et regardent avec sympathie le FLN (…) Nous assistons à la gestation d'une Algérie
nouvelle, elle se fait, elle va naître, elle est en pleine évolution psychologique et politique." La troisième
force n'existe pas, il va falloir trouver autre chose. Les manifestations de décembre ont fait renaître
l'espoir chez les Algériens, que ce soit sur le plan international ou à l'intérieur du pays, au niveau des
masses populaires, des militants et des responsables.
Outre l'écho mondial des manifestations transmis par la presse internationale, des messages du
président du GPRA ont été envoyés à l'ONU et aux chefs des gouvernements amis. Un "appel à la
solidarité des pays arabes" a été lancé par Ferhat Abbas. Les réponses ont été nombreuses. Citons
seulement quelques unes : celle exprimant "une indignation extrême" de Chou en-Lai, celle de Tito
soutenant "les aspirations justifiées du peuple algérien", celle de Nasser dénonçant "une odieuse
agression", celle du roi du Maroc affirmant sa solidarité "avec l'Algérie sœur "… Tous les ambassadeurs
des pays arabes accrédités à Tunis ont exprimé leur solidarité totale avec le peuple algérien. Il en a été
de même pour les organisations syndicales de Chine, du Maroc, d'Allemagne, d'URSS…

Mahfoud Keddache, « Et l'Algérie se libéra 1954 -1962 »,
EDIF 2000, Paris Méditerranée 2003

Questions
I- COMPREHENSION : (12 points)
1. L'auteur de ce texte est :
- un historien
- un journaliste
- un responsable politique
Recopiez la bonne réponse.
2. L'auteur précise que les manifestations de décembre étaient une réussite politique.
Relevez dans le texte deux (02) expressions qui le montrent.
3. Les manifestations de décembre ont coûté très cher en vies humaines.
Relevez du 1er paragraphe l’expression qui le montre.
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4. Les Pieds noirs ont été outrés d’avoir été « nargués » par les drapeaux de Fellaghas en pleine
capitale. Le mot « capitale » renvoie à :
- Alger
- Moscou
- Paris
Recopiez la bonne réponse.
5. " De Gaulle se rend compte de l'échec de sa dernière manœuvre politique".
De quelle manœuvre politique s'agit-il ?
6. L'auteur prend position pour les faits cités dans le texte.
Relevez quatre (04) marques de subjectivité.
7. Parmi ces quatre phrases, deux seulement sont en relation avec les idées du texte.
- Les manifestations de décembre ont eu l’écho espéré pour l'indépendance.
- Les manifestations des Algériens ont échoué politiquement.
- Chou en-Lai condamne la répression des manifestations.
- De Gaulle a réussi dans sa politique en Algérie.
Recopiez les deux (02) bonnes réponses.
8. « il en tire des conclusions »
Que désigne chacun des deux pronoms personnels « il » et « en ».
9. Dans ce texte, l’intention de l'auteur est de :
- Rappeler les circonstances du déroulement des manifestations de décembre.
- Préciser les conséquences politiques des manifestations de décembre.
- Dénoncer la participation des Algériens aux manifestations de décembre.
- Rendre hommage à la lutte pacifique du peuple algérien contre le colonisateur.
Recopiez les deux (02) bonnes réponses.
10. Donnez un titre à ce texte.

II- PRODUCTION ECRITE : (08 points)
Traitez un sujet au choix.
1. Rédigez le compte-rendu critique du texte que vous venez de lire. Ce compte-rendu fera l'objet
d'un exposé à l’occasion de la commémoration des manifestations du 11 décembre. (150 mots
environ)
2. La mobilisation héroïque du peuple algérien, tout au long de la guerre de libération, a été décisive
pour arracher l'indépendance. Rédigez, en une quinzaine de lignes, un texte argumentatif pour
rendre hommage à cette mobilisation. Appuyez votre texte par trois arguments et des exemples
précis.
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31  و3 : لغات أجنبية املدة: لغة فرنسية الشعبة: اختبار مادة5102 اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ـ بكالوريا دورة جوان

العالمة
مجموع
مجزأة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
I/ Compréhension

1,5
0
0

1

1

0.25x4

1.5

0.25x3

1

0.5x2

7 Les deux exemples cités :
L’alphabet – la cartographie – l’horloge mécanique
8 Les deux points (:) introduisent : une énumération

1
1.5

1 Le thème traité dans le texte s’articule autour de :
L'influence des nouvelles technologies sur notre mode de réflexion.
2 "Homo interneticus" désigne : celui qui utilise Internet
3 Polémique : le débat fait rage
4 - Nos esprits deviennent-ils esclaves des nouvelles technologies?
- La toile nous rend-elle plus bête, faisant de nous des personnes webdépendantes ?
- Le fonctionnement même de notre cerveau serait directement affecté
par l'omniprésence de l'internet dans nos vies.
Accepter : Lequel serait notre maître
5 Internet est à notre service : parcourir la presse en ligne / source de
distraction
Internet est notre maître : éroder nos capacités de concentration / personnes
web-dépendantes
6
- « je » : le pronom désigne « Nicholas Carr».
- « ses » : l’adjectif possessif renvoie à "Homo interneticus" accepter : il
- « lequel » le pronom renvoie à « Internet »

0.25x6

9 Les mots et les expressions dans l’ordre : – alphabet – écrit –
complètement – informationnel – capacité – discernement .
10 Accepter tout titre en relation avec la thématique développée dans le
texte. Exemple : -Internet, serviteur ou maître ?
-L’influence d’internet sur notre mode de pensée

1.5

 نقطة05
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31  و3 : لغات أجنبية املدة: لغة فرنسية الشعبة: اختبار مادة5102 اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ـ بكالوريا دورة جوان

العالمة
مجموع
مجزأة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني
I/ Compréhension
1 Un historien

1
- L’écho des manifestations a été très grand
- Remporté une réelle victoire
- Ceux qui avaient cru.. étaient sidérés
- De Gaulle se rend compte de l’échec
- Gestation d'une Algérie nouvelle
- Les manifestations ont fait renaître l’espoir
- outre l’écho mondial
3 plus de cent morts et près de cinq cents blessés
4 "capitale" renvoie à Alger
5 L'Algérie algérienne
6 Marques de subjectivité : écho très grand / réelle victoire / cruellement ou
amèrement / Algérie nouvelle / indignation extrême / odieuse agression /
7 - Les manifestations de décembre ont eu l’écho espéré pour
l’indépendance
- Chou en Lain condamne la répression des manifestations
8 - Le pronom "il" désigne : De Gaulle
- Le pronom "en" renvoie à : échec de sa dernière dernière politique
9 L’intention de l’auteur est de :
- Préciser les conséquences politiques des manifestations de décembre
- Rendre hommage à la lutte pacifique du peuple algérien contre le
colonisateur
10 Accepter tout titre en relation avec la thématique du texte.
Exemple : - Les manifestations de décembre, leurs échos.
- La lutte pacifique du peuple algérien.
2
0

0.5x2

0
0.5
1
2

0.5x4

1.5

0.75x2

1

0.5x2

1.5

0.75x2

1.5
 نقطة05
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31  و3 : لغات أجنبية املدة: لغة فرنسية الشعبة: اختبار مادة5102 اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ـ بكالوريا دورة جوان
العالمة
المجموع

عناصر اإلجابة

مجزأة

II-PRODUCTION ECRITE (8 pts)
Sujet 1 (compte -rendu)
1. Organisation de la production (3 pts)
0.5
-- Présentation du texte (mise en page)

3

0.25 x 4

0.5 x 3

2

3

1
1

01
0.5
0.5
0.5
0.5

-- Cohérence du texte
- Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de contre sens
- emploi de connecteurs
-- structure adéquate (accroche – résumé - commentaire)
2.Planification de la production ( 2 pts)
- Choix énonciatif en relation avec la consigne
- Choix des informations (sélection des informations essentielles)
3. Utilisation de la langue de façon appropriée ( 3 pts)
-- Correction des phrases au plan syntaxique
-- Adéquation du lexique à la thématique
-- Utilisation adéquate des signes de ponctuation
-- Emploi correct des temps et des modes
-- Orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ)
Sujet 2 (Production libre)
1.Organisation de la production (3pts)

0.5
3

0.25 x 4

0.5 x 3

2

01
01

-- Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
-- Cohérence du texte
- Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de contre sens
- emploi de connecteurs
-- structure adéquate (introduction – développement – conclusion)

2. Planification de la production (2 pts)
-- Choix énonciatif en relation avec la consigne
-- Choix des informations (originalité et pertinence des idées)
3.Utilisation de la langue de façon appropriée (3pts)

3

01
0.5
0.5
0.5
0.5

-- Correction des phrases au plan syntaxique
-- Adéquation du lexique à la thématique
-- Utilisation adéquate des signes de ponctuation
-- Emploi correct des temps et des modes
-- Orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ)
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
2015  جوان:دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 لغات أجنبية:الشعبة

د30 سا و03 :املـدة

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

Part One: Reading
A ) Comprehension
Read the text carefully and do the activities.

(14 points)
(07 points)

When I graduated from college, I had a master’s degree in finance. I was convinced I was now ready
to conquer the world. I could pave my way to wealth, simply by holding that degree. I was exhausted
studying and reading those boring books which didn’t have the word “romance” in the title.
So, happily, I moved down the path of life. I took various positions: banking, accounting, and finally
auditing. Later, I began taking a serious look at my life. Was this really what school had taught me?
Wasn’t there more to life than simply holding a job? How was I supposed to find my true vocation?
I began sitting at my desk contemplating my future. Surely there were others out there like me who
began to question their fate and decided that their lives simply weren’t working for them any more, and
that a big change was necessary, or was I alone in this quest?
The funny thing about this long search is once you set your mind to do something, it’s easy to find
your answers. And the easiest way to find the answers is in writing. Books and magazines became my
best friends. I began reading anything and everything, getting a new type of education from listening to
what others had to say about success, life and the general pursuit of happiness. In fact, I discovered the
importance of a real education, not just an institutionalized one.
A true education, which is one of my favourite topics, begins with a desire to learn. As long as that
desire exists inside you; you can literally dominate anything. Knowledge is the key to success. It can
unlock any door you choose; simply by having the will to learn. You can become anything you dream of
and education is so easily achieved. Education is not synonymous with formal training. Education is
simply the desire to learn. And there are so many ways to learn.
Thomas Edison had only three months of formal education during his entire lifetime. Bill Gates
never completed college. Yet, every single one of these people became very successful in their lifetime.
They had a thirst for knowledge, and learnt what was important to them in any way they could .They
read. They educated themselves with happenings in the world around them. And they never gave up on
the formal education of life.
Adapted from: www.visionofsuccess.com
1. Choose the right answer.

The text is:

a- Expository

b- Descriptive

c- Narrative

2. Are these statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the statement.
a. The writer could conquer the world because of his wealth.
b. The school taught him much more about life than holding a job.
c. Schools are not the only way to get education and knowledge.
3. In which paragraph are the following ideas mentioned?
a- The writer’s reconsideration of his social position.
b- The success of celebrities.
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4. Answer the following questions according to the text.
a- How was the writer feeling about his success in school?
b- How did the writer discover the benefits of true education?
c- What did the two celebrities have in common? Mention two features.
5. Who or what do the underlined words in the text refer to?
a. this (§2)
b. who (§3)
c. you (§5)

d. themselves (§6)

6. Give a title to the text.
B. Text Exploration
1. Find in the text words whose definitions follow:
a. to take control or possession of something by force. (§1)
b. a long search for something that is difficult to find. (§3)

(07points)

2. Complete the following chart as shown in the example.
Verb
to know
………………
to conquer
……………..

Example

Noun
knowledge
………………
.........................
education

Adjective
knowledgeable
achievable
…………...
...................

3. Connect each pair of sentences with one of the words given. Make changes where necessary.
a. Some people did not receive enough formal education. They have become famous. (in spite of)
b. He graduated from college. He found a job. (as soon as)
4. Rewrite sentence (b) so that it means the same as sentence (a).
1. a. It would be advisable if you think carefully before choosing a job.
b. You………………………………………………………………...
2. a. It can unlock any door you choose.
b. Any door…………………………………………………………..
5. Re-order the following sentences to make a coherent paragraph.
a- They can also bring sustainable development.
b- Education should be directed to human rights' respect.
c- These aspects of education can help achieve peace in the world.
d- It should promote understanding, tolerance and friendship.
6. Classify the following words according to the pronunciation of the final “ed”.
convinced
educated
institutionalized
discovered
/t/

/d/

Part Two: Written Expression

/id/
(06points)

Choose ONE of the following topics:
Topic One:
Nowadays, a lot of youngsters are not interested in formal education. Do they share the writer’s
point of view, or do they have different reasons? Write a composition of about 120 to 150 words to state
your opinion. You can use the notes below:
lack of interest and enthusiasm - availability of leisure and facilities - poverty - absence of job
security…
Topic Two: The use of the Internet by children and teenagers pose an ethical dilemma. Write a paragraph
of about 120 to 150 words in which you state arguments to support this statement.
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الموضوع الثاني
Part One: Reading
A) Comprehension
Read the text carefully and do the activities.

(14 points)
(07 points)

The Way to Development
It is normal for people to take pride in their past. Muslims take pride in the great Islamic civilizations
as well. In pre-modern times many civilizations flourished simultaneously, often with controversial
interaction at the overlapping fringes, where they interacted, learnt from each other and at times grated
and collided under the weight of the Empires.
Nostalgia is soothing, but to meet the challenges of the future, one should learn from the past, not live
in it. The indignities suffered from others should be a lesson for betterment, not an excuse for indolence
or revenge that perpetuate rather than heal the wounds.
With fast communications, the world has truly become so interdependent that all natural,
environmental as well as cultural developments have global effects and therefore, there is no insulation
from events. No place is distant any more, everyone affects everyone else.
In this small world a new model should emerge, that of a composite world civilization with everyone
being a contributor. Western civilization is not a Christian civilization though it has Christian roots.
Indians, Chinese and many other civilizations have made great contributions in the past and are on the
rise again. Muslims cannot go back to exclusively insulated Islamic civilization. Islam never preached
insulation. Muslims have a wonderful opportunity to affect the future by boldly practising the peace and
social justice that Islam preaches.
By: Mirza Aslam Beg
www.countercurrents.org
1. Write the letter which corresponds to the right answer a, b, or c.
The text is taken from:
a- a history book
b- a website
c- a newspaper article
2. Are these statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the statement.
a- Many civilizations always developed in friendship and agreement.
b- Common frontiers helped interaction and exchanges among civilizations.
c- The Islamic civilization learnt from the past to improve the present.
d- Isolation cannot cause a lot of harm to the Islamic civilization.
3. Read the text and put the following sentences in the order they appear in the text.
a- Mass media has transformed the world into a tiny village.
b- Past misunderstandings can teach people a lot of things about the future.
c- Islam values can be taught through tolerance and openness.
d- Regardless to their differences, civilizations have learnt from each other.
4. Answer the following questions according to the text.
a- How did many civilizations develop and prosper?
b- In which way can Muslims affect the future?
5. Who or what do the underlined words in the text refer to?
a- where (§1)
b- it (§2)
c- it (§4)
d- that (§4)
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B. Text Exploration

(07 points)

1. Find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following:
a- self-esteem (§1)
b- injuries (§2)
c- impacts (§3)
2. Find in the text words or phrases that are opposites to the following:
a- forgiveness (§2)
b- close (§3)
c- disappear (§4)
3. Divide the following words into roots and affixes.
words
betterment
interaction
environmental

prefix

root

suffix

4. Ask the questions about the underlined words.
a- Many civilizations flourished simultaneously.
b- Indians, Chinese and many other civilizations have made great contributions in the past.
5. Rewrite sentence (b) so that it means the same as sentence (a).
1. a. Children’s education is going downgraded. Muslim countries must give it priority.
b. It’s high time ………………………………………………..
2. a. Although Muslim countries dispose of considerable resources, they remain underdeveloped.
b. Despite ………………………………………………………
6. Fill in the gaps with words from the list below.
Knowledge - invasion - age - progress - led
Even in this modern…(1)…..of enlightment, few people are aware of the significant contributions
made by the Islamic world to the …(2)….. of humanity. Yet, for more than five centuries, that civilization
not only…(3)…..the world in science, but was the only portion of mankind actively engaged in the
systematic pursuit of…(4)…..
7. Classify the following words according to the number of their syllables.
people - collided - pride
interaction
One syllable

Two syllables

Three syllables

Part Two: Written Expression

Four syllables

(06 pts)

Choose ONE of the following topics:
Topic one:
Today the Arab nation is facing serious problems. Is it a sign of its decline as a civilization? Write
a composition of 120 to 150 words to state your opinion.
You can use the following notes:
- instability / internal and external conflicts
- economic dependency / reliance on oil incomes
- attempts to solve out the situation.
Topic two:
Write a composition of 120 to 150 words on the following topic:
Some learners do not start hard work until the exams approach. What would you advise them to do?
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5102  جوان:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان شهادة البكالوريا دورة
 لغات أجنبية:الشعبة

العالمة
مجزأة المجموع
14pts
07pts
0.5
01.5
01
02.5

0.5
0.5x3
0.5x2
0.75
0.75
01

01

0.25x4

0.5

0.5

07pts
0.5

0.25x2

01.5

0.25x6

) عناصر اإلجابة (الموضوع األولWhen I graduated …..
Part one: Reading
A- Comprehension
1. a- Expository
2. a- F
b- F
c- T
3. a- (§2)
b- (§6)
4. a- proud / comfortable about the future / excited / delighted / enthusiastic /
optimistic / happy.
b. Through reading and writing.
c. - Did not graduate from school (did not complete college / did not
complete formal education.) - both of them had a thirst for knowledge.
- both of them read. - both of them educated themselves. - both of them
became very successful/ famous. - never gave up on the formal education
of life.
5. a. this (§2): various positions ( banking, accounting, auditing, holding a job).
b. who (§3): others (other people).
c. you ((§5): readers / people / anyone /we /one /anybody.
d. themseleves (§6): they / Bill Gates & T. Edison
6. Title: True Education ( any other title related to a different view of education.)
B- Text Exploration
1. a- to conquer
b- quest
2.
Verb
(to) achieve
///////////////////////////////

01

0.5x2

10

0.5x2

15
01

0.5x4
0.25x4

06pts
3.5
2.5
03
03

 اللغة اإلنجليزية: المادة

Noun
achievement
conquest / conqueror
conquering (Gerund)
/////////////////////

Adjective
///////////////////////////
conquerable
conquering
(to) educate
educational / educative
educated /educating
educable
3. a- In spite of not having received enough formal education, some people ….
- In spite of not receiving enough formal education, some people…………..
- In spite of the fact that they did not receive…., some people have become…
b- As soon as he had graduated from college, he found a job.
- He found a job as soon as he had graduated from college.
4. 1. b-You had better think carefully before choosing a job.
- You should think carefully before choosing a job.
- You ought to think carefully before choosing a job.
2. b- Any door (you choose) can be unlocked.
5. Order: b – d – c – a
6.
/t/
/d/
/id/
convinced
institutionalized
educated
discovered
Part two: Written expression
Topic 1: Form
Content
Topic 2: Form
Content
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5102  جوان:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان شهادة البكالوريا دورة
 لغات أجنبية:الشعبة

العالمة
مجزأة مجموع

 اللغة اإلنجليزية: المادة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

The Way to Development

Part one: Reading
A. Comprehension

14pts
07pts
0.5
02
02
1.5

0.5
0.5x4
0.5x4
0.75x2

01

0.25x4

07pts

1. b. a website
2. a-T
b- T
c- F
d- F
3. d (§1) – b (§2) – a (§3) – c (§4)
4. a- Through interaction and exchange / They interacted and learnt from each other.
b- By practising peace and social justice.
5. a- where (§1): (overlapping) fringes
b- it (§2): the past
c- it (§4): western civilization
d- that (§4): the peace and social justice.
B. Text Exploration

0.75
0.75

0.25x3
0.25x3

1.5

0.5x3

01

0.5x2

01

0.5x2

01
01

0.25x4
0.25x4

06pts

1. synonyms: a- pride
b- wounds
2. opposites: a- revenge
b- distant
3.
words
prefix
betterment
/////////////////
interaction
inter
environmental
//////////////////

root
better
act
environment

suffix
ment
ion
al

4. Asking questions:
a- How did many civilizations flourish?
b- Which civilizations have made great contributions in the past?
- What (who) have made great contributions in the past?
5.1. b- It’s high time Muslim countries gave priority to children’s education.
2. b- Despite the disposal of considerable resources, Muslim countries remain
underdeveloped.
6. Gap filling: 1- age
2- progress
3- led
4- knowledge
7.
One syllable
Two syllables
Three syllables
Four syllables
pride
people
collided
interaction

Part two: Written expression
3.5
2.5
03
03

c- effects
c- emerge

Topic 1:

Form
Content
Topic 2: Form
Content
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
2015  جوان:دورة
 د03 سا و30 :املدة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 لغات أجنبية:الشعبة
 اللغة األملانية:اختبار يف مادة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول
...............................
Der deutsche Pianist und Komponist Robert Schumann war ein bedeutender Musiker der deutschen
Romantik. Er wurde am 08. Juni 1810 in Zwickau geboren. Er war eines von sechs Kindern des
Buchhändlers August Schumann. Durch den Beruf seines Vaters hatte er die *Gelegenheit, neben dem
Gymnasium auch viel in seiner Freizeit zu lesen.
Er erhielt mit sieben Jahren Klavierunterricht. Im Alter von elf Jahren komponierte er sein erstes Werk
für Klavier und Orchester. Nachdem sein Vater gestorben war, ging er zum Studium der
Rechtwissenschaften nach Heidelberg und Leipzig. Dort begann er Klavierunterricht bei Friedrich Wieck
zu nehmen und beschäftigte sich total mit der Musik. Eine Karriere als Pianist war ihm durch eine
*Lähmung an der rechten Hand unmöglich, deshalb konzentrierte er sich auf das Komponieren.
1834 gründete er mit anderen Musikern zusammen die "Neue Zeitschrift für Musik". Im Jahre 1840
heiratete er Clara Wieck, eine bekannte Pianistin. 1843 wurde Schumann Lehrer am Leipziger
Konservatorium. Wegen seiner Nervenprobleme, wurde er in eine Nervenklinik in Bonn gebracht, wo er
noch zwei Jahre lebte. Am 29. Juli 1856 ist er in Bonn gestorben.
Robert Schumann hinterließ zahlreiche Werke und musikwissenschaftliche Schriften.
Classic- Arietta
das Komponisten Lexikon
(verarbeitet)

* Gelegenheit : L’occasion
* Lähmung
: L’handicap

/ الفرصة
/ شلل

I. TEXTVERSTÄNDNIS (07 Pte)
1. richtig oder falsch ? Begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text.
R

F

a) Robert Schumann war das Einzelkind seiner Eltern.
Zitat: -----------------------------------------------------------------------------------------b) Als Kind war das Lesen seine beliebte Freizeitbeschäftigung.
Zitat: ----------------------------------------------------------------------------------------c) Seine Frau war keine Musikerin.
Zitat: ----------------------------------------------------------------------------------------d) Er hinterließ nur einige Werke.
Zitat: ----------------------------------------------------------------------------------------2. Fragen zum Text.
a. Wer war Robert Schumann?
b. Wann und wo wurde Robert Schumann geboren?
c. Wie alt war er, als er sein erstes Werk komponierte?
d. Erklären Sie den Satz: „Eine Karriere als Pianist war ihm durch eine Lähmung an der rechten Hand
unmöglich“

4  من1 صفحة

3. Geben Sie dem Text einen Titel.
4. Kombinieren Sie.
1. Bücher
2. Jura
3. Musik
4. Schauspieler

a. Konservatorium
b. Theater
c. Buchhandlung
d. Rechtwissenschaft
1
….

2
….

3
….

4
…..

II. SPRACHFÄHIGKEIT (08 Pte)
A) Wortschatz
1. Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch ein Synonym aus dem Text.
Robert Schumann war ein berühmter Musiker. Seine Frau war auch eine …………… Pianistin.
2. Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch ein Gegenteil aus dem Text.
Er beendete seine Karriere als Pianist und …………… am Leipziger Konservatorium zu unterrichten.
3. Wortbildung
a- Bilden Sie aus diesem Verb das passende Substantiv.
komponieren: d…. …………………
b- Bilden Sie aus diesem Verb das passende Adjektiv.
erreichen: ……………….
4. Übersetzen Sie den folgenden Satz ins Arabische.
„Der deutsche Pianist und Komponist Robert Schumann war ein bedeutender Musiker der deutschen
Romantik“
B) Grammatik
1. Setzen Sie den folgenden Satz ins Perfekt.
Der Musiker erhielt mit sieben Jahren Klavierunterricht.
2. Setzen Sie den folgenden Satz ins Präsens.
Der Künstler unterrichtete am Berliner Konservatorium.
3. Setzen Sie den folgenden Satz ins Passiv.
Der Musiker hat viele Werke komponiert.
4. Deklinieren Sie.
D… klein… Kind beschäftigte sich auch mit d… klassisch… Musik.
5. Bilden Sie einen Konditionalsatz.
Der Künstler hat eine Lähmung. Seine Karriere als Pianist ist unmöglich.
6. Bilden Sie einen Finalsatz mit „damit“ oder „um…zu“.
Die Familie fährt dieses Wochenende nach Weimar. Sie will dort ein Theaterstück sehen.
III. SCHREIBFÄHIGKEIT. (05 Pte) (Ein Thema zur Wahl)
Thema 1: Schreiben Sie kurz über eine(n) algerische(n) oder deutsche(n) Künstler / in.
Thema 2: Anhand folgender Stichpunkte schreiben Sie eine kurze Biografie von dem algerischen
Schriftsteller Mohamed Dib.
Geburtsdatum: 21. Juli 1920
Geburtsort: Tlemcen (Westalgerien)
Tätigkeiten: Lehrer; Oujda- Marokko, Los Angeles-Universität, Sorbonne- Paris.
Andere Tätigkeiten: Übersetzer, Buchhalter und Journalist (Alger Républicain und Liberté)
Werke: La Grande Maison, L'Incendie, le métier à tisser.
Preise: Grand Prix de la Francophonie de l'Académie Française.
Tod: 02. Mai 2003/ La Celle- Saind- Cloud bei Paris.
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:الموضوع الثاني
Österreich
Österreich wird oft Alpenland genannt, denn rund 60 % ihrer Fläche sind Teil der Alpen. Mit 3797
Metern ist der Großglockner der höchste Berg des Landes. Dieses deutschsprachige Land in
Mitteleuropa ist als Urlaubsland sehr beliebt: Viele Leute kommen im Winter zum Skifahren und im
Sommer zum Wandern*. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen des Landes.
Österreich ist mit 83 872 Km2 größer als die Schweiz, sein Nachbarland im Westen. Es hat noch mit
sieben anderen Ländern gemeinsame Grenzen: im Südwesten mit dem Liechtenstein, im Süden mit
Slowenien und Italien, im Osten mit Ungarn und der Slowakei, im Nordosten mit der Tschechischen
Republik und im Nordwesten mit Deutschland. Österreich hat ungefähr 8,3 Millionen Einwohner und
besteht aus neun Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg,
Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien als Hauptstadt mit 1,7 Millionen Menschen. Wien ist die Stadt
der Musik, des Theaters und der Kunst.
Österreich ist ein hoch entwickeltes Industrieland. Zwei Drittel der Exporte gehen in die Europäische
Union. Die wichtigsten Industriebranchen produzieren in den folgenden Bereichen: Chemie,
Fahrzeuge und Maschinen. Nur 6% der Österreicher arbeiten noch in der Landwirtschaft. Außerdem
ist Österreich der erste Produzent von Wasserenergie in der Europäischen Union, denn es hat
zahlreiche Wasserkraftwerke* an den vielen Flüssen.
Aus : www.oesterreich-auf–einen–blick.de

*das Wandern
: la promenade à pied / النزهة على األرجل
*die Wasserkraftwerke : les centrales hydrauliques / محطات توليد الطاقة المائية
I.TEXTVERSTÄNDNIS. (07 Pte)
1.Richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text.
R
a. Österreich liegt in Mitteleuropa.
Zitat: …………………………………………………………….
b. Die offizielle Sprache ist Deutsch.
Zitat: ……………………………………………………………
c. Österreich grenzt nicht an die Schweiz.
Zitat: …………………………………………………………….
d. Österreich ist nur ein Urlaubsland.
Zitat: …………………………………………………………….

.
.
.
.

2. Fragen zum Text.
a. Warum ist Österreich oft Alpenland genannt?
b. Was ist die bekannteste Wirtschaftsbranche in Österreich?
c. Welche Industriebranchen sind in Österreich wichtig?
d. Erklären Sie den folgenden Satz: „Österreich ist als Urlaubsland sehr beliebt.“
3.Kombinieren Sie.
1. Fläche
2. Salzburg
3. Donau
4. Alpen

a. Stadt
b. Strom
c. 83.872 Km2
d. Berge

1
………

2
3
…… ……..
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4
……..

F

4. Ergänzen Sie.
- Österreich ist eine ……….. mit neun Bundesländern.
- Österreich ist ein ……….. Land .
- Der ………. ist wichtig in Österreich.
- In Österreich wird der ……….. als Währung verwendet.

Euro
Tourismus
Bundesrepublik
seenreiches

II. SPRACHFÄHIGKEIT (08 Pte)
A. Wortschatz.
1. Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch ein Synonym aus dem Text.
- Die Agrikultur spielt eine wichtige Rolle in der Ökonomie des Landes.
2. Ergänzen Sie das Gegenteil des hier unterstrichenen Wortes aus dem Text
- ………… Ausländer leben in Wien, aber nur wenige von ihnen sprechen gut Deutsch .
3. Wortbildung.
a- Bilden Sie aus dem folgenden Adjektiv das passende Substantiv.
wichtig : ..….. ………………
b- Bilden Sie ein Kompositum.
die Kultur + das Zentrum = ……. ……………..
4.Übersetzen Sie ins Arabische.
« Österreich ist ein hoch entwickeltes Industrieland. »
B. Grammatik.
1. Setzen Sie ins Präteritum .
Viele Leute kommen im Winter zum Skifahren.
2. Setzen Sie ins Perfekt.
Im Winter fahren viele Touristen in die Alpen.
3. Setzen Sie ins Passiv.
Österreich erzeugt die besten Milchprodukte.
4. Bilden Sie einen Finalsatz mit „damit“ oder „um…zu“.
Österreich modernisiert sein Wirtschaftssystem. Es bleibt ein wichtiger Handelspartner in Europa.
5. Ergänzen Sie mit der passenden Konjunktion ( wenn- dass- weil- sowohl…als auch).
- Man sagt, ….... Wien eine der schönsten Städte in Europa ist.
- ……… die Ausländer nach Österreich kommen, besuchen sie Salzburg.
- Österreich bietet eine moderne Infrastruktur …..… für die Urlauber ……. für die Geschäftsleute.
- Viele ausländische Investoren sind präsent in Österreich, …….. es dort viele Möglichkeiten gibt.
6. Deklinieren Sie.
Österreich ist ein beliebt…. Land für d…. Touristen aus d…. ganz…. Welt.
III. SCHREIBFÄHIGKEIT. (05 Pte)

(Ein Thema zur Wahl)

Thema 1 : Berichten Sie kurz über Algerien und seine Ökonomie.
Thema 2 : Berlin ist eine der wichtigsten Hauptstädte in der Welt .
Schreiben Sie anhand folgender Stichpunkte einige Zeilen dazu.
Lage
: im Osten von Deutschland
Fläche
: 892 Km2
Einwohnerzahl
: 3,5 Millionen , davon 502 181 Ausländer
Status
: Hauptstadt seit 1990 und Bundesland
Infrastruktur
: U-Bahn , S-Bahn , Hauptbahnhof, zwei Flughäfen
Sehenswürdigkeiten : das Brandenburger Tor, der Potsdamer Platz, der Alexanderplatz
der Fernsehturm , Unter den Linden …
Weltstadt
: Kultur, Politik, Medien und Wissenschaften.
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5102 :اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان شهادة البكالوريا دورة
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العالمة
المجموع

عناصر اإلجابة للموضوع األول

مجزأة
I. TEXTVERSTÄNDNIS

0.25x4

07

01x4

01

0.25x4

1. richtig oder falsch
a. falsch
Zitat: Er war eines von sechs Kindern des Buchhändlers August Schumann.
b. richtig
Zitat: Durch den Beruf seines Vaters hatte er die Gelegenheit, neben dem Gymnasium auch
viel in seiner Freizeit zu lesen.
c. falsch
Zitat: Im Jahr 1840 heiratete er Clara Wieck, eine bekannte Pianistin.
d. falsch
Zitat: Robert Schumann hinterließ zahlreiche Werke und musikwissenschaftliche Schriften.
2. Fragen zum Text
a. Robert Schumann war ein bedeutender Musiker der deutschen Romantik.
Oder: Robert Schumann war ein deutscher Pianist und Komponist.
b. Robert Schumann wurde am 8. Juni 1810 in Zwikau geboren.
c. Als er elf Jahre alt war, komponierte er sein erstes Werk für Klavier und Orchester.
Oder: Er war elf Jahre alt, als er sein erstes Werk für Klavier und Orchester komponierte.
d. Satzerklärung: Wegen seiner Lähmung an der rechten Hand, beendete er nicht seine
Karriere als Pianist.(Andere Antworten werden berücksichtigt).
3. der Titel: Robert Schumann / Biografie von Robert Schumann.
(Andere Titel werden auch berücksichtigt.)
4. Kombinieren Sie
1
2
3
4
c
d
a
b

II. SPRACHFÄHIGKEIT
0.5
0.5
0.5
0.5
01

08

01
0.5
01
01
01
0.5

A) Wortschatz
1. Synonym: bekannte
2. Gegenteil: begann
3. Wortbildung:
a. das Substantiv: das Komponieren/ die Komposition
b. das Adjektiv: erreichbar
4. Übersetzung : .كان عازف البيانو و الموسيقي األلماني روبارت شومان مشهورا في العصر الرومانسي األلماني
B) Grammatik
1. Perfekt: Der Musiker hat mit sieben Jahren Klavierunterricht erhalten.
2. Präsens: Der Künstler unterrichtet am Berliner Konservatorium.
3. Passiv: Viele Werke sind vom (von dem) Musiker komponiert worden.
4. Deklination: Das kleine Kind beschäftigte sich auch mit der klassischen Musik.
5. Konditionalsatz:
Wenn der Künstler keine Lähmung hätte, wäre seine Karriere als Pianist möglich.
6. Finalsatz:
Die Familie fährt dieses Wochenende nach Weimar, um dort ein Theaterstück zu sehen.
Oder:
Die Familie fährt dieses Wochenende nach Weimar, damit sie dort ein Theaterstück sieht.

III. SCHREIBFÄHIGKEIT

05

01
03
01

- Plan
- Orthografie/ Stil / Ideen /Wortschatz
- Grammatik
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5102 :اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان شهادة البكالوريا دورة
 لغات أجنبية:الشعبة

العالمة
مجموع
مجزأة

 اللغة األلمانية: المادة

عناصر اإلجابة للموضوع الثاني

I. TEXTVERSTÄNDNIS
0.25x4

07

1x4

0.25x4

0.25x4

1. Richtig oder falsch ?
a. richtig: “ Dieses deutschsprachige Land in Mitteleuropa .”
b. richtig: “ Dieses deutschsprachige Land ”.
c. falsch: “ …die Schweiz , sein Nachbarland im Westen.”
d.falsch: “Die wichtigsten Industriebranchen ……….. Maschinen”
2. Fragen zum Text.
a.Österreich ist oft Alpenland genannt, denn 60% ihrer Fläche sind Teil der Alpen.
b. Der Tourismus ist die bekannteste Wirtschaftsbranche in Österreich.
c. Die Industriebranchen sind Chemie, Fahrzeuge , Maschinen und Wasserkraft.
d. Satzerklärung: “Viele Leute machen Urlaub in Österreich, weil das Land den Touristen viele
Möglichkeiten bietet.” .(Andere Antworten werden berücksichtigt).
3. Kombinieren Sie.
1
2
3
4
c
a
b
d
4. Ergänzen Sie . a. Bundesrepublik / b. seenreiches / c. Tourismus / d. Euro

II. SPRACHFÄHIGKEIT
0.50
0.50

08

0.50
0.50
1

0.50
0.50
1
1
0.25x4
0.25x4

A. Wortschatz.
1. das Synonym : die Agrikultur = die Landwirtschaft
2. das Gegenteil : wenige ≠ viele oder zahlreiche
3. Wortbildung .
a. das passende Substantiv : die Wichtigkeit
b. das Kompositum : das Kulturzentrum
c. die Übersetzung ins Arabische :
النمسا بلد صناعي متطورجدا
B. Grammatik .
1. Präteritum : … kamen ….. .
2. Perfekt : …. sind …… gefahren.
3. Passiv: Die besten Milchprodukte werden von Österreich erzeugt.
4. Finalsatz: Österreich modernisiert sein Wirtschaftssystem, damit es ……… bleibt.
oder : …, um ein wichtiger Handelspartner zu bleiben.
5. Konjunktionen:
dass / wenn / sowohl…als auch / weil .
6. die Deklination : Österreich ist ein beliebtes Land für die Touristen aus der ganzen Welt .

III. SCHREIBFÄHIGKEIT

05

01
03
01

-

-

der Plan
Orthografie / Stil / Ideen / Wortschatz
Grammatik
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وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 لغات األجنبية:الشعبة
 اللغة اإلسبانية:اختبار يف مادة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول
En un mundo tan globalizado como el actual, aprender un idioma resulta básico para poder
sobrevivir en un mercado laboral tan competitivo. Hoy, las principales empresas de nuestro país buscan
a personas que tengan un nivel intermedio en Inglés.
Manejar dos idiomas nos permite una mejor comunicación en caso de realizar un viaje al
extranjero. En Inglaterra por ejemplo, cualquier jugador extranjero que participe en la Premier League
tiene por obligación dominar el Inglés. En España, Francia, Alemania e Italia también ocurre lo mismo,
lo que permite una mejor relación entre el deportista con el aficionado* y la prensa.
Conocer un idioma no sólo implica aprender su vocabulario y sus verbos sino también su Cultura.
Con mi experiencia en haber aprendido Francés y actualmente Inglés, he podido conocer la Cultura y las
costumbres de los países que acogen el idioma que aprendo. De Francia, conocía sólo la Tour Eiffel o el
Museo de Louvre. En el tiempo que me llevo aprendiendo Francés, he podido conocer la Historia, la
Cultura y las costumbres de un país tan importante como Francia.
La enseñanza de lenguas extranjeras es clave para la construcción de la identidad de la persona.
Además, no sólo implica un mayor conocimiento de la lengua extranjera sino que permite un mayor
entendimiento de nuestro idioma nativo.
Aprender un idioma nos abre la puerta a un mundo lleno de oportunidades laborales y culturales
y resulta básico para que podamos responder en buena manera a las oportunidades que se nos presenten.
* Aficionado: fan.
Escrito por Daniel 5 Feb, 2010

I/ Comprensión del texto :

(07 puntos)

1- Indica si es verdadero o falso.
Frases

V

F

Justifica con una palabra o frase
del texto

a- En un mercado laboral competitivo es
necesario aprender idiomas.
b- La identidad de la persona se desarrolla
aprendiendo lenguas extranjeras.
c- Las lenguas extranjeras no nos permiten
entrar en el mundo laboral.
2- Actualmente, ¿ qué buscan las empresas?
3- Saca del texto los beneficios de aprender un idioma extranjero.
4- Da un título al texto.
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II/Competencia lingüística:

(07 puntos)

1-Rellena el recuadro.
Verbo
Conocer
………………
………………
Aprender

Sustantivo
………………
………………
Costumbre
…………….

2-Relaciona la palabra con su sinónimo o antónimo.
Básico
Antiguo
Conocimiento
Labor

Adjetivo
…………………
Mejor
………………..
………………..

Trabajo
Esencial
Saber
Actual

3-«Poder dominar muchas lenguas para comunicarse con mucha gente del mundo. »
- Reescribe la frase empezando por :
- ¡ Quién ………………………….. !
4- El aprendizaje de lenguas extranjeras es clave para saber su Cultura.
- Completa la frase:
- El aprendizaje de lenguas extranjeras es clave para que los jóvenes……… su Cultura.
5- Completa con ser o estar:
- Aprender Inglés………. indispensable para el futbolista que……. participando en la Premier League.

III/ Expresión escrita:

(06 puntos)

• Elige uno de los dos temas.
1- Actualmente y con la globalización, resulta importante aprender idiomas. ¿ Por qué?
2- ¿Cuáles son los consejos y estrategias que facilitan el aprendizaje de un idioma extranjero dentro
y fuera del aula ?
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الموضوع الثاني
La naturaleza es un organismo vivo, en el que todos sus elementos están vinculados entre sí: el agua,
el aire, la tierra, los animales, los bosques… Cada elemento mantiene una relación con el resto, siendo
esta relación también integrante de la naturaleza.
Además, es poseedora de sus propias leyes, y existe sobre la Tierra sin la necesidad de la
intervención humana. Las plantas crecen espontáneamente, los entornos naturales se transforman
y realizan cambios de acuerdo con esas leyes, manteniendo un equilibrio. De la misma manera, el ser
humano halla su armonía cuando mantiene un equilibrio con todo lo que le rodea. Si esa armonía se
rompe, entonces aparece el desorden y los diferentes grados de enfermedad tanto en el hombre como en
el planeta.
El hombre necesita la naturaleza para su supervivencia y, a su vez, tiene la capacidad de utilizar la
naturaleza y adaptarla a sus necesidades para mejorar su calidad de vida, pero también es cierto que en
numerosas ocasiones abusa enormemente de ella provocando su destrucción. Sin embargo, ha de
modificar en muchos aspectos de sus comportamientos para que su relación con la naturaleza sea
equilibrada y la vida humana en la Tierra se desarrolle de manera sostenible.
Cuando el planeta enferma nosotros también enfermamos. Los peligros que hacen enfermar nuestros
mares y océanos son, entre otros, la contaminación, los desechos industriales, la explotación inadecuada
y los derrames de petróleo.
Destruir la naturaleza sin respetar sus leyes ni su riqueza es lo mismo que no respetar al hombre que
habita en ella. Es responsabilidad de todos administrar los recursos naturales en base al respeto a la propia
naturaleza del ser humano y hacia las generaciones futuras.
Cuidando el medio ambiente, cuidamos nuestro medio social defendiendo nuestro bienestar
y fomentando una educación al servicio de la humanidad.
En un planeta enfermo, donde los recursos naturales se destruyen, es muy probable que un gran
número de habitantes también esté contaminado y desequilibrado.
"¡Hagamos del planeta un lugar sano para vivir! ¡Digamos NO a la contaminación!"
Adaptado de www.diariodeibiza.es, María Martínez de la Vega, 10 de febrero de 2014

I-Comprensión del texto

(07 puntos)

1-Indica si es verdadero o falso.
Frases

V F

a-Todos los recursos que nos ofrece la naturaleza
son complementarios.
b- La ruptura del equilibrio natural no afecta ni al
hombre ni al planeta.
c-La naturaleza satisface todas las necesidades del
hombre.
d-El deterioro del planeta daña la vida del hombre.
2- Saca del texto los efectos negativos sobre la naturaleza.
3-¿Qué ocurre si la armonía se rompe?
4- Da un título al texto.

4  من0 صفحة

Justifica con una palabra o frase
del texto

II-Competencia lingüística

(07 puntos)

1-Rellena el recuadro.
Verbo
Modificar
…………
Crecer
………….

Sustantivo
……………
……………
………….
Supervivencia

Adjetivo
…………..
Diferente
…………..
………….

2-Une con flechas la palabra con su sinónimo o antónimo según convenga:
Mantener
Hallar
Desequilibrio
Contaminado

Estabilidad
Sano
Encontrar
Guardar

3- Mantener limpio el entorno.
Comienza la frase por:
-Yo en tu lugar…………………………………
4- Completa la frase:
Tan pronto como respetemos las leyes de la naturaleza, (asegurar)……….una vida mejor a las
próximas generaciones.
5-El hombre destruye la naturaleza sin darse cuenta de las consecuencias.
Termina la frase:
-El hombre sigue……………….

III-Expresión escrita

(06 puntos)

Elige uno de los dos temas:
1- El Hombre piensa que los recursos naturales son inagotables.
¿Qué consecuencias tendrá esto sobre su vida y la de las generaciones futuras?
2- Según tu opinión: ¿Cómo podemos enfermar cuando enferma el planeta?

4  من4 صفحة

2015  جوان: ة ةور03 سا و30 : اللغة اإلسبانية امتحان البكالوريا املد:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ملاة
العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة الموضوع األول

I- Comprensión del texto :
1pto

1pto

1pto
7ptos
1pto

1-Verdadero o falso.
a-Verdadero.
Justificación: « aprender un idioma resulta básico para poder sobrevivir en un mercado
laboral tan competitivo. »
b- Verdadero.
Justificación: « La enseñanza de lenguas extranjeras es clave para la construcción de la
identidad de la persona.»
c- Falso.
Justificación: « Aprender un idioma nos abre la puerta a un mundo lleno de
oportunidades laborales.»
2- Las empresas buscan a personas que tengan un nivel intermedio en Inglés.

2ptos

3-Los beneficios de aprender idiomas extranjeros son:
-Tener la oportunidad de integrarse en el mundo profesional / laboral.
-Comunicarse con extranjeros.
-Conocer la cultura y las costumbres de otros países.
-Tener mayor entendimiento del idioma nativo.

1pto

4-Título propuesto:
La importancia de los idiomas extranjeros. – Aprender idiomas extranjeros.
- Beneficios de los idiomas.

II /Competencia lingüística:
1-Rellenar el recuadro.

7ptos

VERBO
Conocer

2ptos

Mejorar
Acostumbrar/se
Aprender

SUSTANTIVO
Conocimiento
Conocedor - a
Mejora/ Mejoría
Costumbre
Aprendizaje-Aprendiz-Aprendiente

2ptos

2-Relacionar la palabra con su sinónimo o antónimo.
Básico
→ Esencial
Básico
Antiguo
→ Actual
Antiguo
Conocimiento →Saber
Conocimiento
Labor
→Trabajo
Labor

1pto

3- ¡ Quién pudiese/ pudiera dominar … !

1pto

4- El aprendizaje… para que los jóvenes sepan su Cultura.

1pto

5- Completar con ser o estar:
Aprender Inglés es indispensable para el futbolista que está participando en la Premier
League.

III- Expresión escrita :
6ptos

ADJETIVO
Conocido – a /
Conocedor - a
Mejor
Acostumbrado-a
Aprendido-a

2ptos
4ptos

- Forma
- Fondo

2  من1 صفحة

= Esencial
≠ Actual
= Saber
= Trabajo

2015  جوان: ة ةور03 سا و30 : اللغة اإلسبانية امتحان البكالوريا املد:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ملاة
العالمة
مج
مجزأة

عناصر اإلجابة الموضوع الثاني

I-Comprensión del texto.
1 pto
1 pto
1 pto
1 pto
7 ptos

1 pto

1 pto
1 pto

1-Verdadero o falso.
a-Verdadero:
Justificación: La naturaleza es un organismo……naturaleza.
b-Falso:
Justificación: Si esa armonía … en el planeta.
c-Verdadero:
Justificación: -El hombre necesita la naturaleza para su supervivencia.
d-Verdadero:
Justificación: En un planeta … desequilibrado.
-Cuando el planeta enferma nosotros también enfermamos.
-Cuidando el medio ambiente, cuidamos nuestro medio social defendiendo nuestro
bienestar.
2- La enfermedad del planeta.
- La enfermedad de los mares y océanos a causa de la contaminación , los desechos
industriales, la explotación inadecuada y los derrames de petróleo.
3-Si la armonía se rompe aparece … el planeta.
4- El equilibrio natural.
- El hombre y la naturaleza.
- ¡Hagamos del planeta un lugar sano para vivir!

II-Competencia lingüística
1- El recuadro.
2 ptos
7 ptos

6 ptos

VERBO
Modificar

SUSTANTIVO
Modificacíon

ADJETIVO
-Modificable – Modificador/a - Modificado/a

Diferenciar/se
Crecer
Sobrevivir
Supervivir

Diferencia
Crecimiento
Supervivencia

Diferente
Crecido (a) /Creciente
Sobrevivido (a) /Superviviente
/Supervivido (a)

2 ptos

2- Mantener
Hallar
Desequilibrio
Contaminado

→
→
→
→

1 pto

3- Yo en tu lugar mantendría…….

1 pto

4- Tan pronto como respetemos … aseguraremos …

1 pto

5- El hombre sigue destruyendo…………..

Guardar.
Encontrar.
Estabilidad.
Sano.

III- Expresión escrita
2 ptos
- - Forma:
4 ptos - Fondo:

2  من2 صفحة

Mantener
Hallar
Desequilibrio
Contaminado

=
=
≠
≠

Guardar.
Encontrar.
Estabilidad.
Sano.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
2015  جوان:دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 اللغات األجنبية:الشعبة

د03 سا و30 :املـدة

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

Mio padre aveva tante capacità, sapeva tante cose, ma non mi ha mai voluto insegnare niente. O forse
sì, quando ero proprio una bambina di quattro o cinque anni, mi aveva fatto capire il principio della
somma e della moltiplicazione. Ma quando gli ho chiesto di insegnarmi a nuotare non mi ha degnato di
una risposta. Siccome un giorno insistivo troppo, mi ha gettato in mare dicendo: - Nuota !
In montagna mi diceva: - Cammina!
Desideravo tanto imparare anche a sciare, ma lui mi diceva semplicemente: - Va’, scia!
Così un po’ di tecnica l’ho imparata da grande, per conto mio, pagando un maestro.
Eppure mio padre mi voleva molto bene; solo che secondo lui l’esempio doveva bastare: io dovevo
guardarlo nuotare, sciare e io dovevo imitarlo. Qualche volta bastava, anche se rischiavo un po’: a volte
mi buttavo e facevo del mio meglio per restare a galla. Una volta mia madre gli ha dato uno schiaffo,
perché mi aveva riportato a casa da una escursione in montagna che avevo le febbre alta, le labbra violette
per il freddo e i piedi quasi congelati.
Un’altra volta, invece, gli ho salvato la vita. Lui doveva partire la mattina presto per una gita in
montagna con gli amici. Ma io stavo male e lui non è partito. (Gli amici sono partiti e hanno avuto un
brutto incidente stradale). Io e mio padre eravamo come due compagni di viaggio, due sportivi, due amici
per la pelle, dovevamo intenderci con un solo sguardo.
Le parole erano di troppo e infatti parlavamo pochissimo. Con me rideva, correva, giocava. Ma non
parlava, non dialogava.
Lui fra il parlare e lo scrivere preferiva di gran lunga il secondo.
( Adatt. D. Maraini, Bagheria)
amici per la pelle = amis pour la vie :

I/- Comprensione del testo:
1/ Dare un titolo al testo.
2/ Dire se è vero o falso.

أصدقاء مدى الحياة
(07punti)

La frase
a/ Mio padre non aveva capacità, no sa niente .
b/ Il papà aveva fatto capire a sua figlia il principio della somma
e della moltiplicazione .
c/ Il papà doveva partire in gita al mare.
d/ Tra il parlare e lo scritto il padre preferiva il primo.

4  من1 صفحة

V

F

3/ Rispondere alle seguenti domande:
a/ Cosa aveva imparato il padre a sua figlia da bambina?
b/ Cosa desiderava imparare la figlia?
c/ Che cosa è successo agli amici di suo padre in montagna?
d/ Qual è la relazione tra il padre e sua figlia?
II/- Competenza linguistica:
A/ Lessico:

(07punti)

1/ Completare la tabella.
Verbo
....................................
....................................

Aggettivo
insegnante
pagante

2/ Trovare nel testo i sinonimi delle seguenti parole:
- Insegnante = ............................
-Rimanere = .................................
3/ Trovare nel testo gli antonimi delle seguenti parole:
- Nemici ≠ ..................................
- Indegnato ≠ ............................
4/ Completare gli spazi con le seguenti parole: Tommaso, era, padre, scrupoloso
Quando uno della mia famiglia aveva la febbre, la mamma chiamava sempre il dottor .............., il nostro
medico di fiducia. Arrivava sempre verso mezzogiorno, non so perché. Mio .......... e mia madre lo
conoscevano da quando aveva cominciato la professione e sebbene ancora inesperto avevano avuto
fiducia in lui e lui bisogna dire che se l’......... meritata, perché si era sempre dimostrato un professionista
serio e ...................
B/ Grammatica:
1/ Cosa sostituisce il pronome sottolineato nel testo.
2/ Dare la classe grammaticale delle parole sottolineate nel primo paragrafo.
3/ Trasformare i verbi della frase tra parentesi nel testo al trapassato prossimo.
III/- Produzione scritta:

(06punti)
- Scegliere uno dei due temi:
Tema 1: I tuoi genitori hanno lo stesso carattere o sono diversi?
- Come sono tuo padre e tua madre?
- Cosa ama ciascuno di loro?
- Chi dei due si arrabbia rapidamente e chi è il più affettuoso?
- A chi tu somigli?
- Quale dei due caratteri preferisci? Perché?
A partire di queste idee scrivi un paragrafo.
Tema 2: A casa tua, tu vivi con la tua famiglia.
In alcune righe, prova a descriverla, parlando delle caratteristiche fisiche e morali.

4  من2 صفحة

الموضوع الثاني
Uno spuntino.
Sara : Ho un po’ di fame, facciamo uno spuntino?
Maria : Ma è presto... fra un’ora e mezza c’è la pausa pranzo. Non hai fatto colazione?
Sara : Io non mangio mai niente la mattina. Siccome ho sempre fretta, al massimo bevo un caffè.
Maria : Fai molto male! Ci vogliono pochi minuti per fare colazione ed è il pasto più importante della
giornata. Io bevo sempre un caffelatte e mangio fette biscottate con burro e miele, così a pranzo non ho
molta fame.
Sara : Veramente?! Ieri, però, hai preso primo, secondo, contorno e dolce…
Maria : …È vero, però dopo, a cena non ho mangiato niente. Comunque, di solito preferisco una cena
leggera: un’insalata, della frutta... cose che ci metto poco a preparare.
Sara : Io, in genere, se mangio molto a pranzo, salto sempre la cena. Faccio merenda verso le sei del
pomeriggio e sono a posto.
Maria : Io, in ogni caso, cerco di cenare presto, non dopo le otto. E tu?
Sara : Anch’io, più o meno a quell’ora lì.
Adattato da : progetto italiano (1) livello A1- A2 Edilingua.
Spuntino = casse-croûte = وجبة خفيفة

I /- Comprensione del testo:
1/ Dire se è vero o falso.

(07punti)

La frase
a/ Sara non mangia niente la mattina.
b/ Maria beve sempre un cappuccino e mangia un pezzo di pane
con burro.
c/ Sara fa merenda verso le sei del pomeriggio.
d/ Maria cerca di cenare alle otto.
2/ Rispondere alle seguenti domande:
a/ Perché Sara ha fame?
b/ Cosa beve Sara di solito a colazione e perché?
c/ Qual è il pasto più importante della giornata per Maria?
d/ Per quale ragione Maria preferisce fare una cena leggera?
e/ Come cenano in genere le due ragazze?

4  من0 صفحة

V

F

II/- Competenza linguistica:

(07punti)

A/ Lessico:
1/ Trovare nel testo i sinonimi delle parole seguenti:
- Giusto = ........................
- Tanto = .......................
2/ Trovare nel testo gli antonimi delle parole seguenti:
- Minimo ≠ .......................
- Bene ≠ .........................
3/ « Siccome ho sempre fretta », la parola sottolineata vuol dire:
a- Spesso
b- Ogni volta
c- Raramente
B/ Grammatica:
1/ Mettere i verbi sottolineati alla seconda persona plurale.
« Ho un po’ di fame, facciamo uno spuntino ».
2/ Completare la frase con la forma verbale corrispondente.
« Ci vogliono pochi minuti per fare colazione ».
« ....................... un minuto per rispondere alla domanda».
3/ Mettere il verbo sottolineato all’imperfetto.
« ........così a pranzo non ho molta fame ».
4/ Mettere il verbo sottolineato al trapassato prossimo.
« ........a cena non ho mangiato niente ».
III/ - Produzione scritta:
(06punti)
-Scegliere uno dei due temi:
Tema 1: Raccontate l’ultima volta che avete mangiato in un ristorante: in quale occasione?
- Com’è il ristorante?
- Come sono i camerieri (simpatici, antipatici......)?
- Cosa avete ordinato da mangiare e bere?
- Quali sono i piatti preferiti?
Tema 2: Dite cosa preferite: la cucina algerina tradizionale o moderna. Perché?

4  من4 صفحة

5302  جوان:ةور

 ة03 ساعات و30 :املد

العالمة
مجزأة مجموع
7pnt
01
0.50×4
01
01
01
01
7pnt

امتحان البكالوريا

 اللغة اإليطالية:اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ملاة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
I. Comprensione del testo:
1- Titolo: -Mio padre. / -Una figlia e suo padre.
2- Vero o falso: a-Falso. b-Vero. c-Falso d-Falso.
3- Le risposte alle domande:
a-Il padre ha imparato a sua figlia da bambina il principio della somma e della
moltiplicazione.
b-La figlia desiderava imparare il nuoto e lo sci.
c-Gli amici di suo padre hanno avuto un brutto incidente stradale.
d-La figlia e suo padre hanno una relazione di amicizia.
II. Competenza linguistica:
A/Lessico:

0,50x2

0,50x2
0,50x2
0,25x4

1-

Verbo
insegnare
pagare

Aggettivo
insegnante
pagante

2- Insegnante = Maestro
- Rimanere = Restare
3- Nemici # Amici
- Indegnato # Degnato
4-... il dottor Tommaso... . Mio padre ...che se l’era ... serio e scrupoloso.

B/ Grammatica:
1- lo: il padre .
01
2- a-Tante: aggettivo indefinito.
0,50x2
- b-Troppo: pronome indefinito.
0,50x2
3-... erano partiti e avevano avuto... .

6pnt
02
04

III. Produzione scritta:
Forma:
Contenuto:
Tema 1:
1- Introduzione:
2-Sviluppo:
-Le caratteristiche morali della madre (rappresenta l’affezione, l’amore e la
tenerezza...)
-Le caratteristiche morali del padre (capo della famiglia, rappresenta la protezione e
l’autorità...)
-La somiglianza delle caratteristiche morali tra i figli e i loro genitori.
3-Conclusione:
Tema 2:
1- Introduzione:
2-Sviluppo:
-La descrizione fisica dei membri della famiglia:
a- il viso (naso, bocca, occhi, capelli...)
b-il corpo (altezza, peso...)
-La descrizione morale dei membri della famiglia:
(simpatici, antipatici, allegri,gentili, intelligenti...)
-L’abbigliamento (sportivo, classico...)
3-Conclusione:
2 / 1 صفحة

5302  جوان:ةور

 ة03 ساعات و30 :املد

امتحان البكالوريا

 اللغة اإليطالية:تابع اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ملاة

العالمة
)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني
مجزأة مجموع
I. Comprensione del testo:
7 pnt
1- Vero o falso: a- Vero. b- Falso. c-Vero. d- Falso.
0.5x4
2- Le risposte alle domande:
1
1
1
1
1

a- Sara ha fame perché non ha mangiato niente la mattina.
b- Sara beve solo un caffè perché ha sempre fretta.
c- Il pasto più importante della giornata per Maria è la colazione.
d- Maria preferisce fare una cena leggera perché ci mette poco tempo a prepararla.
e- Di solito, Sara salta sempre la cena, mentre Maria cerca di cenare presto.

7 pnt

II. Competenza linguistica:
A/ Lessico:
1- Giusto = Vero
- Tanto = Molto
0.5 x 2
2 - Minimo ≠ Massimo
- Bene ≠ Male
0.5 x 2
1
3 - Ogni volta
B/ Grammatica:
0.5 x 2
1- "Avete... fate..." .
1
2- Ci Vuole.
1
3- Avevo.
4- Avevo mangiato.
1
6 pnt
III. Produzione scritta:
Forma:
2
Contenuto:
4
Tema 1:
1- Introduzione: in occasione di (una passeggiata nel centro, invitare un amico
per la festa del capodanno in un ristorante famoso...).
2-Sviluppo:
- Il ristorante ( grande, bellissimo...).
- I camerieri ( simpatici, divertenti ...).
- Da mangiare: spaghetti al ragù, bistecca ai ferri...
- Da bere: Coca Cola, acqua minirale...
- Piatti preferiti: spaghetti, maccheroni...
3-Conclusione:
Tema 2:
1- Introduzione:
2-Sviluppo:
a- Cucina algerina tradizionale:
- I piatti e le ricette sono spesso stati creati dalle nonne più che da chef.
- La caratteristica principale è la sua semplicità.
- La preparazione richiede molto tempo.
- Ricca di sapori e prodotti tipici.
- Consiste in ricette basate su ingredienti coltivati naturalmente...ecc.
b- Cucina algerina moderna:
- Pasti veloci al fast food: è una soluzione economica, ma poco nutritiva.
- La caratteristica principale : una cucina diversificata.
- Prodotti più condizionati: presenza di conservanti, coloranti, prodotti chimici,
sale in eccesso...ecc.
- Gusti e sapori diversi, nuovi.
- Ci si mette poco tempo a prepararla.
- Molte persone per mancanza di tempo, non mangiano a casa.....ecc.
3-Conclusione:
2 / 5 صفحة

4
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد
اختبار يف مادة :التسيري احملاسيب واملايل

املدة 4 :سا و  03د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول
الجزء األول :التمويل واختيار المشاريع االستثمارية (  38نقاط )

أوال :دراسة مردودية استثمار

ترغب مؤسسة "الشريعة" في القيام باستثمار توسعي لزيادة مبيعاتها وذلك باقتناء آلة إنتاجية ،ولهذا
الغرض كلفت المؤسسة أحد إطاراتها المتخصصة بدراسة الجدوى االقتصادية لهذه اآللة اإلنتاجية
باالستناد على المعطيات التالية:
 -تكلفة اقتناء اآللة اإلنتاجية:

DA

فور.
 0000000خارج الرسم وتسدد ا

 المدة النفعية لآللة اإلنتاجية 5 :سنوات. تطبق المؤسسة طريقة اإلهتالك الخطي. القيمة الباقية في نهاية المدة معدومة. األعباء واإليرادات ( المنتوجات ) المتوقعة الستغالل اآللة :السنـوات
اإليرادات ( المنتوجات ) المتوقعة
(القابلة للتحصيل )

األعباء المتوقعة ( التي ستسدد)

1

2

0

4

5

000000

000000

000000

000000

000000

000000

005000

000000

000000

000000

 -معدل الضريبة على األرباح .00% :

المطلوب:

 – 0احسب قدرة التمويل الذاتي ) (C A Fلكل سنة من السنوات الخمس.
 – 2احسب القيمة الحالية الصافية ) (VANلآللة ،علما أن معدل الخصم المطبق .00%
 – 0هل لهذه اآللة مردودية ؟ برر إجابتك.
صفحة  1من 8

ثانيا :تمويل االستثمار

تريد مؤسسة "الشريعة" تمويل اآللة اإلنتاجية بقرض عادي بنسبة  00%من تكلفة االقتناء ،يسدد

بواسطة  5دفعات ثابتة ،تدفع األولى منها في نهاية السنة األولى من تاريخ توقيع العقد.
المطلوب:

 -0احسب مبلغ القرض العادي.

 -2احسب قيمة الدفعة الثابتة ،إذا علمت أن معدل الفائدة المطبق  0%سنويا.

 -0أنجز األسطر األول والثاني واألخير من جدول استهالك القرض مع إظهار العمليات الحسابية.
 -0سجل في دفتر اليومية قيد استالم القرض وقيد تسديد الدفعة األولى.

مالحظة :عمليتي استالم القرض وسداد الدفعة تمتا عن طريق الحساب البنكي.
الجزء الثاني :محاسبة تحليلية ( 38نقاط)

تنتج مؤسسة " آفاق" المنتج التام "  " Pفي ورشتين:

الورشة( :)1يتم فيها إنتاج المنتجين نصف المصنعين "" S1و " " S2باستعمال مادة أولية وحيدة "."M
الورشة( :)2يتم فيها إنتاج المنتج التام "  " Pباستعمال المنتجين نصف المصنعين " " S1و "" S2

واللوازم " ." F

لخصت معطيات نشاط شهر ديسمبر  2112لمؤسسة " آفاق" كما يلي:

 -1مخزون بداية الشهر:

 المادة األولية " 400 kg :"Mبتكلفة -اللوازم "  " Fبقيمة .21111 DA

إجمالية DA

. 02811

 المنتج نصف المصنع " 01 :" S1وحدة بتكلفة إجمالية -المنتج نصف المصنع " 01 :" S2وحدة بتكلفة إجمالية

DA

. 0951

DA

.8111

 -المنتج التام " 111 :" Pوحدة بتكلفة إجمالية .100291 DA

 -2مشتريات الشهر:

 المادة األولية " 600 kg :"Mبـ . 90 DA /Kg -اللوازم "  " Fبقيمة .26000 DA

 -2إنتاج واستعماالت الشهر:

 -المنتج نصف المصنع " 001 :" S1وحدة باستعمال  250 kgمن المادة األولية "."M

 المنتج نصف المصنع " 1201 :" S2وحدة باستعمال  500 kgمن المادة األولية "."Mصفحة  2من 8

 -المنتج التام الصنع " 011 :"Pوحدة حيث يتطلب إنتاج كل وحدة من المنتج " "Pوحدتين من

المنتج نصف المصنع " " S1و 2وحدات من المنتج نصف المصنع " " S2و 110 DAمن اللوازم"."F

 -0اليد العاملة المباشرة للشهر:

الورشة األولى 881 :ساعة عمل مباشر بـ 200 DAللساعة منها  291ساعة خاصة بإنتاج

المنتج نصف المصنع" " S1والباقي خاص بإنتاج المنتج نصف المصنع " ." S2
الورشة الثانية 201 :ساعة عمل مباشر بـ  201 DAللساعة.

 -9مبيعات الشهر:

تم بيع  001وحدة من المنتج التام" " Pبـ  1501 DAللوحدة.

 -0األعباء غير المباشرة:

لخصت األعباء غير المباشرة في الجدول التالي:
البيــــــان

مجموع التوزيع األولي
التوزيع الثانوي:

 -اإلدارة

 -الصيانة

األقسام األساسية

األقسام المساعدة
اإلدارة

الصيانة

التموين

الورشة1

الورشة2

التوزيع

01111

00111

02111

00111

09091

01111

-111%
21%

22%

8%

-111%

طبيعة وحدة القياس

21%
 111DAمن
ثمن

المشتريات

29%
21%

29%
21%

وحدة

منتجة

المطلوب:

 -1إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة .
 -2حساب ما يلي:

أ -تكلفة شراء المادة األولية " " Mواللوازم " ." F

ب -تكلفة إنتاج كل من المنتجين نصف المصنعين " " S1و" ." S2
ج -تكلفة إنتاج المنتج التام " ." P

د -سعر التكلفة والنتيجة التحليلية المحققة خالل شهر ديسمبر.2112
مالحظة :تقيم اإلخراجات بطريقة التكلفة المتوسطة المرجحة باعتبار مخزون أول المدة.

صفحة  0من 8

21%
11%

الجزء الثالث :أعمال نهاية السنة (  04نقاط)
في  2112/12/21كان رصيد حساب بنوك الحسابات الجارية لدى مؤسسة "الينابيع" مدينا بمبلغ
 ، 21011DAبينما أظهر الكشف المرسل من بنك التنمية المحلية إلى مؤسسة الينابيع رصيدا دائنا بمبلغ
.00811 DA
بعد مقارنة الكشف المرسل مع حساب بنوك الحسابات الجارية لدى المؤسسة تبين أن سبب عدم تطابق
الرصيدين يرجع إلى:
 تحويل من الزبون عمر مبلغ

DA

 18111لحساب المؤسسة لدى بنك التنمية المحلية دون

إشعارها بذلك.
 سجل بنك التنمية المحلية فوائد لصالح المؤسسة بقيمة

DA

.11111

 شيك مسحوب على بنك التنمية المحلية لفائدة المورد عبد المالك بقيمة

DA

 15211لم يسحب

بعد.
 سجل بنك التنمية المحلية خدمات مصرفية على مؤسسة الينابيع بقيمة
المطلوب:
 - 1إعداد حالة التقارب.
 - 2تسجيل قيود التسوية الضرورية في . 2112/12/21

صفحة  4من 8

DA

.1211

الموضوع الثاني

الجزء األول :أعمال نهاية السنة ( 38نقاط)

من دفاتر مؤسسة "األمل" بتاريخ  2000/02/00قبل الجرد ،استخرجنا المعلومات التالية:
أوال:
بتاريخ  2000/00/ 00تنازلت المؤسسة بالبيع عن سيارة نفعية بشيك بنكي رقم  00205 :محققة

فائض قيمة بِـ . 20000 DA :إذا علمت أن:

 تاريخ اقتناء السيارة النفعية 2000/00/00 : مبلغ الحيازة خارج الرسم .020000 DA : العمر اإلنتاجي (المدة النفعية )  5 :سنوات طريقة اإلهتالك  :اإلهتالك الخطي ( الثابت ). القيمة القابلة للتحصيل(سعر البيع الصافي) لهذه السيارة بتاريخ  2002/02/00قدرت بـ . 200000DAالمطلوب:
 -0إعداد مخطط إهتالك السيارة النفعية إلى غاية تاريخ التنازل.
 -2تسجيل القيد المحاسبي الالزم في دفتر اليومية في . 2002/02/00
 -0تسجيل قيدي عملية التنازل عن السيارة النفعية في .2000/00/00
ثانيا :

تظهر وضعية الزبائن في  2000/02/00كما يلي :
مبلغ الدين متضمن

الزبائن

الرسم ((TTC
قبل السداد

خسارة القيمة في
2312/12/01

التسديدات

خالل 2310

إسحاق

000200

 20%من الدين

00000

رضا

005500

-

005000

الوضعية في

2310/12/01

احتمال تسديد00%
من الرصيد
أعلن إفالسه

المطلوب:
سجل قيدي التسوية الالزمة في 2000/02/00علما أن معدل الرسم على القيمة المضافة .00%
صفحة  5من 8

ثالثا :
أ – سددت المؤسسة أقساط تأمينات معدات النقل بقيمة

DA

 000000للفترة من 2000/00/00

إلى  2000/00/ 01بشيك بنكي رقم . 200005:
ب – بتاريخ  2000/05/00قبضت المؤسسة مبلغ

DA

 05000بشيك بنكي رقم 050020:

على تأجيرها مستودع للغير للفترة من  2000/05/00إلى .2000/02/20
ج -تبين للمؤسسة عند الجرد أن فاتورة الكهرباء والغاز بقيمة  00500 DAوفاتورة الهاتف بقيمة
 00500 DAلم يتم استالمهما بعد.
د – وعد أحد موردي المخزونات والخدمات المؤسسة بمنحها محسومات بمعدل 0%على مبلغ مشترياتها
السنوية المقدرة بقيمة  .0000000 DAإال أنه لم يرسل للمؤسسة فاتورة اإلنقاص إلى غاية
. 2000/02/00
ه – تبين أن المؤسسة لم تحرر بعد فاتورة مبيعات المنتجات التامة الصنع بمبلغ .000000 DAعلما أن
المنتجات المصنعة سلمت للزبون بتاريخ  . 2000/02/00وصل خروج رقم .00
المطلوب :سجل قيود التسوية الالزمة في . 2000/02/00
الجزء الثاني :محاسبة تحليلية (  38نقاط )
تنتج مؤسسة « األمل » الصناعية في ورشتي التحضير واإلنهاء نوعين من اللعب ،لعب
ذكور( )JGولعب إناث( ،)JFباستعمال المادتين األوليتين( )M1و( )M2مع إضافة لوازم مختلفة ()K
ثم وضعها في علب.
للفترة المعتبرة ( شهر فيفري  )2000قدمت لك إدارة المؤسسة المعلومات التالية:
 -1المخزونات في :2310 / 32 / 31
 المادة األولية ( 50 kg :)M1بـ .29,6 DA / kg المادة األولية ( 350 kg :)M2بـتكلفة إجمالية .11705 DA -اللوازم المختلفة (:)K

DA

.02000

 العلب الفارغة ( 0050 :)JGعلبة بـتكلفة  10,5DAللعلبة. العلب الفارغة ( 0250 :)JFعلبة بـتكلفة  14,25DAللعلبة. لعب ذكور( )JGمعبأة في علب  500 :لعبة بتكلفة إجمالية .60252 DA لعب إناث ( )JFمعبأة في علب 020 :لعبة بتكلفة إجمالية .77146,25 DAصفحة  6من 8

 -2مشتريات شهر فيفري:2310
 المادة األولية ( 800 kg :)M1بـ .17,45 DA / kg المادة األولية ( 900 kg :)M2بـ .19,6 DA / kg -0اإلنتاج واالستعماالت :يتطلب إنتاج لعبة واحدة ما يلي:
المواد األولية المستعملة

البيان

لعبة ذكور ()JG
لعبة إناث ()JF

اللوازم

ساعات يد العمل

العلب الفارغة

()M1

()M2

المختلفة ()K

المباشر في الورشتين

0,32Kg
0,18Kg

0,48Kg
0,2625Kg

6,8 DA

 3,0ساعة

علبة واحدة

9,75 DA

 3,0ساعة

علبة واحدة

 -4األعباء المباشرة:
 مصاريف الشراء 7,2DA :لكل  0kgمشترى. -اليد العاملة المباشرة:

 000ساعة عمل للعب الذكور( )JGمنها  000ساعة في ورشة التحضير والباقي في ورشة اإلنهاء

و 500ساعة عمل للعب اإلناث ( )JFمنها  200ساعة في ورشة التحضير والباقي في ورشة اإلنهاء،

سعر الساعة في الورشتين .135,5 DA
 مصاريف التوزيع المباشرة 13344 DA :منها  6432 DAللعب اإلناث والباقي للعب الذكور. -5األعباء غير المباشرة:
لخصت األعباء غير المباشرة في الجدول التالي مع اعتبار مبلغ  1100 DAكعناصر إضافية ومبلغ
 3006 DAكأعباء غير محملة.
العنـاصــر

اإلدارة

الصيانة

التموين

التحضير

اإلنهاء

التوزيع

مج ت األولي

0000

0000

2425

54900

50200

20000

التوزيع الثانوي:
 -اإلدارة

 -الصيانة

0

طبيعة وحدات العمل

2

0

0

5

2

-

0

0

0

0

 0kgمادة
مشتراة

لعبة منتجة

ساعة عمل
مباشر

لعبة مباعة

 -6مبيعات الشهر:

  0020لعبة ذكور( )JGبسعر  162, 5 DAللعبة.  0200لعبة إناث ) (JFبسعر  125 DAللعبة.صفحة  7من 8

المطلوب:
 -0حدد الكميات المنتجة من لعب الذكور ولعب اإلناث اعتمادا على ساعات اليد العاملة المباشرة.
 -2حدد كميات المواد األولية المستعملة من ( )M1و ( )M2في إنتاج لعب الذكور ولعب اإلناث.
 -0أنجز جدول توزيع األعباء غير المباشرة.
 -0احسب تكلفة شراء المواد األولية ( )M1و ( )M2وأنجز حساب الجرد الدائم لكل منهما.
 -5احسب تكلفة إنتاج لعب الذكور ولعب اإلناث ثم أنجز حساب الجرد الدائم لكل منهما.
 -0احسب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية اإلجمالية لكل نوع من اللعب المباعة ثم النتيجة التحليلية الصافية.

مالحظة :تقيم اإلخراجات بالتكلفة المتوسطة المرجحة مع أخذ مخزون أول المدة بعين االعتبار.

الجزء الثالث :تحليل الميزانية ( 04نقاط).
بهدف دراسة الوضعية المالية لمؤسسة "الياسمين" أعطيت لك الميزانية الوظيفية التالية في .2112/12/21
األصول
االستخدامات الثابتة
األصول المتداولة

 لالستغالل خارج االستغالل -خزينة األصول

المبالغ

%

400000

....

.........

....

.........

22

.........

5

الخصوم
الموارد الثابتة
 الموارد الخاصة -الديون المالية

الخصوم المتداولة

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

.........

 -لالستغالل

192111

 -خارج االستغالل

.........

.........

....

.........

 111المجمـوع

 خزينة الخصومالمجمـوع

المبالغ

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

المطلوب:
 -1أكمل الميزانية الوظيفية أعاله.
 -2احسب كال من:
أ -رأس المال العامل الصافي اإلجمالي ( .) F.R.N.G
ب -احتياجات رأس المال العامل لالستغالل ( .) B.F.R.E
ج -احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل ( .) B.F.R.H.E
د -الخزينة الصافية ( .) T.N
 -2احسب نسبتي تغطية االستخدامات الثابتة والتحرر المالي (االستدانة المالية).
 -0علق على الوضعية المالية للمؤسسة باالعتماد على النتائج السابقة.
صفحة  8من 8

%
50
.....
20
.....
21
0
....
111

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان شهادة البكالوريا
اختبار مادة :التسيري احملاسيب واملايل

دورة :جوان 2015
املدة4 :سا و03د

الشعبة :تسيري واقتصاد

مالحظة خاصة باملرتشح املكفوف :تصحيح ورقة إجابة املرتشح املكفوف ختضع لطبيعة السؤال.
العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

الموضوع األول:
الجزء األول :التمويل واختيار المشاريع االستثمارية ( 8نقاط)

أوال  :اختيار المشاريع

2,5

 -1حساب قدرة التمويل الذاتي:
البـ ـي ـ ــان
 1اإليرادات(المنتوجات ) المتوقعة

1

2

4

3

5

 2األعباء المتوقعة ماعدا االهتالك

066666 006666
385666 386666
266666 266666

066666 066666
466666 466666
266666 266666

066666
466666
266666

 4النتيجة قبل الضريبة)3+ 2(-1
 5الضريبة على األرباح %10

116666
26066

115666
21856

166666
10666

166666
10666

166666
10666

 0النتيجة بعد الضريبة 5-4

80166

03156

81666

81666

81666

 0قدرة التمويل الذاتي 3+0

280166

203156

281666

281666

281666

 3مخصصات االهتالك

*مخصصات اإلهتالك 266666 = 6,2 ×1666666 :
I
1000000
A  0
أو  200000DA
n
5
 -2حساب القيمة الحالية الصافية لآللة :

5×0,25
6,25

VAN= CAF1(1,1)-1+ CAF2(1,1)-2+ CAF3(1,1)-3+ CAF4(1,1)-4+ CAF5(1,1)-5- I0
VAN=289100×0,909091+293150 ×0,826446 +281000×0,751315+281000×0,683013+
281000×0,620921-1000000
VAN=(262818,21+242272,64+211119,51+191926,65+174478,8) 1000000=82615,81

 -3لآللة مردودية ألن القيمة الحالية الصافية ( ) VANموجبة.

6,25
6,25
6,25
6,25
5,5

ثانيا  :تمويل االستثمار

 -1حساب قيمة القرض:

V0=1006000×0,8=800000

 -2حساب قيمة الدفعة:
i
1  (1  i)  n
صفحة  1من 10

a = v0 

6,25

0,25

تابع اإلجابة النموذجية لموضوع امتحان :البكالوريا اختبار مادة :التسيير المحاسبي والمالي الشعبة :تسيير واقتصاد
دورة :جوان 2015

0,08
1  (1,08) 5

a = 800000 

0,25

a=800000×0,250456= 200364,8

 -3إنجاز السطرين األول والثاني ثم السطر األخير:
 -السطر األول :

3×0,25 I1=800000×0,08=64000

A1 = a- I1=200364,8 - 64000=136364,8
V1= V0- A1=800000 - 136364,8=663635,2
 -السطرالثاني :

3×0,25 I2= V1× i=663635,2×0,08=53090,82

A2 = a- I2=200364,8 - 53090,82=147273,98
V2= V1- A2=663635,2 - 147273,98=516361,22
 -السطرالخامس :

V5=0

A5 = a(1+ i)-1=200364,8×0,925926=185522,98

4×0,25

V4 = A5 =185522,98
I5= a- A5=200364,8-185522,98=14841,82
مبلغ القرض المتبقي
في نهاية السنة

السنة

مبلغ القرض
في بداية السنة

الفائدة

االستهالك

الدفعة

1

866666

04666

136364,8

200364,8

663635,2

2

003035,2

53090,82

147273,98

200364,8

516361,22

3

.......

......

.......

.......

.......

4

.......

......

.......

.......

.......

5

185522,98

14841,82

185522,98

200364,8

6

2×0,25
2×0,25

2×0,25

 -4تسجيل قيدي الحصول على القرض وتسديد الدفعة األولى:
التاريـخ

البنوك والحسابات الجارية

512
104

866666

اقتراضات لدى مؤسسات القرض

0,25
866666

استالم القرض

104

اقتراضات لدى مؤسسات القرض

001

أعباء الفوائد
512

130304,8
04666

البنوك والحسابات الجارية
تسديد الدفعة األولى
صفحة  2من 10

0,5
266304,8

تابع اإلجابة النموذجية لموضوع امتحان :البكالوريا اختبار مادة :التسيير المحاسبي والمالي الشعبة :تسيير واقتصاد
دورة :جوان 2015

الجزء الثاني :محاسبة تحليلية(  8نقاط )
 .1إتمام جدول توزيع األعباء غير مباشرة

62

 تحديد التكلفة اإلجمالية لقسمي اإلدارة و الصيانة  Y ، Xعلى الترتيبX=40000+0,2Y
 ، Y=46000+0,08Xبحل المعادلتين نجد أن:

0,25
0,25

 y=05555و x=05555

-جدول توزيع األعباء غير المباشرة:

البيان

اإلدارة

الصيانة

التموين

الورشة1

الورشة2

التوزيع

مج ت 1

05555
-05555
15555
5

00555
0555
-05555
5

00555
11555
15555
00555

00555
12055
15555
00055

00005
12055
10555
00105

05555
15555
0555
00555

ت  - 2اإلدارة
 -الصيانة

مجموع ت2
طبيعة وحدة القياس
/
وحدات القياس
عدد
/
تكلفة وحدة القياس

100DA

4×0,25

مشتريات وحدة منتجة

2555
00,00

055
05

2×0,25

 .2حساب ما يلي:

0

 -2أ -حساب تكلفة الشراء للمواد األولية " "Mواللوازم "."F
البيان

املادة األولية "" M
Q

P.U

الل ــوازم""F
Q

M

المشتريات

055

05

00555

-

قسم التموين
ت ش الدورة

005
055

05
102

00255
00255

205
-

P.U

M

-

20555

05
-

25055
00055

2×0,5

 -حساب التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة للمادة األولية ""M

ت و م و = ( 105 DA = )055 +055 ( ÷ )00255 + 02055للكلغ

0,5

-2ب -حساب تكلفة إنتاج المنتجين نصف المصنعين " "s1و " . " s2
البيـان
ت ش المادة  Mالمستعملة
تكلفة اليد العاملة المباشرة
أعباء غير مباشرة (الورشة)1
تكلفة اإلنتاج نصف المصنع

المنتج نصف المصنع "" s1
M
P.U
Q
05555
105 205

المنتج نصف المصنع" " s2
M
P.U
Q
05555
105 055

005

255

05555

005

005

00,00

00515

00,00 1205

005

-

1205 100515

صفحة  0من 10

255

150555
00005

201005 100,00

2×0,05
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 -حساب التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة لكل من  s1و s2

المنتج = ) 005 + 05( ÷ )100515+ 0005( : s1

0,25

 100,0للوحدة.

DA

0,25

المنتج  100 DA = )1205+ 05) ÷ )201005 + 0115 (: s2للوحدة.

-2ج -حساب تكلفة إنتاج المنتج التام " ." p
املنتج التــام "" p

البيــان
تكلفة إنتاج المنتج نصف المصنع  s1المستعمل
تكلفة إنتاج المنتج النصف مصنع  s2المستعمل
تكلفة شراء اللوازم  Fالمستعملة
تكلفة اليد العاملة المباشرة الورشة )2
أعباء غير مباشرة (الورشة )2
تكلفة إنتاج المنتجات التامة

Q

P.U

M

466×2
466×3
466
306
466

180,5
105
116
246
-

151066
234666
44666
80466
03156

-

580156

 -حساب التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة من المنتج التام p

5×0,25

0,25

ت و م و = ( 1403 DA = ) 466 + 166( ÷ )580156 + 140356للوحدة.

-2د 1-حساب سعر التكلفة للمنتجات المباعة من المنتج "." p
المنتــــج التام " " p

البيــــــان
تكلفة إنتاج المنتجات المباعة
مصاريف التوزيع غير مباشر
سعر التكلفة

Q

P.U

M

406
406

1403
-

000586
05666

-

052586

0,5

 -2د 2-حساب النتيجة التحليلية لشهر ديسمبر .2613
البيــــــان

المنتج التام " " p
Q

P.U

رقم األعمال
سعر التكلفة

406
406

1006
-

النتيجة التحليلية

406

-

صفحة  4من 10

M

061066
-052586
140626

0,5
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الجزء الثالث :أعمال نهاية الدورة ( 4نقاط)

03

 -1حالة التقارب
حساب بنوك الحسابات الجارية لدى مؤسسة الينابيع
تاريخ

2613/12/31

البيان

مدين

رصيد مدين قبل التسوية

36066

تحويل من الزبون عمر

18666

فوائد لصالح المؤسسة

دائن
4×6,5

16666

خدمات مصرفية

1266

رصيد مدين بعد التسوية

50566

المجموع

58066

58066

حساب مؤسسة الينابيع لدى بنك التنمية المحلية
تاريخ

مدين

البيان
رصيد دائن قبل التسوية

2613/12/31

2×6,5

دائن
00866

شيك للمورد عبد المالك

10366

رصيد دائن بعد التسوية

50566

المجموع

00866

00866

1

 -2تسجيل قيود التسوية الضرورية بتاريخ 2613/ 12 / 31
2613/12/31
البنوك والحسابات الجارية

512

0,5

28666

411

الزبائن

18666

008

المنتوجات المالية األخرى

16666

تسوية التحويل والمنتوجات المالية

0,5

2613/12/31
الخدمات المصرفية وما شابهها

020
512

1266

بنوك الحسابات الجارية

تسجيل مصاريف الخدمات

صفحة  5من 10

1266
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الموضوع الثاني
الجزء األول :أعمال نهاية الدورة ( 8نقاط)
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أوال :

 –1إعداد مخطط إهتالك السيارة النفعية إلى تاريخ التنازل:
المبلغ القابل

اإلهتالك

اإلهتالك

خسارة

القيمة الصافية

2616

426666

42666

42666

-

308666

2611
2612
2613

426666
426666
266666

84666
84666
06666

120666
216666
206666

16666
-

204666
266666
146666

السنوات

السنوي

لإلهتالك

القيمة

المتراكم

4×6,25

المحاسبية

0,05
 –2تسجيل القيد في 2612 / 12 / 31
081
28182
20182

م االهتالكات والمؤونات وخ .ق ا.غ .ج
اهتالك معدات النقل
خسائر القيمة عن قيمة معدات النقل

04666
84666
16666

إثبات االهتالك وخسارة القيمة

0,25

 –3تسجيل قيدي التنازل عن السيارة النفعية:
أ -حساب قسط اهتالك :2613

V nc 2012 m 200000 9
= 
 =60000
n - n  12
2.5
12

0,25
=A

ب -حساب ثمن البيع:
الفائض = ثمن البيع  +ﺣ +28182 /ﺣ  – 20182 /القيمة األصلية ( ﺣ ) 2182 /
 = 26666ثمن البيع 426666 - 16666 + 206666 +

0,25

ثمن البيع = 106666
 2613/ 16/61ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــ

م  .إ والمؤونات وخ .ق أ .غ جارية

081
28182

ــــــ

//

06666
اهتالك معدات النقل

تسجيل االهتالك المكمل

ــــــ

0,5

بنوك الحسابات الجارية

512

106666

اهتالك معدات النقل

28182

206666

خسائر القيمة عن معدات النقل

20182
2182
052

06666

16666

معدات النقل
فوائض القيمة عن خروج األصول المثبتة غير مالية
ترصيد ﺣ /معدات النقل

صفحة  6من 10

426666
26666
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ثانيا :

0,5

تسوية حسابات الزبائن

62

 – 1الزبون إسحاق المشكوك فيه :إعادة تقدير الخسارة.
 خسارة القيمة المعاينة في 32666 = 6,2× )1,10 ÷180266( : 2612/ 12/ 31 -خسارة القيمة في 48666 = 6,4× ]1,10÷ )40866 – 180266 ([: 2613/ 12/ 31

0,5

زيادة في خسارة القيمة بمبلغ .10666 DA

 – 2الزبون رضا :دين غير قابل للتحصيل.

الدين خارج الرسم = ( 06666 =1,10 ÷)165366 -105566

0,5

الرسم على القيمة المضافة المحصل = 16266 = 6110× 06666
085
401

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2613 / 12 / 31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10666
م1االهتالكات و1م 1وخسائر القيمة األصول الجارية
خسائر القيمة عن ﺣسابات الزبائن (إسحاق )
زيادة في خسائر القيمة
//

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خسائر عن الحسابات الدائنة غير القابلة للتحصيل

054
4450
411

10666

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
06666
16266

الرسم على القيمة المضافة المحصل

06266

الزبائن
ترصيد ح  /الزبائن

ثالثا :

0,5

6,5

قيود التسويات الالزمة في ( 2310/12/01أعباء ،منتوجات):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

480
010

األعباء المعاينة مسبقا

46666

//

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقديم الخدمات األخرى

060
480

0666

المنتوجات المعاينة مسبقا
إثبات المنتوجات المعاينة مسبقا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

//

//

060

61
6,5

18566
11566
36666

6,5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموردون المدينون

460

0666

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشتريات غ  1المخزنة من المواد والتوريدات
مصاريف البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية
468
موردو الفواتير التي لم تصل إلى أصحابها
تسجيل أعباء واجبة الدفع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

418

46666

أقساط التأمينات
إثبات األعباء المعاينة مسبقا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

060
020

2613 / 12 / 31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6,5

54666

التخفيضات والتنزيالت والمحسومات المحصل عليها عن المشتريات

54666

تسجيل المحسومات التي ستكتسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
//
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
066666
الزبائن – المنتوجات التي لم تعد فواتيرها بعد
066666
061
المبيعات من المنتوجات المصنعة
تسجيل المبيعات من المنتجات

0,25
صفحة  7من 10

3
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0,25

الجزء الثاني :محاسبة تحليلية (  8نقاط )

0,5

 -1تحديد الكمية المنتجة من لعب الذكور ولعب اإلناث
الكمية المنتجة =عدد ساعات العمل المباشرة اإلجمالية ÷ الحجم الساعي للعبة المنتجة

 -الكمية المنتجة من لعب الذكور ):(JG

لعبة 360  0,3  1200

 -الكمية المنتجة من لعب اإلناث ):(JF

لعبة 500  0,2  2500

 -2تحديد الكمية المستعملة من ) (M1و) (M2في إنتاج لعب الذكور) (JGولعب اإلناث)(JF

0,5
0,5
61

الكمية المستعملة اإلجمالية= الكمية المستعملة في إنتاج اللعبة × عدد اللعب المنتجة

املادة

لعب إناث )(JF

لعب ذكور )(JG

اجملموع

)(M1

(0,18 ×2566) =456 Kg

(0,32 × 1200)= 384 Kg

834

0,25

1232,25

0,25

)(M2

(0,48 × 1200)= 576 Kg (0,2625 × 2566) = 656,25Kg

61,5

 -3إنجاز جدول توزيع األعباء غير المباشرة
 حساب األعباء اإلجمالية للقسمين المساعدين:3
)y …………….. (1
24
2
y=8600 +
)x …………….. (2
15
 y= 9600و x = 7500

x=6300 +

 إتمام جدول التوزيع:العناصر
مج تI

اإلدارة
0366

الصيانة

التموين

التحضير

اإلنهاء

التوزيع

8066

2425

54066

50266

20404

تII
 -اإلدارة

0566 -

 الصيانة 1266مج تII

66

1666

1566

1566

2566

1666

0066 -

1066

2866

2866

1266

66

5525

50266

04566

20004

طبيعة وحدة العمل

 1 kgمادة

لعبة

عدد وحدات العمل

منتجة

مباشرة

1066

3066

436

تكلفة وحدة العمل

مشتراة

3,25

10

ساعة عمل

لعبة

4044

156

4×6,25

مباعة
0

62
صفحة  8من 10
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-4

0,5

تكلفة شراء المواد األولية وحسابات الجرد

 -تكلفة شراء المادة األولية ()M1

المادة األولية )(M1
M
P.U
Q
13006
17,45
866

العناصــر
ثمن الشراء

مصاريف الشراء المباشرة

مصاريف الشراء غير المباشرة

تكلفة شراء الفترة

866

7,2

5006

866

3,25

2066

866

27,9

22326

0,5

 حساب جرد المادة األولية ()M1العناصر

Q
56

P.U
29,6

M
1486

ت المشتريات

866

27,9

22326

المجموع

856

28

23866

مخ1

العناصر

Q
834
10

ت االستعالمات
مخ2
المجموع

P.U
28
28

856

M
23352
448
23866

28

0,5

 تكلفة شراء المادة األولية ()M2المادة األولية )(M2
P.U
Q
19,6
066

العناص ــر
ثمن الشراء

M
10046

مصاريف الشراء المباشرة

066

7,2

0486

مصاريف الشراء غير المباشرة

066

3,25

2025

تكلفة شراء الفترة

066

36,65

20645

0,5

 حساب جرد المادة األولية ()M2العناصر
مخ1

Q

P.U

356

-

ت المشتريات

066

30,05

المجموع

1256

31

M

العناصر

Q

 11065ت االستعالمات 1232,25
17,75
مخ2
20645
 38750المجموع

1256

P.U

M

31

38199,75

31

550,25

31

38056

مالحظة:

يمكن إظهار التكلفة المتوسطة المرجحة للـ  Kgالمشترى إلى جانب الجرد الدائم.

02
صفحة  9من 10
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 -5تكلفة اإلنتاج:

 -تكلفة إنتاج لعب الذكور )(JG

0,5

العناصــر

P.U

Q

M

تكلفة المواد األولية المستعملة
المادة )(M1

384

28

16052

المادة )(M2

500

31

10850

تكلفة اللوازم المستهلكة

1266

6,8

8106

العلب الفارغة

1266

10,5

12066

ساعات العمل المباشرة

306

135,5

48086

أعباء اإلنتاج غير المباشرة
ورشة التحضير
ورشة اإلنهاء

تكلفة إنتاج الفترة

1266

10

10266

266

156

36666

1266

-

140348

0,5

 حساب الجرد الدائم للعب الذكور )(JGالعناصر

Q
536

ت .إنتاج الفترة

1266

المجموع

1036

مخ1

P.U

M
06252

126

140348

Q
العناصر
ت .المبيعات 1028
2
مخ2

-

المجموع

260066

1036

P.U
126

M
260306

126

246

126

260066

 -تكلفة إنتاج لعب اإلناث )(JF

0,5

العناصــر
تكلفة شراء المادة ) (M1المستهلكة

456

تكلفة شراء المادة ) (M2المستهلكة

656,25

31

تكلفة اللوازم المستهلكة

2566

9,75

24305

العلب الفارغة

2566

14,25

35025

ساعات العمل المباشرة

566

135,5

00056

أعباء ورشة التحضير

2566

10

46666

أعباء ورشة اإلنهاء

236

156

34566

Q

20343,75

-

2566

تكلفة إنتاج الفترة

P.U
28

M
12066

0,5

235103,05

 حساب الجرد الدائم للعب اإلناث )(JFالعناصر

Q
026

ت .إنتاج الفترة

2566

المجموع

3226

مخ1

P.U

M
00140,25

-

235193,75

00

312346

Q
العناصر
ت .المبيعات 3210
4
مخ2
المجموع
صفحة  13من 10

3226

P.U
00

M
311052

00

388

00

312346

6,5
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دورة :جوان 2015
0,25

 -0أ -سعر تكلفة كل نوع من اللعب المباعة:
 سعر تكلفة لعب الذكور) (JGالمباعةالعناصــر

Q

تكلفة إنتاج لعب الذكور المباعة

1028

M

P.U

260306

126

مصاريف التوزيع المباشرة

0012

مصاريف التوزيع غير المباشرة

سعر التكلفة

1028

0

16308

1028

136

224046

6,25

 سعر تكلفة لعب اإلناث ) (JFالمباعةالعناصــر

تكلفة إنتاج لعب اإلناث المباعة
مصاريف التوزيع المباشرة
مصاريف التوزيع غير المباشرة
سعر التكلفة

Q
3210

P.U
00

M
311052

3210

0

0432
10200

3210

165

330086

-0ب -النتيجة التحليلية اإلجمالية:

6,25
6,125

 النتيجة التحليلية اإلجمالية للعب الذكور ( )JGالمباعةالعناصــر

Q
1028

P.U
162,5

M
286866

سعر التكلفة

1028

136

-224046

النتيجة التحليلية اإلجمالية

1028

32,5

50106

رقم األعمال

6,125

 النتيجة التحليلية اإلجمالية للعب اإلناث ( )JFالمباعةالعناصــر

Q

M

P.U

رقم األعمال

3210

125

462666

سعر التكلفة

3210

165

-330086

النتيجة التحليلية اإلجمالية

3210

26

04326

-0ج -النتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية
العناصــر
النتيجة التحليلية اإلجمالية للعب اإلناث

المبالغ
04326

النتيجة التحليلية اإلجمالية للعب الذكور

50106

العناصر اإلضافية

1166

األعباء غير المحملة

-3660
118504

النتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية

صفحة  11من 10

6,25

6,25
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دورة :جوان 2015

62

الجزء الثالث :تحليل الميزانية (  4نقاط )
 -1الميزانية الوظيفية:
16×6,2
األصول
االستخدامات الثابتة
األصول المتداولة
 -لالستغالل

 خارج االستغالل -خزينة األصول

المجموع

المبالغ
000444

%
04

306000

40

100055

22
50

الخصوم المتداولة

00005

50

00005

الخصوم
الموارد الثابتة

 الموارد الخاصة -الديون المالية

المبالغ
002204

%
00

200005
100055

00
20
35

267750
100555

25

 -خارج االستغالل

00005

50

 -خزينة الخصوم

01255

50

 -لالستغالل

 155 000555المجموع

6,25

155 000555

 -2حساب  F.R.N.Gو  B.F.R.Eو  B.F.R.H.Eو : T.N
-2أ -حساب رأس المال العامل الصافي اإلجمالي ()F.R.N.G

6,25

رأس المال العامل الصافي اإلجمالي= الموارد الثابتة  -االستخدامات الثابتة
= 00200 = 000550 – 000200

6,25

-2ب -حساب احتياجات رأس المال العامل لالستغالل ()B.F.R.E

احتياجات رأس المال العامل لالستغالل= أصول متداولة لالستغالل  -ديون متداولة لالستغالل

= 10050 = 100550 - 100050

6,25

-2ج -حساب احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل ()B.F.R.H.E

احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل=أصول متداولة خارج االستغالل-ديون متداولة خارج االستغالل

= 10050 = 00000 – 00000

-2د -حساب الخزينة الصافية (:)TN

 الخزينة الصافية = خزينة األصول  -خزينة الخصوم= 7650 = 01255 – 00000

صفحة  12من 10

6,25
6,25

1

تابع اإلجابة النموذجية لموضوع امتحان :البكالوريا اختبار مادة :التسيير المحاسبي والمالي الشعبة :تسيير واقتصاد
دورة :جوان 2015

 -3حساب نسبتي تغطية االستخدامات الثابتة والتحرر المالي:

400256
الموارد الثابتة
=
-3أ -نسبة تغطية االستخدامات الثابتة =
450666
االستخدامات الثابتة

-3ب -نسبة التحرر المالي=

االستدانة المالية
الموارد الخاصة

=

206166
208356

6,5

= 1,68
= 6,80

 -4التعليق على الوضعية المالية للمؤسسة باالعتماد على النتائج:
رأس المال العام الصافي اإلجمالي أكبر من احتياجات رأس المال العامل أي تتوفر المؤسسة
على هامش أمان بوجود نقديات كافية لمواجهة الديون قصيرة األجل ،غير أنها ال تتمتع
بالتحرر المالي الكافي ألن النسبة  0.51أكبر من  6,5التي ال يجب تجاوزها.

إجابة أخرى:
 التوازن المالي محقق ّألن FRNG > 𝐵𝐹𝑅 → 𝑇𝑁 > 0
 تغطية االستخدامات الثابتة تحقق ألن النسبة أكبر من .1 -التحرر المالي غير متوفر ألن نسبة االستدانة تجاوزت .6,5

صفحة  10من 10

6,5

6,5

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة :جوان 2015

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد

املدة 30 :سا و 03د

اختبار يف مادة :االقتصاد واملنانمن
على المترشح اختيار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

الجزء األول 11( :نقطة)
السؤال األول 30( :نقاط)

اكتشف اإلنسان النقود كأداة للتخلص من صعوبات المقايضة وتسهيل تبادل السلع والخدمات.
 -1عرف المقايضة.

 -2اذكر عيوب المقايضة.
السؤال الثاني 30( :نقاط)

 -3حدد أشكال النقود ،مع الشرح.

إن القيادة أسلوب يتعامل به القائد مع المرؤوسين لتحقيق أهداف المنظمة.
 -1عرف القيادة.

السؤال الثالث 30( :نقاط)

 -2اشرح أساليب القيادة.

البطالة حقيقة اقتصادية واجتماعية تمثل انشغاال لكل حكومات الدول .
 -1عرف البطالة.

 -2اذكر أنواع البطالة ،مع الشرح.

الجزء الثاني 30( :نقاط)

إليك الجدول التالي الذي يبين الكميات المطلوبة من السلع ) (xعند ثالثة مستويات دخل:
الدخل

الكمية المطلوبة من السلعة )(x

20211 10111
10

10

20311
22

 -1احسب مرونة الطلب الدخلية عندما يتغير الدخل من  18000 DAإلى . 25200 DA
 -2بين نوع السلعة ).(x

صفحة  1من 2

الجزء األول 11( :نقطة)

الموضوع الثاني

السؤال األول 30( :نقاط)
نظ ار للدور الهام الذي تلعبه التجارة الخارجية في اقتصاديات الدول ،جعل الحكومات تتدخل

في شؤون تجارتها الخارجية لتحقيق عدة أهداف.

 -1عرف مبدأ حماية التجارة الخارجية.

 -2ما هي األهداف المرجوة من تحقيق هذا المبدأ ؟
 -3اشرح حاالت توازن ميزان المدفوعات.
السؤال الثاني 30( :نقاط)
يعتبر التضخم من أهم االختالالت االقتصادية التي تعاني منها أغلب اقتصاديات دول العالم.
 -1ما هي أسباب التضخم ؟

 -2ما هي اآلثار االجتماعية الناجمة عنه ؟
السؤال الثالث 30( :نقاط)
حتى تكون عملية الرقابة فعالة على كل المستويات يجب أن تمر على عدة مراحل رئيسية.
 -حدد مراحل الرقابة ،مع الشرح.

الجزء الثاني 30( :نقاط)

بتفاعل قوى العرض والطلب تتحدد األسعار في ظل المنافسة التامة.
 -1عرف قانون العرض وقانون الطلب.

 -2اذكر العوامل المؤثرة في كل من العرض والطلب.

صفحة  2من 2

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة :جوا  5102تادة:اقحصاد وتنامجنت.شعبة :تسيري واقحصاد.املدة 10:ساو01د
عناصر اإلجابة

(الموضوع األول)

العالمة
مجزأة

الجزء األول :

16
07

السؤال األول :

 -1تعريف المقايضة :هي مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة أو سلعة بخدمة.
 -2عيوب المقايضة:
-

صعوبة توافق رغبات المتبادلين.

-

صعوبة تجزئة بعض السلع وصعوبة وجود معدل موحد بين سلعة وأخرى.

-

صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع.

-

مجموع

01

0.5x4

عدم قابلية بعض السلع للتخزين.

 -3أشكال النقود:
 133النقود المعدنية :وهي النقود المسكوكة من المعادن ( الذهب والفضة و البرونز) وهي تأخذ شكالن:
 -نقود معدنية كاملة

 -نقود معدنية مساعدة.

01

 233النقود الورقية :هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك المركزي  ،تقوم الدولة بإلزام األشخاص
بقبولها دون أن يكون لهم الحق في تحويلها إلى ذهب أو فضة.
 333النقود المصرفية :هي نقود غير إلزامية تصدرها البنوك التجارية و هي عبارة عن أرصدة في
حسابات المودعين في البنك ويلتزم البنك بدفع مبلغ معين للمودع ألمره أو عند الطلب

01

01

وتستعمل الشيكات أو أوامر الدفع في تداول هذا النوع من النقود.

 433النقود االلكترونية :وتسمى النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على
وسائط الكترونية عبارة عن بطاقات ممغنطة  .وهي تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة

01

شبكة االنترنت أو ما يستعمل في االتصاالت الالسلكية.
السؤال الثاني:

05

 -1تعريف القيادة:
القيادة هي القدرة على التأثير االيجابي على المرؤوسين لتوجيه جهودهم لتحقيق أهداف المنظمة.
 -2أساليب القيادة:

أ-

القيادة الفردية :هي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة  ،حيث يتخذ الق اررات دون استشارة أي من

01

01

مرؤوسيه ( االستبداد بالسلطة) .

ب -القيادة الديمقراطية :وهي تلك التي يستشير فيها القائد مرؤوسيه في اتخاذ الق اررات باالستماع إلى

01

آرائهم واقتراحاتهم ويحتفظ في األخير بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار.
ت -القيادة البيروقراطية :وهي التي يحتكر اإلداريون فيها السلطة  ،ويغلب على هذا األسلوب من القيادة

01

الرغبة الشديدة في اللجوء إلى الطرق الرسمية في اإلدارة وكذا البطء في اتخاذ الق اررات.

ث -القيادة التكنوقراطية :وهي التي تسند فيها مهمة القيادة إلى الخبراء لالستفادة من خبراتهم وذلك ألن
الخبرة هي مفتاح الحلول في كثير من األمور.

صفحة  1من 4

01

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة :جوا  5102تادة:اقحصاد وتنامجنت.شعبة :تسيري واقحصاد.املدة 10:ساو01د
عناصر اإلجابة

(الموضوع األول)

العالمة
مجزأة

السؤال الثالث:

مجموع

04

تعريف البطالة :هي تعطل العمال عن العمل كليا أو جزئيا.
أو هي عدم توفر فرص العمل لألشخاص القادرين عليه والراغبين فيه عند مستوى األجر السائد.

0.25

أنواع البطالة:

 -1البطالة الدورية :يرتبط هذا النوع بالدورة االقتصادية حيث انه في حالة االنكماش يضطر أرباب العمل إلى
تخفيض اإلنتاج األمر الذي يؤدي إلى تسريح العمال وتزداد البطالة إلى أن تصل إلى أعلى مستوياتها ثم تبدأ

0.75

مرحلة االنتعاش وتبدأ البطالة في التقلص.
 -2البطالة االحتكاكية :تنتج عن انتقال العمال من مهنة ألخرى و من منطقة ألخرى بسبب عدم توفر

0.75

المعلومات الالزمة عن طلب العمل وعرضه.

 -3البطالة الفنية :تنجم عن توقف اإلنتاج بسبب التعطل المفاجئ لآلالت أو نقص التموين بالمواد

0.75

الضرورية.
 -4البطالة الهيكلية  :سببها عدم التوافق بين مؤهالت البطالين وطبيعة مناصب الشغل المتوفرة ( التطور

0.75

 -5البطالة الجزئية  :تعبر عن تخفيض في عدد ساعات العمل لكل عامل مقابل تخفيض نسبة من األجر.

0.75

التكنولوجي  ،طبيعة التأهيل  ،قطاعات النشاط)..

04

الجزء الثاني:
 -1حساب مرونة الطلب الدخلية :
التغير النسبي للكمية المطلوبة = التغير في الكمية المطلوبة  /الكمية المطلوبة
= (0.2= 15/)15-11

التغير النسبي في الدخل = التغير في الدخل  /دخل األساس
= (0.4 = 11000/) 11000 – 25200
مرونة الطلب الدخلية = التغير النسبي للكمية المطلوبة  -التغير النسبي في الدخل
= . 0.5 = 0.4 / 0.2

01
01
01
01

 -2بيان نوعية السلعة:

السلعة ( )xهي سلعة عادية و ضرورية ألن مرونتها الدخلية موجبة وأقل من .1

صفحة  2من 4

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة :جوا  5102تادة:اقحصاد وتنامجنت.شعبة :تسيري واقحصاد.املدة 10:ساو01د
عناصر اإلجابة

(الموضوع الثاني )

العالمة
مجزأة

الجزء األول:

مجموع

16
07

السؤال األول:
 -1تعريف مبدأ الحماية  :تتمثل في مجموعة اإلجراءات والقيود التي تتبناها دولة ما من أجل حماية المؤسسات
الوطنية من المنافسة األجنبية وتشمل الوسائل الموجهة للحد من دخول السلع والخدمات ورؤوس األموال
األجنبية.

01

 -2أهداف مبدأ الحماية :
إن مبدأ الحماية يهدف إلى تحقيق ما يلي:
-

حماية الصناعات المحلية الناشئة.

-

تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.

-

زيادة إيرادات الخزينة العمومية.

-

حماية األسواق المحلية من سياسة اإلغراق.

0.5x4

 -3حاالت توازن ميزان المدفوعات:
أ  -حالة التوازن :وفيها تكون حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية اللتزاماتها نحوه ،وهذا يدل
على كفاءة األداء االقتصادي للبلد.

ب – حالة وجود الفائض :وفيها تكون حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها نحوه ،وهذا يدل

01

على وجود أموال معطلة غير مستثمرة ويدل أيضا على أن الدولة لم تنجح في تحقيق
هدف التوازن الخارجي ،وإلعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بزيادة األصول من االحتياطات

1.5

الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض في ظل نظام سعر الصرف الثابت.

ج -حالة وجود العجز :وفيها تكون حقوق الدولة على العالم الخارجي اقل من التزاماتها نحوه وهذا يدل
على أن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي ومن جهة أخرى تدل على أنها
تستورد سلع وخدمات أكبر مما تسمح به مواردها ،وإلعادة التوازن للميزان تقوم الدولة

1.5

بتخفيض األصول من االحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز في ظل نظام سعر

الصرف الثابت.
السؤال الثاني:

05

 -1أسباب التضخم:
أ – التضخم الناشئ عن زيادة التكاليف :يحدث هذا التضخم عند ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب ارتفاع عوامل
اإلنتاج خاصة المستوردة منها ،وكذا ارتفاع تكاليف االستغالل (األجور).

ب ـ التضخم الناشئ عن زيادة الطلب الكلي :إن الزيادة المفرطة في الطلب الكلي دون أن ترافقها الزيادة
في العرض تؤدي إلى ارتفاع األسعار .
جـ -التضخم الناشئ عن اإلصدار النقدي بكميات تفوق متطلبات االقتصاد  :إن اإلفراط في إصدار النقود
من طرف الجهاز المصرفي يؤدي إلى حدوث اختالل بين كمية النقود المتداولة في

السوق والكمية المعروضة من السلع والخدمات األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع األسعار

بسبب ضعف القوة الشرائية للعملة.
صفحة  3من 4

01

01

01

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة :جوا  5102تادة:اقحصاد وتنامجنت.شعبة :تسيري واقحصاد.املدة 10:ساو01د
عناصر اإلجابة

(الموضوع الثاني )

العالمة
مجزأة

مجموع

اآلثار االجتماعية الناجمة عن التضخم:
-

ارتفاع نسبة البطالة  :كلما انخفض حجم اإلنتاج قام أصحاب المؤسسات بتسريح العمال ليصبحوا في

-

ارتفاع معدل الفقر  :مع ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع األسعار يزداد عدد الفقراء في المجتمع.

-

ظهور اآلفات االجتماعية :تتفشى في المجتمع ظواهر الرشوة والفساد اإلداري والكسب غير المشروع.

تعداد البطالين

-

0.5 x
4

التأثير السلبي على أصحاب الدخل المحدود  :عندما تتغير األسعار بسرعة ويقابلها تغير بطيء في

األجور يكون هذا عائق سلبي على المداخيل.
السؤال الثالث  :مراحل الرقابة :

مرحلة تحديد المعايير الرقابية  :تحدد في هذه المرحلة المعايير المناسبة ونقصد بالمعيار الرقابي هو رقم
أو مقياس الجودة الذي تستخدمه المنظمة لقياس النتائج المحققة ويكون في شكل كمي أو

04
1

وصفي ( كمية اإلنتاج  ،ساعات العمل.)..

مرحلة قياس األداء  :وفيها يتم قياس األداء الفعلي ( المنجز) من طرف المنظمة كقياس كمية اإلنتاج
أو عدد الغيابات .

1

مرحلة المقا رنة بين األداء الفعلي والمخطط  :وفيها تتم عملية المقارنة بين األداء المنجز فعال والمحدد مسبقا
وهنا نجد ثالث حاالت :

1

حالة التوافـق :األداء الفعلي يساوي المخطط.

حالة اإليجاب  :األداء المنجز أكبر من المخطط.
حالة السلـب  :األداء المنجز أصغر من المخطط.
مرحلة تحليل االنحرافات  :و يتم فيها تحليل أسباب وجود انحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة أو معدومة

مرحلة اتخاذ الق اررات الالزمة :وفيها يتم اتخاذ القرار المناسب لكل حالة (سالبة  ،موجبة  ،معدومة).
الجزء الثاني  -1 :تعريف قانون الطلب وقانون العرض:

أ -تعريف قانون الطلب  :يعبر عن العالقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها .
ب -تعريف قانون العرض  :يعبر عن العالقة الطردية التي تربط بين الكمية المعروضة من سلعة ما و سعرها .
 -2العوامل المؤثرة في كل من العرض والطلب:

0.5
0.5

1
1
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أ -العوامل المؤثرة في العرض :
سعر السلعة المعنية.
أسعار السلع األخرى البديلة و المكملة.

0.25 x
4

أسعار عوامل اإلنتاج.

توقعات المنتجين.

ب -العوامل المؤثرة في الطلب :
سعر السلعة المعنية.

0.25 x
4

أسعار السلع األخرى البديلة و المكملة.
الدخل النقدي للمستهلك.

األوضاع االجتماعية والثقافية.
صفحة  4من 4

وزارة التيبية الوطيية
امتحان يبكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واتتااد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسايبقات
دورة :جوان 2015
املدة 20 :سا و 02د

اختبار يف مادة :القانون
على المترشح اختيار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول
الجزء األول 11( :نقطة)

السؤال األول 60( :نقاط)

يتطلب في الشخص طالب العمل توفر عدة شروط ،كما يكتسب عدة حقوق.
 .1اذكر شروط التوظيف.

 .2اشرح الراحة القانونية والعطل والغيابات.
السؤال الثاني 60( :نقاط)
نصت المادة  292من القانون التجاري الجزائري على تعريف شركة المساهمة.
 .1عرف شركة المساهمة.
 .2اذكر خصائصها.

 .3اشرح إجراءات تأسيسها.
السؤال الثالث 60( :نقاط)
النفقات العامة تغطي نشاطات الدولة في مختلف المجاالت.
 .1عرف النفقة العامة.

 .2ما هي خصائص النفقة العامة؟ مع الشرح.

الجزء الثاني 20( :نقاط)

تندرج الرسوم ضمن اإليرادات العامة للدولة.
 .1عرف الرسم.

 .2ما هي خصائص الرسم؟

صفحة  1من 0

الموضوع الثاني
الجزء األول 11( :نقطة)
السؤال األول 60( :نقاط)
تنص المادة  614من القانون المدني الجزائري على تعريف عقد الشركة.
 .1عرف عقد الشركة.

 .2اذكر األسباب العامة والخاصة النقضاء الشركة.
السؤال الثاني 60( :نقاط)
تضمن قانون " تسويات النزاعات الجماعية للعمل" طرق تسويتها.
 .1عرف النزاعات الجماعية للعمل.
 .2اشرح طرق تسويتها.
السؤال الثالث 60( :نقاط)
تعد شركة التضامن النموذج األمثل لشركات األشخاص ،لتميزها بعدة خصائص.
 .1عرف شركة التضامن.
 .2اشرح خصائصها.

الجزء الثاني 20( :نقاط)
تتضمن الميزانية العامة للدولة النفقات العامة واإليرادات العامة.
 .1عرف الميزانية العامة للدولة.
 .2اذكر خصائصها.

صفحة  0من 0

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة:جوا  5102اخحبار تادة :قانو  .الشعبة :تسيري واقحصاد .املدة :ساعحا ونصف
عناصر اإلجابة

(الموضوع األول)
الجزء األول :

العالمة
مجموع
مجزأة

16
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السؤال األول :
 -1شروط التوظيف  :حددها قانون العمل كما يلي :
 -يجب أن ال يقل سن العامل عن  11سنة

 -ال يجوز توظيف القاصر إال بناء على رخصة من وليه الشرعي وال يجوز استخدامه في أشغال خطيرة 0.5x4

مضرة بصحته أو تمس بأخالقه.

 -تمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس.

 يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص ال تتجاوز  61أشهر قبل تثبيته في منصبه ،ويمكن انترتفع الى  11شه ار في حالة مناصب العمل ذات التأهيل العالي.
 -1الراحة القانونية والعطل والغيابات:
أ -الراحة القانونية والعطل:
-الراحة األسبوعية:وهو يوم راحة كامل أسبوعيا وفقا للمادة  33من قانون العمل.

 -األعياد الرسمية  :يستفيد العامل من راحة خالل األعياد الدينية والوطنية والدولية.

0.75
0.75

( عيد الميالد  ،عيد العمال ،عيد االستقالل ،أول نوفمبر  ،عيد األضحى وعيد الفطر)..
 -العطلة السنوية  :وهي عطلة مدفوعة األجر ومدتها  36يوما أو بمعدل يومين ونصف لكل شهر كامل

0.75

من العمل الفعلي على أن ال تتجاوز  36يوما.

 -عطلة بمناسبة حدث عائلي :مدتها  3أيام وتخص الزواج ،الوفاة ،الوالدة.

0.75

ب – الغيابات :
حسب المادة  45من قانون العمل :ال يجوز للعامل أن يتقاضى أج ار خالل األيام التي ال يعمل فيها إال في
الحاالت المنصوص عليها صراحة في قانون عالقات العمل ،والحاالت هي:
 -التمثيل النقابي

0.25

0.25
x3

 متابعة دورات التكوين المهني. -الحج

السؤال الثاني

06

 -1تعريف شركة المساهمة  :تنص المادة  491من القانون التجاري الجزائري على أن:

" شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم ،تتكون من شركاء ال يتحملون خسائر إال بقدر حصتهم و ال

يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة "..

01.5

 -1خصائص شركة المساهمة:

أ -ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.

ب-

يطلق على شركة المساهمة " تسمية الشركة " و يجب أن يكون مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة ومبلغ رأس مالها.

ج  -تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم و ال يكتسب صفة التاجر.

د -ال تتأثر شركة المساهمة بانسحاب الشريك أو إفالسه أو وفاته.

صفحة  1من 4

0.5x4

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة:جوا  5102اخحبار تادة :قانو  .الشعبة :تسيري واقحصاد .املدة :ساعحا ونصف
عناصر اإلجابة

(الموضوع األول)

 -3إجراءات تأسيس شركة المساهمة  :يمكن تأسيس شركة المساهمة بطريقتين

العالمة
مجموع
مجزأة

أ .التأسيس باللجوء العلني لالدخار  :حسب المادة  494من القانون التجاري الجزائري يمر
التأسيس هنا بمرحلتين هما:
المرحلة األولى  :تكون الشركة تحت التأسيس حيث يلتزم المؤسسون بالقيام باإلجراءات الالزمة
للتأسيس بصفتهم مؤسسين لها وتكون هنا الشركة تتمتع بشخصية معنوية ناقصة .

0.75

المرحلة الثانية  :يقوم المؤسسون بالتصريح باالكتتاب وهو إعالن رغبة المكتتب باالنضمام للشركة بعدد
معين من األسهم  ،ثم يتم استدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة التأسيسية التي تصادق

0.75

على القانون األساسي وتعين مجلس اإلدارة ومندوب الحسابات وهنا تنشأ الشركة قانونا
وتكتمل شخصيتها القانونية وتثبت بعقد رسمي.

ب .التأسيس دون اللجوء العلني لالدخار:

يقتصر االكتتاب على المؤسسين للشركة دون اللجوء إلى االكتتاب العام ويعين المؤسسون األشخاص

01

الذين سيتولون إدارة الشركة ومندوب الحسابات ويثبتون ذلك في القانون األساسي و ال تباشر الشركة
أعمالها إال بعد قيدها في السجل التجاري.

السؤال الثالث :

 -1تعريف النفقة العامة  :هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي بقصد منفعة عامة.

01

04

 -1خصائص النفقة العامة:

أ -النفقة العامة هي مبلغ نقدي تدفعه الدولة للحصول على المواد و السلع والخدمات من اجل مزاولة نشاطها.

ب -تصدر النفقة عن شخص معنوي ممثل في الدولة و الوالية والبلدية والهيئات العامة.

0.5 x 6

ج – تحقق النفقة العامة النفع العام أي إشباع الحاجات العامة.

د – تتأثر النفقة العامة باإلمكانيات اإلنتاجية والموارد حيث تقوم الدولة التي لها هذه اإلمكانيات بزيادة
اإلنفاق.

ه  -االتجاه المستمر بالزيادة في النفقة العامة وذلك ألسباب اقتصادية واجتماعية وادارية.

و -النفقة العامة تؤثر على النشاط االقتصادي :النفقة العامة تزيد من اإلنتاج الوطني كما تؤثر على االستهالك

الوطني بتدخل الدولة.

04

الجزء الثاني :

 -1تعريف الرسم :هو مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة او نفع خاص يستفيد منه
 -1خصائص الرسم :

01

 هو مبلغ يحدد ويفرض من جهة واحدة هي الدولة ويتم وضعه بواسطة القانون . ارتباط الرسم بمقابل أو بخدمة خاصة تؤديها الدولة لدافع الرسم أو نفع خاص يستفيد منه ،والخدمة هناهي خدمة عامة ذات طابع إداري .

 الرسم يتمتع بالطابع اإلجباري ألنه صادر عن السلطة و يلزم بدفع الرسم حتى ولو امتنع عن استعمالالخدمة ،أو لم يستفد من الخدمة التي دفع لها الرسم.

صفحة  2من 4

01x3

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة:جوا  5102اخحبار تادة :قانو  .الشعبة :تسيري واقحصاد .املدة :ساعحا ونصف
(الموضوع الثاني )

العالمة
مج
مجزأة

عناصر اإلجابة

الجزء األول  :السؤال األول :

16
06

 -1تعريف عقد الشركة  :حسب المادة  511من القانون المدني الجزائري فان :
" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك

01.5

لتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح أو تحقيق هدف اقتصادي أو منفعة مشتركة "

 -1األسباب العامة والخاصة النقضاء الشركة:
أ -األسباب العامة:
 -المدة  :تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء على بقائها لمدة معينة ,و هذا ما نصت عليه المادة  437من القانون

المدني بقولها ) :تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها ،أو بتحقيق الغاية التي أنشئت ألجلها) و نص المشرع
الجزائري في القانون التجاري أن مدة الشركة ال يجب أن تتجاوز 99سنة .
 -هالك رأس المال  :تنتهي الشركة بقوة القانون وفقا للمادة  438من القانون المدني الجزائري التي نصت على" :

1x0.5

تنتهي الشركة بهالك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث ال تبقى فائدة في استمرارها ".

 -اتفاق الشركاء على حل الشركة  :قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل حلول أجلها ,وهذا الحل للشركة مقبول و

قانوني إذا كانت هذه رغبة الشركاء بشرط أن يتم ذلك بإجماع الشركاء ،و هذا ما نصت عليه المادة  440من القانون
المدني الجزائري.
 اندماج الشركة. حل الشركة بحكم قضائي. -إفالس الشركة.

ب -األسباب الخاصة
 انسحاب احد الشركاء  :وقد نصت المادة  440من القانون المدني الجزائري على ما يلي:" تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ،إذا كانت مدتها غير معينة على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته في

3x0.5

االنسحاب قبل حصوله ،إلى جميع الشركاء وأن ال يكون صاد ار عن غش أو في وقت غير الئق".

 فقدان األهلية  :تنحل الشركة أيضا بالحجر على أحد الشركاء إذا فقد أهليته جراء الجنون أو العته أو السفه أولسبب عقوبة جنائية.
 إفالس الشريك  :تحل الشركة عند إعسار الشريك أو إفالسه وفقا للمادة  539من القانون المدني " تنتهيالشركة بموت احد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفالسه".....

06

السؤال الثاني :
 -1تعريف النزاعات الجماعية للعمل حسب التشريع الجزائري.
يعد نزاعا جماعيا

للعمل كل خالف يتعلق بالعالقات االجتماعية

أو المهنية

في عالقات العمل إذا لم

توجد لها تسوية بالطرق المشروعة.

01.5

-1طرق تسوية النزاعات الجماعية  :أ – المصالحة  :تتم المصالحة عن طريق
-تبليغ مفتشية العمل المختصة إقليميا بالنزاع.

01.5

تستدعي المفتشية الطرفان في اجل أقصاه  65أيام من اإلخطار وذلك لمجلس مصالحة.يحرر المفتش محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في اجل أقصاه  60أيام.-في حالة عدم المصالحة يلجا الطرفان إلى الوساطة أو التحكيم.

صفحة  3من 4

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة:جوا  5102اخحبار تادة :قانو  .الشعبة :تسيري واقحصاد .املدة :ساعحا ونصف
(الموضوع الثاني )

عناصر اإلجابة

ب ـ الوساطة :
 يقترح شخص ثالث يسمى الوسيط من اجل التسوية يشترك الطرفان في تعيينه.. -يحرر الوسيط عرض في شكل توصيات ترسل نسخة منه إلى مفتش العمل ونسخة لكل طرف.

العالمة
مج
مجزأة

01.5

جـ -التحكيم :
-

تلجا المؤسسة إلى التحكيم طبقا لقواعد اإلجراءات المدنية نظ ار لتمتعها باالستقاللية.

-

يعرض النزاع على محكمين يقوم الطرفان بتعيينهم بموجب محضر.

-

يصدر قرار التحكيم خالل  36يوما الموالية لتاريخ تعيين المحكمين.

-

يعتبر قرار التحكيم إلزامي على الطرفين وعليهم بااللت ازم بمضمون قرار التحكيم.

01.5

السؤال الثالث :

 -1تعريف شركة التضامن :هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة
مسؤولية شخصية تضامنية وتسمى الشركة بأسماء الشركاء و يكتسب الشريك صفة التاجر.

01

 -1خصائص شركة التضامن :
أ -اكتساب الشريك صفة التاجر :بمجرد انضمام الشريك إلى شركة التضامن فإنه يكتسب صفة التاجر حتى
وان لم يكن قد احترف التجارة من قبل ،ألن شركة التضامن شركة تجارية حسب الشكل.

ب -المسؤولية التضامنية المطلقة  :نصت المادة  441على أن " لشركاء التضامن صفة التجار وهم
مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة "..

01

04

01

ج -حصص الشريك غير قابلة للتداول أو التنازل  :تنص المادة  416من قانون التجاري الج ازئري على

أن " ال يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و ال يمكن إحالتها إال برضا

جميع الشركاء"..فال يجوز التصرف في حصص الشركاء بسبب الوفاة من قبل الورثة أو الشركاء

01

الجزء الثاني :

 -1تعريف الميزانية العامة :
نصت المادة  1من قانون المالية الجزائري لسنة : 1905
" تتشكل الميزانية العامة للدولة من اإليرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون

01

المالية والموزعة وفق األحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ".

04

 -1خصائص الميزانية العامة :

 الميزانية وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية. تتضمن الميزانية بيانات مفصلة لما تريد الدولة إنفاقه واإليرادات الالزمة لتغطية هذا اإلنفاق.-

تعد الميزانية لفترة متصلة غالبا ما تكون السنة المقبلة.

صفحة  4من 4

3x01

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة الرتبية الوطنية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 5102

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد
اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا

املدة 10 :سا و 01د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

التاريخ:
الجزء األول 10( :نقاط)

أ ...( -في إطار الحرب الباردة ،اعتبرت الكتلة الغربية "الكومنفورم" عمال هجوميا يجب الرد عليه ،فكانت الخطط من
أجل قيام تحالفات عسكرية وسياسية مثل معاهدة بروكسل ،وكان الحلف األطلسي الشمالي الذي وقعته  21دولة،
وانضمت إليه في ما بعد دول أخرى كتركيا واليونان )...

د /رياض الصمد  /العالقات الدولية في القرن .51

المطلوب :انطالقا من السند وعلى ضوء ما درست:
 -0اشرح ما تحته خط في السند.

 -5على خريطة العالم المرفقة ،عين  30دول مؤسسة للحلف األطلسي.

ب -إليك جدوال يمثل أحداثا تاريخية في مسار الثورة التحريرية 2591م – 2591م:
التاريخ

الحدث

االنعكاسات

2593/21/22

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

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

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

مظاه ارت المهاجرين الجزائريين بباريس

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

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

خطاب ديغول حول تقرير المصير

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

المطلوب :أكمل الجدول.

الجزء الثاني 10( :نقاط)

(  ...إن الوصول إلى منابع البترول أصبح ضرورة أو حتمية عسكرية  ...كل االقتصاد الغربي مرتبط اليوم

بالبترول  ...يجب دائما معرفة من يسيطر على هذه المادة في الخليج والشرق األوسط ،وهي مفتاح لمعرفة من
يسيطر على ما في العالم .)...

ريتشارد نيكسون /الحرب الحقيقية.

المطلوب :انطالقا من السند واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تحدد فيه:
 -0مالمح النظام الدولي الجديد.

 -5انعكاساته على العالقات الدولية.

صفحة  0من 7

الجغرافيا:
الجزء األول 10( :نقاط)

 ... ( -0إن التجارة الخارجية تشكل عامال بالغ األهمية بالنسبة لتمويل وتقدم التنمية االقتصادية في البلدان النامية
حيث تعتمد عليها في تأمين السلع الضرورية ،كما تعتمد مستويات االدخار واالستثمار فيها إلى حد كبير على حصيلة

التبادل الخارجي ،لذلك تتخذ المشكلة الرئيسية في التمويل وجهتين أساسيتين هما :إمكانية رفع حصيلة التجارة الخارجية
في البلدان النامية ،وكيفية االستفادة من هذه الحصيلة في تكوين رؤوس األموال الالزمة للتعجيل االقتصادي .)...

د .محمد سحنون ،دور التجارة الخارجية في تمويل التنمية االقتصادية.
مجلة االقتصاد الصناعي.

المطلوب :عرف المصطلحات التي تحتها خط في السند.
 -5أ– إليك جدوال يمثل صادرات الجزائر لسنة  1321م:
النسبة %
57.12

المواد
المحروقات

المواد نصف المصنعة

15.50

المواد الغذائية

1.05

المواد الخام

1.50

مواد التجهيز الصناعي

1.10

المواد االستهالكية غير الغذائية

1.15

الجدول "أ"

جريدة الخبر ص  8بتاريخ 5100/10/50

ب -إليك جدوال يمثل مناطق التبادل التجاري للجزائر:
الصـادرات %

منـاطق التبـادل

الواردات %

المغرب العربي وباقي دول إفريقيا

10.71

10.51

دول أوربا

25.51

05.51

بقية العـالم

08.01

58.51

المجمـــوع

011

الجدول "ب"
المطلوب :انطالقا من الجدولين وعلى ضوء ما درست:
 -0ادرس الجدول "أ".

 -5مثل معطيات الجدول "ب" بأعمدة بيانية بمقياس رسم  2سم لكل .% 9
 -0علق على الرسم.

صفحة  5من 7

011

الجزء الثاني 10( :نقاط)

أصبح تكتل االتحاد األوربي بعد 2555م كيانا متكامال قويا على جميع األصعدة ،ويلعب دو ار حيويا فاعال في

منظومة االقتصاد العالمي.
المطلوب :انطالقا من الفقرة وعلى ضوء ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 -0عوامل القوة االقتصادية لالتحاد األوربي.

 -5التحديات التي يواجهها االتحاد األوربي على الصعيدين الداخلي والخارجي.

صفحة  0من 7

الموضوع الثاني
التاريخ:
الجزء األول 10( :نقاط)

(  ...حدثت تقريبا كل األزمات المسلحة بين الكتلتين الشرقية والغربية على الساحة األفرو آسيوية وأمريكا

الالتينية ،من الحرب الكورية إلى استعراض العضالت في كوبا ،ولم تفلت من االختراق واالستخدام والتوجيه سوى

القليل من حركات التحرر الوطني وفي مقدمتها الثورة الجزائرية .)...

د /محمد العربي ولد خليفة /الجزائر والعالم.

المطلوب:

انطالقا من السند وعلى ضوء ما درست:

 -0عرف المصطلحات التي تحتها خط.

 -5امأل الجدول باألزمات الدولية في القارات الثالث المشار إليها في السند:
األزمة

انعكاساتها

تاريخها

 -0على خريطة العالم المرفقة عين مناطق األزمات المسلحة المقصودة في السند.
الجزء الثاني 10( :نقاط)

( ...في غمرة انتصار الحلفاء خرج الشعب الجزائري كبقية شعوب العالم ليعبر عن فرحته بتنظيم مسيرات سلمية

مرخصة من قبل السلطات االستعمارية رافعا شعارات تغنى بها الحلفاء خالل الحرب العالمية الثانية ومبادئ ووعودا

قطعوها على أنفسهم .)...

أحمد توفيق المدني /هذه الجزائر.

المطلوب:
انطالقا من السند واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:

 -0أسباب تحول المظاهرات السلمية إلى مجازر " 30ماي 2519م" .
 -5انعكاسات هذه المجازر على مسار الحركة الوطنية الجزائرية.

صفحة  0من 7

الجغرافيا:
الجزء األول 10( :نقاط)

إليك جدوال يبين نسب استهالك الغاز والبترول في العالمين المتقدم والمتخلف:
المناطق

استهالك الغاز %

استهالك البترول %

العالم المتقدم

00

28

العالم المتخلف

00

05

المجموع

011

011
إدارة معلومات الطاقة 5110

المطلوب:

 -0عرف المصطلحات التالية:
 -العالم المتقدم – العالم المتخلف – استهالك الغاز والبترول.

 -5حول معطيات الجدول إلى دائرتين نسبيتين :نق =  0سم.
 -0علق على الرسم.

 -0على خريطة العالم المرفقة عين أقطاب االقتصاد العالمي و 30دول سائرة في طريق النمو واحدة من
كل قارة (آسيا – إفريقيا – أمريكا الالتينية).

الجزء الثاني 10( :نقاط)

رغم تحكم الواليات المتحدة األمريكية في مجالها الجغرافي وتنظيم أقاليمها باعتماد معايير تأخذ بعين االعتبار

الظروف الطبيعية والموارد البشرية واالقتصادية .إال أن هناك ظروفا وعوامل جعلت بعض أقاليمها تتفوق على األخرى.

المطلوب:
انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تحدد فيه:

 -0عوامل القوة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية.
 -5تفوق إقليم الواجهة األطلسية.

صفحة  2من 7

صفحة  0من 7

ش

خريطـــة العالـــــم

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

صفحة  7من 7

ش

خريطـــة العالـــــم

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة
مجزأة مجموع

التاريخ :الجزء األول:
 -0شرح المصطلحات:

* الكتلة الغربية :هي مجموعة الدول الرأسمالية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية ،برزت ككتلة بعد
الحرب العالمية الثانية.
* الكومنفورم :هو مختصر لكلمة مكتب اإلعالم الشيوعي العالمي ،هدفه التنسيق بين األحزاب اليسارية
في العالم .ومن خالله توجيه سياسة بلدان هذه األحزاب (.)049./06/60
* حلف الشمال األطلسي :تكتل عسكري يضم الدول الرأسمالية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية،
بموجب اتفاقية  0494/9/9هدفه مواجهة الشيوعية والدفاع عن مصالح العالم الحر والدول األعضاء.
 -2التعيين على الخريطة
العنوان :ثالث دول عضوة في الحلف األطلسي.
المفتاح:
اإلنجاز ( :يذكر  3دول من الدول  0.المؤسسة )

 -3إكمال الجدول:
التاريخ

الحدث

 0406/0./00مظاهرات شعبية
دعت إليها جبهة
التحرير الوطني
بمناسبة زيارة
ديغول للجزائر
 0400/06/0.مظاهرات
الجزائريين بباريس
 0404/64/00خطاب شارل
ديغول حول تقرير
المصير.

67.0
67.0
670

670
67.0
67.0

انعكاساته
* تالحم سكان المدن مع األرياف والجبال.
* طاعة الجزائريين ألوامر الثورة.
* إجابة صريحة للمعمرين ولديغول بأن القيادة الوحيدة للثورة
هي جبهة التحرير الوطني وهي المفاوض الوحيد.
*نقلت عمليات الثورة إلى عقر دار االستعمار.
*أكدت وحدة الشعب الجزائري والتفافه حول ثورته أينما وجد.
* أظهرت الوجه اإلجرامي لالستعمار الفرنسي /ربح المعركة
الدبلوماسية على مستوى األمم المتحدة
* تبني المراوغة والبحث عن بدائل لجبهة التحرير الوطني.
* تمسك جبهة التحرير الوطني باستمرار القتال
والمفاوضات...

60
67.0
67.0
67.0
67.0
67.0
67.0
67.0
67.0
67.0
67.0
670

الجزء الثاني:

العرض:
المقدمة :العالم بين زوال القطبية الثنائية ومالمح نظام دولي جديد أحادي القطب.
 -0مالمح النظام الدولي الجديد:
*هيمنة النظام الرأسمالي ومؤسساته.
* قيادة الواليات المتحدة للعالم االقتصادي والسياسي والعسكري.
* تراجع دور المنظمات اإلقليمية في الجنوب.
* ظهور التكتالت االقتصادية القارية.
* تراجع دور األمم المتحدة ومنظماتها.
 -5انعكاساته على العالقات الدولية
* السيطرة المطلقة للو .م .األمريكية على المؤسسات العالمية السياسية واالقتصادية وغيرها ...واستعمالها
كوسيلة ضغط ووسيلة قانونية لتبرير تدخالتها المختلفة.
* تراجع التمنية في عالم الجنوب وتحويله إلى سوق استهالكية.
* محاربة األنظمة الوطنية والعمل على إبعادها من القيادة ولو بالتصفية والتدخل العسكري.
* سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات على منابع الطاقة في عالم الجنوب خاصة البترول
والغاز الطبيعي.
 -3الخاتمة:عملت و .م .األمريكية على جعل العالم دولة تقودها لخدمة جميع مصالحها.

صفحة  0من 00

070
69

070

670

دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة المجموع

الجغرافيا:

الجزء األول:
 -0تعريف المصطلحات:
* البلدان النامية :أط لقت على دول الجنوب ،كمرادف للعالم الثالث ،وهي دول آسيا – إفريقيا  -أمريكا
الالتينية التي تبنت تنمية جعلتها تخفف من حدة التخلف.
* االستثمار :عملية توظيف رؤوس األموال في المشاريع المختلفة لتحقيق األرباح وقد يكون االستثمار
ذاتيا أو بالشراكة األجنبية.
رؤوس األموال :هي القيم المالية التي تستخدم للحصول على اإلنتاج تتوفر من تراكم فائض أعمال
مسبقة.
 -5أ -دراسة الجدول:
* صادرات الجزائر متنوعة يشوبها االختالل.
* يغلب على صادرات الجزائر "المحروقات"
التحليل:
* طبيعة القاعدة االقتصادية الجزائرية.
* الضعف الهيكلي للقطاعين الزراعي والصناعي.
* سلبيات التحول االقتصادي المعتمد على النموذج االستهالكي.
* إقبال االستثمار والشركات األجنبيين على المحروقات بالدرجة األولى.
 -5ب -تمثيل معطيات الجدول بأعمدة:
 العنوان المفتاح االنجاز -3التعليق على الرسم في الجدول (ب):
* نوعت الجزائر مناطق تبادلها التجاري.
* ترتفع نسبة مبادلتها التجارية مع دول أوربا لعوامل تاريخية ،جغرافية واقتصادية.
* تقل نسبة مبادالتها التجارية مع دول المغرب العربي وباقي دول إفريقيا لتشابه بنياتها
االقتصادية مع الجزائر وللقيود الجمركية المفروضة.

الجزء الثاني:
المقدمة :ظاهرة التكتل بين القوة المحلية والعالمية والتحديات التي تواجهها على الصعيدين الداخلي
والخارجي.
 -0عوامل القوة االقتصادية لالتحاد األوربي:
التاريخية:
 مهد الثورة الصناعية واستفادتها من ثروات المستعمرات ومن الدعم األمريكي.الطبيعية:
 مالءمة الظروف الطبيعية للنشاط االقتصادي ( مساحة ،مناخ ،أنهار ،شريط ساحلي).البشرية:
 -وفرة اليد العاملة المؤهلة ذات الخبرة والكفاءة العالية.

صفحة  5من 00

670
670
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دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
عناصر اإلجابة
االقتصادية:
 وفرة رؤوس األموال "سيطرتها على أكبر البورصات" قوة االستثمار الداخلي والخارجي. التقدم العلمي والتكنولوجي. قوة عملتها بعد الدوالر. شبكة المواصالت بأنواعها ووظيفتها.السياسية:
 تجاوز دول االتحاد لخالفاتها السياسية التاريخية وبحثها عن سبل تمكنها من االندماج السياسيوالقانوني.

العالمة
مجزأة المجموع

670

67.0

 -.التحديات التي تواجه االتحاد األوروبي على الصعيدين الداخلي والخارجي:
* على الصعيد الداخلي:

البشرية:
 ارتفاع نسبة الشيخوخة ارتفاع نسبة البطالة خاصة في ظل توسع االتحاد مع اختالف المشاكل االجتماعية بين مجتمعاتأوربا الغربية وأوربا الوسطى والشرقية.
االقتصادية:
 الفوارق الجهوية بين الدول األعضاء المؤسسة والمنظمة حديثا مع عدم احترام مبدأ األفضلية. صعوبة إحداث توازن جهوي لضخامة االستثمارات التي تتطلبها العملية االفتقار للمواد األولية خاصة الطاقوية منها. -عدم انضمام جميع دول االتحاد إلى منطقة األورو.

670
04

670

* على الصعيد الخارجي:

 المنافسة الخارجية من طرف الو.م.أ واليابان والصين وخاصة في إفريقيا. التبعية الخارجية في المواد األولية خاصة الطاقوية. التبعية السياسية والعسكرية والثقافية للو.م.أالخاتمة  :رغم ما حققته أوروبا من خالل ظاهرة التكتل واالندماج إال أنها تواجه صعوبات حادة داخليا
وخارجيا قد تهدد مسار هذه القوة.

صفحة  3من 00
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دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة
تعيين  13دول مؤسسة للحلف األطلسي:

مالحظة  :التلميذ يوقع  63دول من الدول المؤسسة

 -0و.م.أ
 -5كندا
 -3بريطانيا

3

خريطة العالم موقع عليها  63دول مؤسسة للحلف األطلسي

0

5

صفحة  4من 00

دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة
تمثيل بياني يوضح مناطق التبادل التجاري للجزائر
المقياس

%60

النسبة %

مناطق التبادل
المفتاح

%01
صادرات
واردات

%71

%01

%21

%41

%31

%51

%01

مناطق التبادل

بقية العالم

دول أوربا

صفحة  2من 00

المغرب العربي
وباقي دول إفريقيا

دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
التاريخ:
الجزء األول:
تعريف المصطلحات:
حركات التحرر الوطني :رد فعل وطني شعبي أو نخبوي ضد التواجد االستعماري اتخذ عدة أشكال
(سياسي أو عسكري )...برزت بعد الحرب العالمية الثانية في كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.
الثورة التحريرية :رد فعل شعبي عنيف (عسكري) بهدف استرجاع السيادة واالستقالل بقيادة جيش
التحرير الوطني ( 60نوفمبر  0409إلى  60جويلية )040.
إكمال الجدول:
األزمة

تاريخها

أزمة
كوريا

 .0جوان
0406

أزمة
السويس

 .0جويلية
0400

أزمة
الهند
الصينية

.9جويلية
0400
مؤتمر
جنيف

أزمة
كوبا

 ..أكتوبر
040.

انعكاساتها
* نقل الصراع خارج أوروبا
* استخدام قوات الحلف األطلسي تحت غطاء األمم المتحدة
* تقسيم كوريا.
* العدوان الثالثي في .4أكتوبر 0400
* تدخل االتحاد السوفيتي بتهديده بضرب العواصم الثالث
* مشروع إزنهاور وتحول المنطقة إلى بؤرة صراع.
* تقسيم الهند الصينية إلى عدة دول بما فيها الفيتنام إلى قسمين
* تحالف الفيتنام الشمالية مع الكتلة الشرقية والفيتنام الجنوبية مع
الكتلة الغربية.
*ملء الفراغ السياسي في المنطقة.
* فرض الو.م.أ حصار عسكري واقتصادي على كوبا.
* تفكيك الصواريخ وسحبها من كوبا مقابل سحب الو.م.ا
لصواريخها من تركيا.
* إنشاء الخط الهاتفي األحمر.
* حصول الو.م.أ على قاعدة "غواتانامو".
* انسحاب كوبا من الكتلة الشرقية.

 -3التعيين على الخريطة
العنوان :خريطة العالم محدد عليها األزمات الدولية.
المفتاح:
اإلنجاز ( :كوريا – الهند الصينية – السويس  -كوبا )

العالمة
مجزأة المجموع
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الجزء الثاني:
المقدمة :نهاية الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء وشعاراتهم .وتنكر فرنسا لها في الجزائر
بجرائمها.
العرض:
 -0أسباب مجازر  10ماي 0442
* رفع العلم الجزائري من طرف الكشاف "بوزيد شعال" وسقوطه برصاص االستعمار.
* الشعارات المرفوعة التي كانت تندد باالستعمار وتطالب فرنسا بحق الجزائريين في
تقرير مصيرهم.
* محاولة فرنسا مسح عار هزيمتها في الحرب الثانية بظهورها بمظهر القوة.

صفحة  0من 00
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دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
عناصر اإلجابة
 -5انعكاساتها على مسار الحركة الوطنية الجزائرية:
* التأكد من عقم النضال السياسي ومحاورة فرنسا.
* التأكد من أن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة.
* صدور قرار العفو العام  64مارس  0490وإعادة بناء الحركة الوطنية.
* لجوء فرنسا إلى تهدئة األوضاع وضرب الحركة الوطنية ومحاولة احتوائها بإصدارها
القانون الخاص  .6سبتمبر .049.
* التوجه نحو العمل المسلح بتأسيس الجناح العسكري لحركة انتصار الحريات الديمقراطية
"المنظمة الخاصة".
الخاتمة :مجازر  60ماي  0490منعرج حاسم في تغيير مسار النضال نحو الثورة المسلحة.
الجغرافيا:
الجزء األول:
 -0تعريف المصطلحات:
العالم المتقدم :يطلق على الدول المتطورة في الميادين االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية
والثقافية ،تقع معظم دوله شمال دائرة عرض  °36شماال في أمريكا الشمالية و °30شماال في أوروبا
وآسيا إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندة الواقعة في الجنوب.
العالم المتخلف :يطلق على عالم الجنوب والذي تقع معظم دوله في النصف الجنوبي للكرة األرضية
بقارة آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية وهو مشكل من دول حديثة االستقالل غنية بالمواد الطبيعية تعاني
التبعية.
استهالك الغاز والبترول :الطلب على المادتين لتغطية حاجيات الدولة االقتصادية والخدماتية.
 -5التمثيل البياني:
العنوان
االنجاز
المفتاح
 -3التعليق على الرسم:
العالم المتقدم:
ارتفاع نسبة استهالك المادتين لـ :ضخامة القطاع االقتصادي والخدماتي والعسكري.
العالم المتخلف:
انخفاض نسبة استهالك المادتين لـ :ضعف القطاع االقتصادي والخدماتي.
 -4التعيين على الخريطة:
العنوان
المفتاح
االنجاز
الجزء الثاني:
المقدمة :رغم تحكم الو.م.أ في مجالها الجغرافي بتنظيم أقاليمها باعتماد معايير تأخذ بعين االعتبار
الظروف الطبيعية والموارد البشرية واالقتصادية إال أن هناك ظروفا وعوامل جعلت بعض أقاليمها
تتفوق على األخرى.
 -0عوامل القوة االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية:
التاريخية:
 المهد الثاني للثورة الصناعية بفضل هجرة العلماء والمخترعين. -االستفادة المادية من الحرب العالمية األولى والثانية.
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دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
عناصر اإلجابة
السياسية:
 األمن واالستقرار السياسي. أسلوب التواصل في البناء الداخلي والخارجي لدى أحزابها السياسية. عاصمة العالم السياسية الحتضانها لمقر هيئة األمم المتحدة.الطبيعية:
 إستراتيجية الموقع الجغرافي وإيجابية الموقع الفلكي. اتساع المساحة وتنوع المناخ. سعة الشبكة الهيدروغرافية ووظيفيتها. وفرة الثروات الطبيعية الباطنية والسهلية.البشرية:
 مجتمع حيوي يقدس المبادرة واإلبداع. انسجام أجناس المجتمع األمريكي. وفرة اليد العاملة بنوعيها. استقطاب الخبرات األجنبية. دعم الدولة للبحث العلمي والتكنولوجي.االقتصادية:
 وفرة رؤوس األموال استقطاب رؤوس األموال األجنبية ضخامة االستثمارات داخليا وخارجيا تنوع وضخامة شبكة النقل والمواصالت. السيطرة على األسواق التجارية العالمية. امتالكها لمعظم الشركات االحتكارية العالمية. -5تفوق إقليم الواجهة األطلسية:
 العوامل التاريخية: المهد الثاني للثورة الصناعية بعد انجلترا. محطة الستقرار الوافدين من أوروبا وإفريقيا. العوامل الطبيعية: الواجهة البحرية األطلسية. البحيرات الخمس. مالئمة المناخ. الشبكة الهيدروغرافية. العوامل البشرية: مجمع المدن الكبرى (توفر اليد العاملة) العوامل االقتصادية: العاصمة المالية العالمية (مقر صندوق النقد الدولي). مقر ألكبر البورصات العالمية. مجمع المعادن والطاقة. سوق االستهالك واالستثمار. العوامل اإلستراتيجية: واجهة بحرية منفتحة على العالم (وجود موانئ عديدة). واجهة أطلسية تربطها شرقا بأوروبا وإفريقيا وجنوبا بأمريكا الالتينية.الخاتمة  :رغم الظروف التاريخية التي أهلت الواجهة األطلسية لتحتل المرتبة األولى في االقتصاد
األمريكي إال أن اإلستراتيجية المتبناة تعمل على إحداث توازن إقليمي يعتمد على التخصص آخذة بعين
االعتبار مجريات الساحة العالمية.
مالحظة :تقبل كل اإلجابات الصحيحة األخرى مع احترام سلم التنقيط الوطني.
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دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة
توقيع مناطق األزمات المسلحة المقصودة في السند

5
0
3
4

 -4أزمة كوبا

 -3أزمة السويس

 -5أزمة الهند الصينية

 -0أزمة كوريا

خريطة أزمات الحرب الباردة ( أفروآسيوي  +أمريكا الالتنية )

صفحة  4من 00

دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة

تمثيل بياني يوضح استهالك الغاز والبترول في العالمين المتقدم والمتخلف
نق =  3سم
العالم المتقدم
العالم المتخلف

% 39

% 9.

% 00

% 00

استهالك البترول %

استهالك الغاز %

صفحة  01من 00

دورة :جوان 5102
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان :البكالوريا
الشعبة :تسيير واقتصاد
المادة :التاريخ والجغرافيا
العالمة
مجزأة المجموع

عناصر اإلجابة

تعين أقطاب االقتصاد العالمي و 13دول سائرة في طريق النمو واحدة من كل قارة (آسيا – إفريقيا – أمريكا الالتينية).

ج

ج -منطقة شرق وجنوب شرق آسيا

ب -االتحاد األوروبي

أ -و.م أ

أقطاب االقتصاد العالمي:

5
0

ب

3

 -3فنزويال

 -5العربية السعودية

 -0الجزائر

الدول السائرة في طريق النمو

أ

خريطة العالم  :أقطاب االقتصاد العالمي – ثالث دول سائرة في طريق النمو

صفحة  00من 00

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015
املـدة 30 :سا و03د

اختبار يف مادة :الرياضيات
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع الو
التمرين الو  30 ( :نقاط )

مقدرة بـ . km/h
يعطي الجدول التالي االستهالك ( y iباللتر  lلكل  ) 100 kmمن الوقود لقاطرة منجمية بداللة سرعتها ّ x i
90

80

70

60

50

5, 2

4, 4

3,8

3, 4

3, 2

مقدرة بـ ( ) km/h
ّ xi
مقدر بـ ( ) l /100km
ّ yi

 )1مثّل سحابة النقط  M i  x i ; y i في معلم متعامد.

 )2تعطى معادلة مستقيم االنحدار بالمربعات الدنيا لـ  yبداللة  xكاآلتي. y  0,05x  0,5 :
باستعمال هذا التعديل ،ما هو تقديرك الستهالك هذه القاطرة من الوقود عندما تسير بسرعة قدرها  130 km/h؟

 )3نبحث في هذا الجزء عن تعديل آخر.

أ) أتمم الجدول التالي ( :تُدوُر كل نتائج الحسابات إلى  102عند ملء الجدول فقط)
90

80

70

60

50

5, 2

4, 4

3,8

3, 4

3, 2

مقدرة بـ ( ) km/h
ّ xi
مقدر بـ ( ) l /100km
ّ yi
z i  ln y i

ب) ّعين 



 x ; zإحداثيي النقطة المتوسطة للسلسلة اإلحصائية .  x i ; z i 

عين معادلة مستقيم االنحدار بالمربعات الدنيا لـ  zبداللة  xعلى الشكل . z  ax  b
ج) ّ
عبر عن  yبداللة  x؛ باستعمال هذا التعديل ،ما هو تقديرك الستهالك القاطرة من الوقود عندما تسير بسرعة
د) ّ
قدرها  130 km/h؟

ابتداء من السرعة  ، 90 km/hكلما ازدادت هذه األخيرة بمقدار  10 km/hارتفع استهالك القاطرة
هـ) في الواقع ّأنه
ً
للوقود بمقدار . 0, 75 l
من بين التعديلين السابقين؛ أيهما يعطي أفضل تقدير الستهالك القاطرة من الوقود حينما تسير بسرعة  130 km/h؟

الصفحة  1من 4

التمرين الثاني 30 ( :نقاط )

اختر االقت ار الصحيح الوحيد من بين االقتراحات الثالثة مع التبرير في كل حالة من الحاالت اآلتية:
المعرفة من أجل كل عدد طبيعي  nبحدها العام. u n  5  2n  3n 1 :
 )1نعتبر المتتالية ) (u n
ّ
ج) )  (u nليست هندسية وال حسابية.
ب) )  (u nهندسية ،
أ) )  (u nحسابية ،
األول  v 0  1وأساسها  4؛ قيمة  nالتي من أجلها يكون v 1  v 2  ...  v n  2015
 (vn ) )2متتالية حسابية ّ
حدها ّ
ج) . n  33
ب) ، n  32
هي :أ) ، n  31
2
ِ 3
مماسا في النقطة ذات الفاصلة  2معادلته:
 )3منحنى الدالة f
المعرفة على بـ ، f (x )  (x  1) :يقبل ً
ّ
ج) . y  6 2x  1
ب) ، y  6 2x  11
أ) ، y  2x  1

 A )4و  Bحادثتان من مجموعة إمكانيات ،حيث P (A )  0,3 :و . PA (B )  0, 4
أ) ، P (A  B )  0,12

ب) ، P (A  B )  0,1

ج)

. P (A  B )  0, 7

أ) ، P (A  B )  0, 7

ب) ، P (A  B )  0,58

ج)

. P (A  B )  0,12

 A )5و  Bحادثتان مستقلتان من مجموعة إمكانيات ،حيث P (A )  0,3 :و . P (B )  0, 4

 A )6و  Bحادثتان من مجموعة إمكانيات ،حيث P (A )  0,3 ، PA (B )  0, 4 :و . P (A  B )  0, 68
أ) ، P (B )  0, 204

ب) ، P (B )  0, 272

ج)

. P (B )  0,5

التمرين الثالث 30 ( :نقاط )
4e  x
. f (x )   x
 fالدالة
المعرفة على بـِ 3 :
ّ
e 1
)  (C fمنحناها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ) . (O ; i , j
4
 )1أ) ّبين أنه من أجل كل عدد حقيقي  xلدينا 3 :
. f (x )  x
e 1
فسر النتيجتين هندسيا.
ثم ّ
ب) احسب نهاية الدالة  fعند  و عند  ؛ ّ

 )2ادرس اتجاه تغير الدالة  fثم شكل جدول تغيراتها.

 )3أ) جد فاصلة نقطة تقاطع المنحنى )  (C fمع محور الفواصل.
ب) اكتب معادلة المماس   T للمنحنى )  (C fفي النقطة ). (0; 1
ج) ّبين ّأنه من أجل كل عدد حقيقي  xلدينا f (x )  f (x )  2 :ثم استنتج أن )  (C fيقبل مركز تناظر.
د) ارسم المماس )  (Tوالمنحنى )  (C fفي نفس المعلم.

 )4احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى )  (C fوالمستقيمات التي معادالتها  x   ln 3 ، x  0و . y  0
المعرفة على بـِ ، h (x )  f  x  :و )  (C hمنحناها البياني في المعلم ) . (O ; i , j
 h )5الدالة
ّ
أن  hدالة زوجية.
أ) ّبين ّ
ثم ارسمه في نفس المعلم السابق.
ب)
ً
اعتمادا على المنحنى )  ، (C fاشر كيف يتم رسم المنحنى ) ّ (C h
الصفحة  2من 4

التمرين الو  30 ( :نقاط )

الموضوع الثاني

سنويا وبالمقابل ُيوظّف  3000عامل
ّبينت دراسة ّ
أن  5%من عمال إحدى القطاعات الصناعية ُيحالون على التقاعد ً
أن سنة  2012كان عدد العمال . 50000
سنويا .علماً ّ
ً
نعتبر األلف هو الوحدة ونرمز بـ  u n :لعدد العمال سنة  2012  nأي . u 0  50

 )1احسب  u1و . u 2

 )2أ) ّبين ّأنه من أجل كل عدد طبيعي . u n 1  0,95u n  3 : n
أن المتتالية )  (u nليست حسابية وليست هندسية.
ب) ّبين ّ
 )3من أجل كل عدد طبيعي  nنضع.v n  60  u n :

األول.
أن المتتالية )  (v nهندسية يطلب تعيين أساسها ّ
أ) ّبين ّ
وحدها ّ
ثم استنتج  u nبداللة . n
ب) اكتب  v nبداللة  n؛ ّ
ِ
قدر عدد العمال سنة . 2017
ج) ّ
حدد اتجاه تغير المتتالية ) . (u n
د) ّ
ه) احسب نهاية المتتالية )  . (u nهل يمكن أن ي ِ
صل عدد عمال المصنع إلى  60000عامل؟

التمرين الثاني 30 ( :نقاط )

مصنع سيارات يشتغل بوحدتين  Aو  Bوينتج نوعين :سيارات تسير بالبنزين ُيرمز إليها بـِ  Eوأخرى بغير البنزين . E
ُربع إنتاج هذا المصنع تصنعه الوحدة . A

اشترى شخص سيارة من إنتاج هذا المصنع ،احتمال أن تكون هذه السيارة من صنع الوحدة  Aوتسير بالبنزين
3
1
يساوي  ،واحتمال أن تكون من صنع الوحدة  Bوتسير بالبنزين يساوي
8
6

.

(تعطى كل النتائج على شكل كسر غير قابل لالختزال).

2
أن احتمال أن تكون السيارة تسير بالبنزين علماً ّأنها من صنع الوحدة  Aيساوي
ّ )1بين ّ
3
 )2احسب احتمال أن تكون السيارة تسير بالبنزين علماً ّأنها من صنع الوحدة . B

.

 )3أ) احسب احتمال أن تكون السيارة تسير بالبنزين.

أن السيارة تسير بالبنزين ما احتمال أن تكون من صنع الوحدة  A؟
ب) علماً ّ
 )4أنجز شجرة االحتماالت التي تُنمذج هذه الوضعية.

التمرين الثالث 30 ( :نقاط )

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ) . (O ; i , j
معرفة على المجال  1; بـِ ، f (x )  ax  b  3ln(x  1) :حيث  aو  bعددان حقيقيان.
 f (Iدالة ّ
الصفحة  0من 4

) (التمثيل البياني للدالة  ، fالمعطى في الشكل

A

مماسا
المقابل  ،يقبل في النقطة )A(2; 1  3ln 3
ً
موازًيا لحامل محور الفواصل.
 )1بقراء بيانية:

j
i

أ) ضع تخميناً حول:

lim f  x 

x 

O

)(

و lim f  x 


x 
1

ب) ش ّكل جدول تغيرات الدالة . f

 )2باستعمال المعطيات المتوفرة ،جد قيمة كل من  aو . b
 (IIنعتبر في هذا الجزء . f (x )  x  1  3ln(x  1) :
 )1احسب نهاية الدالة  fعند   1بقيم أكبر.

)ln(x  1
 )2احسب نهاية الدالة  fعند ُ ( . يعطى  0
x
عين النقطة  Bمن المنحنى ) (التي يكون فيها المماس )  (Tللمنحنى ) (موازًيا للمستقيم الذي
 )3أ) ّ
معادلته  ، y  xثم اكتب معادلة للمماس ) . (T

) xlim


تماما.
ب) استنتج بيانيا  ،قيم العدد الحقيقي  mالتي تقبل من أجلها المعادلة  f (x )  x  mحلين موجبين ً
المعرفة على المجال  1; بـِ. g (x )  (x  1)ln(x  1)  x :
 g )4الدالة
ّ
ثم استنتج دالة أصلية للدالة  fعلى المجال . 1; 
أ) احسب )  g (x؛ ّ
ب) لتكن  و  فاصلتي نقطتي تقاطع المنحنى ) (مع حامل محور الفواصل ،

أن   7,37 ; 7,38 :و .   0,37 ;  0,36
ّبين ّ
المحدد بالمنحنى ) (وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين
ج) احسب  Sمساحة الحيز المستوي
ّ
معادلتيهما. x   ، x  0 :





1 2
حصر لـ  ua (. Sوحدة مساحة)
ًا
عين
د) تحقّق ّ
أن S  2   2  1 ua :؛ ثّم ّ

 (IIIتنتج إحدى الورشات في اليوم الواحد  7آالف قطعة على األكثر.

تُنمذج الكلفة الهامشية ( C mالوحدة  1000دينار) إلنتاج قطعة إضافية على المجال   0;7 بالدالة f
المعرفة في الجزء  ، (IIأي من أجل  x   0;7 لدينا ) .C m (x )  f (x
ّ
نرمز بـ ) CT ( xإلى الكلفة اإلجمالية إلنتاج  xقطعة.

5
عين عبارة الكلفة اإلجمالية )  C T (xعلماً أن الكلفة اإلجمالية إلنتاج األلف قطعة األولى هي
ّ )1
2
ِ
قدر قيمة الكلفة اإلجمالية إلنتاج  7آالف قطعة.
ّ )2

الصفحة  4من 4

.

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :

اخحبار يف تادة :الرياويات
(الموضوع األول)

الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 13 :ساعات ونصف
العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

األول 12( :نقاط)
التمرين ّ
 .0تمثيل سحابة النقط

5,0

 y  0,05 130  0,5 .5أي y  7

5,0

 .3أ ـ

90

80

70

60

50

5, 2

4, 4

3,8

3, 4

3, 2

مقدرة بـ ( ) km/h
ّ xi
مقدر بـ ( ) l /100km
ّ yi

1,65

1,48

1,34

1, 22

1,16

z i  ln y i

1,16  1, 22  1,34  1, 48  1,65
50  60  70  80  90
 x و  1,37
ب ـ لدينا  70
5
5

1  i 5
x i z i   x .z


5  i 1

 a أي a  0,0124
جـ ـ
i 5
1
2
x

x
 i 
5 i 1

z 

5,,0

5,0

5,0

 b  1,37  0,0124  70أي  b  0,502ومنه z  0,0124 x  0,502

5,0

د ـ لدينا  z  ln yوبالتالي  ln y  0,0124 x  0,502ومنه y  e0,0124 x0,502

5,0

لما  x  130فإن y  e0,0124 130  0,502  8,28

5,,0

هـ ـ االستهالك عند السرعة  130 km / hهو 5,2  4  0,75 l  8,2 l

5,,0

أن التعديل الثاني أفضل من
لدينا التعديل األول y  7 :والتعديل الثاني y  8,28 :وبالمقارنة نجد ّ
ألنه األقرب إلى 8,2l
األول في تقدير االستهالك عند سرعة ّ 130 km / h
ّ

5,,0

12
نقاط

مالحظة تخص السؤال ﺟ)  :مهما كانت رتبة التدوير التي يعطيها المترشح في حسابه الستهالك القاطرة
يعتبر مقبوال.

التمرين الثاني 10( :نقاط)
 .0ب) )  (u nهندسية

5,,0

5
n
 un  5  2n  3n 1تكافئ  un    2  3وهو الحد العام لمتتالية هندسية أو un1  6un
3

5,,0

 .5أ)

5,,0

n  31

n
 v1  vn   2n2  3n  2015
2
 .3ب) y  6 2x  11

 v1  v2  ...  vn ومنه

n  31

5,,0
5,,0

) f ( 2)  6 2 ، f ( 2)  1 ، f (x )  3  2x (x 2  1)  6x (x 2  1ومنه y  6 2x  11

5,,0

 .4أ) P (A  B )  0,12

5,,0

P (A  B )  P (A )  PA (B )  0,12

5,,0
صفحة  0من 4

14
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تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
اخحبار يف تادة :الرياويات الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 13 :ساعات ونصف
تابع للموضوع األول

العالمة
مجزأة مجموع
5,,0

عناصر اإلجابة

 .2ب) P (A  B )  0,58

)P( A  B)  P( A)  P( B)  P( A  B)  P( A)  P( B)  P( A)  P( B

5,,0

 .0جـ) P (B )  0,5

5,,0

)P( B)  P( A  B)  P( A  B)  P( A)  P( A  B)  P( A)  PA ( B)  P( A

5,,0

15
نقاط

التمرين الثالث 10( :نقاط)
4
فإن 3 :
 .0أ ـ من أجل كل عدد حقيقي ّ x
e 1
x

f ( x) 

5,0

ب ـ lim f (x )  3 ، lim f (x )  1
x 

5,0

x 

 y  1و  y  3معادلتا المستقيمين المقاربين
4e x
.5
(e x  1) 2

5,0

 f (x ) ؛ f ( x)  0

5,,0

 fمتناقصة تماما على

5,,0

جدول التغيرات.
 .3أ ـ

5,,0

 f (x )  0معناه x   ln 3

5,0

ب ـ معادلة المماس . y  x  1  T 

5,,0

ﺟـ ـ من أجل كل عدد حقيقي  xفإن ، f (x )  f (x )  2

5,0

   0; 1مركز تناظر لـ ) (C f

5,0

د ـ الرسم
.4

0
 ln 3

5,,0

f ( x)dx   4ln  e x  1  3x 

0



A

5,,0

 ln 3

A   3ln 3  4 ln 2  ua

5,0

 .2أ ـ  hدالة زوجية ألن

متناظر بالنسبة إلى  0و h   x   h  x 

5,0

ب ـ في   0; ينطبق )  (C hعلى )  (C fو )  (C hمتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب
y

الرسم

) (T

1

2

y 1
8

7

6

5,0

y

j

1

x

8

7

5

6

3

4

2

i 1

j

5

5,0

4
3

4

10
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3

2

) (C f

i 1

0

-1

0

-2

-1
-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-1

-2

-2

-3

) (C h

y  3

-3

-4

-4

-5
-5

صفحة  5من 4

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
اخحبار يف تادة :الرياويات الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 13 :ساعات ونصف
(الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

األول 10( :نقاط)
التمرين ّ
 u1  0,95u 0  3  50,5 .0؛ u 2  0,95u1  3  50,975
5
 .5أ ـ un  3
 un1  un ومنه . u n 1  0,95u n  3
100
ألن  u1  u0  u2  u1أو un1  un  r
ب ـ )  (u nليست حسابية ّ
u
u
)  (u nليست هندسية
ألن  2  1أو un1  qun
ّ u1 u0

55
55
5,,0
5,,0

 .3أ ـ vn1  0,95vn

؛

v0  10 ، q  0,95

5,0×,

ب ـ vn  10  0,95n

؛

un  60  10  0,95n

5,0×,

جـ ـ لدينا  u5  60  10  0,955إذن عدد العمال في سنة  ,55,هو. 52262 :

5,0

د ـ  un 1  un  0,5  0,95n >0ومنه )  (u nمتزايدة تماما.

5,0

هـ ـ lim un  lim  60  10  0,95n   60
n

5,,0

n

عدد العمال في هذا القطاع الصناعي لن يصل  60000عامال
التمرين الثاني 12( :نقاط)

5,,0

P( A  E ) 2
 .0
)P ( A
3
P( B  E ) 1
PB ( E ) 
 .5
)P( B
2
13
 .3أ ـ
P( E )  P( A  E )  P( B  E ) 
24
P( A  E ) 4
بـ
PE ( A) 

) P( E
13
PA ( E ) 

.4

55
55
55
55
2
3

E
E

1
3
1
2

E

1
2

E

10
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A

1
4

55
B

صفحة  3من 4

3
4

12
نقاط

تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
اخحبار يف تادة :الرياويات الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 13 :ساعات ونصف
عناصر اإلجابة

تابع للموضوع الثاني

العالمة
مجزأة مجموع

التمرين الثالث 10( :نقاط)
 .0 (Iأ ـ  lim f ( x)  ؛ lim f ( x)  


x 
1

x 

5,0

ب ـ جدول التغيرات
3
f ( x )  a 
.5
x 1
من  f (2)  0نجد a  1

5,0

من  f (2)  1  3ln3نجد b  1

5,0

5,0
5,0

lim f ( x)   .0 (II

5,,0



x 
1

lim f ( x)   .5

5,0

x 

3
1 1
 .3أ ـ  f ( x)  1نجد  x  1ومنه B  ;  3ln 
2
2
2 2
3
y  x  3ln
2
3
ب ـ  f (x )  x  mتقبل حلين موجبين تماما من أجل 1  m  3ln
2
 .4أ ـ )g ( x)  ln( x  1
1
 Fدالة أصلية لـ  fعلى F ( x)   x 2  2 x  3( x  1)ln( x  1) : 1; 
2
ب ـ  f  7,37   0,003؛ f  7,38  0,002

 f  0,37   0,01؛ f  0,36   0,02


1 2
جـ ـ  S   f ( x)dxومنه S     2  3(  1)ln(  1) ua
2
0
د ـ S  1  2  2  1 ua
2





5,0
5,0
5,,0
5,,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,,0
5,0

11,39845  S  11,4922

1
 CT ( x)   x 2  2 x  3( x  1)ln( x  1)  c .0 (IIIمع CT (1)  5
2
2
1
 c  5  6ln 2ومنه CT ( x)   x 2  2 x  3( x  1)ln( x  1)  5  6ln 2
2
 CT (7)  12,247713 .5أي CT (7)  12247,713 DA

صفحة  4من 4

5,0
5,0

10
نقاط

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة :جوان 5102

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تسيري واقتصاد ،تقين رياضي
اختبار يف مادة :الفلسفة
الموضوع األول:

املدة 10 :سا و 01د
عالج موضوعا واحدا على الخيار:

هل مصدر معارفنا العقل أم التجربة ؟
الموضوع الثاني:

الحدين » :المشكلة واإلشكالية «.
قارن بين ّ

الموضوع الثالث :النص.

إن اإلنسان ال يستطيع أن يالحظ الظواهر المحيطة به إال في حدود ضيقة جدا ،وأكثرها يفلت من حواسه

بصفة طبيعية ،وال تكفيه المالحظة البسيطة .ولتوسيع معارفه كان عليه أن يقوي بواسطة آالت خاصة قدرة هذه
األعضاء في الوقت الذي تسلح فيه بأدوات مختلفة أفادته في التغلغل داخل األجسام لتفكيكها ودراسة أجزائها

المحجوبة .وعليه فهناك تدرج من الضروري إقامته بين مختلف طرق البحث التي يمكن أن تكون بسيطة أو معقدة:
األولى تتجه إلى أسهل األمور على الفحص والتي تكفي فيها حواسنا .أما الثانية ،فإنها بواسطة وسائل متنوعة تجعل

في متناول مالحظتنا موضوعات أو ظواهر لوال ذلك لبقيت دائما مجهولة لدينا ،ألنها في الحالة الطبيعية خارجة عن

متناولنا .إذن فالبحث البسيط أحيانا والمتسلح والمتقن أحيانا أخرى ،يراد منه أن يجعلنا نكتشف ونالحظ الظواهر
المتراوحة االحتجاب التي تحيط بنا.

لكن اإلنسان ال يقتصر على الرؤية ،بل إنه يفكر ويريد معرفة ما تدل عليه الظواهر التي كشفت له المالحظة

عن وجودها .وهو لذلك يستدل ويقارن بين الحوادث ،ويسألها ،وبواسطة األجوبة التي يستخلصها منها يتحقق من

بعضها ببعضها اآلخر .فهذا النوع من التحقق بواسطة االستدالل والحوادث هو الذي بالمعنى الحقيقي للكلمة يكون
التجربة وهو الطريقة الوحيدة لدينا لنعرف شيئا عن طبيعة األشياء الموجودة خارجنا.
ومن الناحية الفلسفية فإن المالحظة تظهر والتجربة تخبر.
كلود برنارد :مدخل لدراسة الطب التجريبي ،ص .05

المطلوب :اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.
صفحة  0من 0

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
اخحبار تادة :الفلسفة الشعبة :ت.اقحصاد/ت.رياوي املدة10 :سا01د
العالمة
مجموع
مج أزة

عناصر اإلجابة
الموضوع األول:

هل مصدر معارفنا العقل أم التجربة؟

طرح املشكلة
حماولة ل املشكلة
ل املشكلة

المدخل :الطابع الفضولي لإلنسان من جهة ،والطابع التكيّفي من جهة أخرى ،وراء سعيه في
معرفة ما يحيط به من موضوعات.
المسار :اختالف النزعات الفلسفية (النزعة العقلية ــــ النزعة الحسيّة التجريبية) في تحديد مصدر
تحصيل هذه المعارف.
ضبط المشكلة :في ظل هذا التعارض القائم نتساءل :ما حقيقة طبيعة مصدر معارفنا ،هل هو
مصدر عقلي أم مصدر تجريبي؟
سالمة اللغة
عرض األطروحة األولى :العقل مصدر معارفنا لمختلف الموضوعات التي تحيط بنا ،فال شيء في
العالم الخارجي ما لم يكن قد وجد أصال في الذهن (النزعة العقلية).
الحجة:
ـ العقل يولد مزودا بأفكار فطرية ( ديكارت)،األمر الذي يجعل من حقيقة أي موضوع سابقة
لوجوده الواقعي الخارجي.
ـ إدراك الصفات الجوهرية (االمتداد ـ المرونة ـ الحركة ) قائم في العقل ( ديكارت)،وهي الصفات
الحقيقية التي تعطي الوجود الحقيقي للموضوع.
ـ نظرية المثل ( أفالطون)
ـ األمثلة واألقوال +سالمة اللغة.
ّ
ـ نقد :الواقع يؤكد أن اإلنسان الذي يفقد حاسة من حواسه يفقد معها القدرة على تعلم الموضوع
المتعلق بها.
األطروحة الثانية :التجربة مصدر معارفنا لمختلف ما يحيط بنا من موضوعات ،فال شيء في العقل
ما لم يكن قد وجد أصال في الواقع الحسي ( النزعة الحسيّة التجريبية).
ـ الحجة:
ـ العقل صفحة بيضاء ( جون لوك) ،األمر الذي يجعل الحقيقة الواقعية ألي موضوع سابقة
لحقيقته الذهنية ( الحقيقة هي مطابقة ما في األذهان لما في األعيان).
ـ أية معرفة أساسها التجربة ( ديفيد هيوم)
ـ وظيفة العقل ال تتعدى حدود تلقي االنطباعات الحسيّة التي يتلقاها من العالم الخارجي ( هيوم).
األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة
نقد :كلّما تعالت المعرفة عن الواقع التجريبي كلّما اتسمت بالدقة والضبط
ـ التركيب :مصدر معارفنا حاصل تفاعل بين العقل والتجربة ( النزعة النقدية الكانطية)
الحجة:
ـ تقسيم " كانط" المعرفة إلى قسمين ،مادة المعرفة ،أساسها ما تقدمه الحواس من خصائص مادية
للموضوعات ،وصورة المعرفة ،تتمثل في تلك القوالب العقلية السابقة عن التجربة والتي بفعلها
تنتظم المعرفة.
مبرر ينسجم ومنطق التحليل.
ـ موقف شخصي ّ
ـ ـ األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

5.

ـ استنتاج موقف ينسجم ومنطق التحليل

5.

ـ تبريره

5.

ـ مدى انسجام الحل مع منطوق المشكلة

5.

ـ األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

5.
المجموع

صفاة  0تن 0

01
01

10

5..0
5.0
5.

5..0

10
01
5.0
01
5..0

10

01
5.0
5.
5.

10

01

10
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
اخحبار تادة :الفلسفة الشعبة :ت.اقحصاد/ت.رياوي املدة10 :سا01د
عناصر اإلجابة

العالمة
مجموع
مجزأة

الحدين " :المشكلة واإلشكالية"
الموضوع الثاني :قارن بين ّ

طرح املشكلة

صوره المشكلة واإلشكالية.
المدخل :الفلسفة تساؤل إشكالي ،من ّ
المسار :اختالف أراء المفكرين وفالسفة اللغة في نظرتهما لطبيعة العالقة بين كل من المشكلة
واإلشكالية.

ضبط المشكلة :ما حقيقة طبيعة العالقة القائمة بين المشكلة واإلشكالية؟
سالمة اللغة

01

10

5..0
5.0

ـ مواطن االختالف :المشكلة واإلشكالية مختلفان ومتمايزان
ـ اختالف طبيعة المشكلة عن طبيعة اإلشكالية ،من ذلك:

ـ ـ المشكلة تساؤل أساسه الدهشة ،في حين تساؤل اإلشكالية أساسه اإلحراج

ـ

01

5.
5..0

حل اإلشكالية عادة ما يبقى مفتوحا ( مفارقة المحامي)
حل تقريبي ( مشكلة الحرية) ،بينما ّ
المشكلة تنتهي إلى ّ

04

حماولة ل املشكلة

فنية االنتقال من االختالف إلى التشابه
ـ ّ

5.0

األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

5.

ــ مواطن التشابه :المشكلة واإلشكالية يتماثالن في جملة من الخصائص.

5.

ـ لكل من المشكلة واإلشكالية أصل لغوي واحد ( كالهما آت من فعل أشكل)

5..0

وتتنوع
ـ كل من المشكلة واإلشكالية سؤالها استفهامي إشكالي ّ
تتعدد مجاالته ّ

10

ـ األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

5.

فنية االنتقال إلى مواطن التداخل.
ــ ّ

5.0

ــ مواطن التداخل  :عالقة المشكلة باإلشكالية عالقة الجزء بكله.

5.

ـ المشكلة تشكل اإلشكالية ( عالقة جزء بكل)

50

ـ العالقة الجزئية يترتب عنها التداخل والتكامل ( ال وجود إلشكالية من غير مشكلة ،والمشكلة تتطور إلى إشكالية)

ل املشكلة

األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

5.

الخروج بموقف ينسجم ومنطق التحليل

5.

تبريره

5.

مدى تناسق الحل مع منطوق المشكلة

5.

األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

5.
المجموع

صفاة  5تن 0

04

10

51

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
اخحبار تادة :الفلسفة الشعبة :ت.اقحصاد/ت.رياوي املدة10 :سا01د
عناصر اإلجابة
الموضوع الثالث  ( :النص)

العالمة

مجزأة مجموع

طرح املشكلة

السياق الفلسفي للنص :يندرج النص ضمن فلسفة العلوم بصفة عامة ،وفلسفة المناهج بصفة خاصة.
ّ

5.

ـ ـ اإلشارة إلى المنهج التجريبي ومشكلة الخطوات التي يتأسس عليها.

01

تعد المالحظة العلمية خطوة كافية لمعرفة حقيقة الظواهر الطبيعية؟
ــ المشكلة :هل ّ
ـ سالمة اللغة
فإنها ال تكفي وحدها
ـ موقف صاحب النص :يرى صاحب النص أن المالحظة وان كانت خطوة أساسيةّ ،
لمعرفة حقيقة الظواهر الطبيعية ،فهي في حاجة إلى التجربة.

5..0

10

5.0
50

حماولة ل املشكلة

ـ ضبط الموقف شكال :االستئناس بعبارات النص

5..0

ـ سالمة اللغة

5.0

ضبط الحجة:

50

04

ــ أهمية المالحظة في كونها خطوة تستدعي الفرضية وتربط بذلك المالحظة بالتجربة.
ـ االستئناس بعبارات النص

5.

األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

01

04

ـــ نقد وتقييم:

ـ ـ ـ صاحب النص جمع بين ُمقَ َاربتين :فلسفية وعلمية في قراءة خطوات منهج البحث.
ـ ـ إغفاله عن ذكر القانون العلمي باعتباره ثمرة من وراء تطبيق المالحظة والتجريب.

مبرر ينسجم مع منطق التحليل
ـ ـ رأي شخصي ّ

5.
5.

04

50

ـ ـ خطوات البحث العلمي ثالث ،مالحظة ،فرضية ،تجربة ،وهي خطوات مختلفة في طبيعتها متكاملة في

ل املشكلة

وظائفها ( القانون العلمي).

5.

ـ التبرير

01

ـ ـ مدى انسجام الحل مع منطوق المشكلة

5.

األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة

5.
المجموع

صفاة  0تن 0

14

51
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وزارة التيبية الوطيية
امتحان يبكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :رياضيات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسايبقات
دورة :جوان 2015
املدة 40 :سا و 04د

اختبار يف مادة :الرياضيات
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
التمرين األ ّول 40( :نقاط)

األول
الموضوع ّ

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس .  O ; i , j , k 

نعتبر النقط  C  4;3;5 ، B 10;4;3 ، A1;5;4 و . D  0;4;5
أن النقط  B ، Aو  Cليست في استقامية.
 )1أ) ّبين ّ
أن النقط  C ، B ، Aو  Dمن نفس المستوي.
ب) ّبين ّ
مرجح النقط  B ، Aو  Cالمرفقة بمعامالت يطلب تعيينها.
ﺟ) استنتج ّ
أن النقطة  Dهي ّ
عين إحداثيات النقطة  Eنظيرة النقطة  Aبالنسبة إلى النقطة . D
د) ّ
ه) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي   P المحوري للقطعة .  AE 

عين    مجموعة النقط  Mمن الفضاء حيث . 2 MA  MB  2 MC  3MD  3MA :
ّ )2
 )3أ) تحقق أن النقطة  F 1;8;10تنتمي إلى المستوي .  P 
ب) المستقيم   FD يقطع    في النقطتين  Gو . H
ثم احسب مساحته.
ّ
حدد طبيعة الرباعي ّ ، AGEH

    )4المستقيم الذي يشمل النقطة  Dويعامد المستوي .  AEH 
أن الشعاع  ACناظمي للمستوي .  AEH 
أ) ّبين ّ
ب) تحقّق ّأنه من أجل كل عدد حقيقي  ، tالنقطة  N  3t ;4  2t ;5  t تنتمي إلى المستقيم .   
ﺟ) ّبين ّأنه من أجل كل عدد حقيقي  ، tحجم المجسم  NAGEHهو  v  t حيث . v  t   2 t 14 uv
(  uvوحدة الحجوم).
عين إحداثيات كل من النقطتين  N1و  N 2من    اللّتين يكون من أجليهما . v  t   2 3 uv
د) ّ
صفحة  1من 6

التمرين الثاني 40( :نقاط)

ينسب المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس  .  O ; u , v نعتبر النقط  H ، C ، B ، Aو  Iالحقاتها
على الترتيبzH  3  4i ، zC  3 ، zB  2  i ، z A  i :

 )1أ) مثّل النقط  H ، C ، B ، Aو  Iفي المعلم .  O ; u , v 

و . zI  1  i

عين النسبة وزاوية للتشابه المباشر الذي مركزه B
ويحول النقطة  Aإلى النقطة . C
ب) ّ
ّ
عين  zGالحقة النقطة  Gمركز ثقل المثلث . ABC
ّ )2
z z
 )3أ) اكتب على الشكل الجبري العدد المرّكب . B C
zH  z A

ب) استنتج أن المستقيمين   AH و   BC متعامدان.

أن  Hهي نقطة تالقي ارتفاعات المثلث . ABC
ﺟ) ّبين ّ
أن النقط  H ، Gو  Iفي استقامية.
ّ )4بين ّ

    )5مجموعة النقط  Mمن المستوي ذات الالحقة  zحيث z  1  i  5e i :مع
أن النقطة  Aتنتمي إلى المجموعة .   
أ) ّبين ّ
المميزة.
عين طبيعة المجموعة    مع تحديد عناصرها
ّ
ب) ّ
ﺟ) أنشئ المجموعة .   

. 

أن النقطتين  Bو  Cتنتميان إلى المجموعة .   
د) تحقّق ّ

التمرين الثالث 40( :نقاط)

عين حسب قيم العدد الطبيعي  ، nباقي القسمة اإلقليدية للعدد  2 nعلى . 7
 )1أ) ّ
ب) استنتج باقي القسمة اإلقليدية للعدد  19621954  19541962  201553 على . 7


أن  89عدد ّأولي.
 )2أ) ّبين ّ
عين كل القواسم الطبيعية للعدد . 7832
ب) ّ
أن العددين  981و ّ 977أوليان فيما بينهما.
ﺟ) ّبين ّ

 x )3و  yعددان طبيعيان غير معدومين قاسماهما المشترك األكبر هو . 2
 x 2  y 2  31328
.
أن:
عين  xو  yعلماً ّ
ّ
 x  y  8 22
 b ، a )4و  cأعداد طبيعية غير معدومة حيث ّ aأولي مع  bو ّ aأولي مع . c
أن ّ aأولي مع . b  c
أ) باستعمال مبرهنة بيزو  ،برهن ّ





ب) باستعمال االستدالل بالتراجع ،أثبت أّنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم . PGCD a ; b n  1 ، n
(يرمز  PGCDإلى القاسم المشترك األكبر).

ﺟ) استنتج القاسم المشترك األكبر للعددين  19621954و .19541962
صفحة  2من 6

التمرين الرابع 40( :نقاط)

المعرفة بـِ  ، f  0  1 :ومن أجل كل عدد حقيقي  xمن المجال . f  x   1  x2 ln x ، 0;
 fالدالة
ّ
 C fمنحنى الدالة  fالممثل في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس .  O ; i , j 

 

 )1أ) ادرس استم اررية الدالة  fعند  0من اليمين.
f  x 1
فسر النتيجة هندسيا.
ب) احسب
lim
ثم ّ
ّ ، x 

x
0
 )2أ) احسب . lim f  x 
x 

ثم ش ّكل جدول تغيراتها.
ب) ادرس اتجاه ّ
تغير الدالة ّ ، f
 )3أ) ّبين أن المعادلة  f  x   0تقبل حالّ وحيدا  في المجال . 0;
أن 1,531    1,532
ب) تحقّق ّ
بـِ :
المعرفة على
 )4نعتبر الدالة g
ّ

 

. g  x  f  x 

 C gالمنحنى الممثل للدالة  gفي نفس المعلم .  O ; i , j 

أ) ادرس شفعية الدالة . g

 

ب) أنشئ المنحنى  C gعلى المجال .  2; 2
عين الدالة األصلية للدالة x 2 ln x
 )5باستعمال المكاملة بالتجزئة ّ ،
والتي تنعدم من أجل القيمة .1

المعرفة على المجال ، 0;
x
ّ



 t )6عدد حقيقي ينتمي إلى المجال  . 0; نضع . F  t    f  x  dx
t

أ) اكتب العبارة  F  t بداللة  tو . 

3t f  t   t 3  6t   3  6
. F t  
ب) ّبين ّأنه من أجل كل عدد حقيقي  tمن المجال ، 0; 
9
. lim
ﺟ) احسب F  t 

t 
0

 m )7عدد حقيقي ينتمي إلى المجال . 0; 

 S  m مساحة الدائرة ذات المركز المبدأ  Oونصف القطر . m

 

المحدد بالمنحنى  ، C gحامل محور الفواصل والمستقيمين اللّذين
الحيز المستوي
ّ
نفرض ّ
أن مساحة ّ
2
معادلتيهما على الترتيب x   :و  ، x  هي A :حيثA   3  6 ua :
9
(  uaوحدة المساحات).



عين القيمة المضبوطة للعدد  mحتى يكون . S  m   2A
أ) ّ
حصر للعدد . m
ًا
أن  3,140    3,142أعط
ب) علماً ّ
صفحة  0من 6



الموضوع الثاني
التمرين األ ّول 40( :نقاط)
صحيح الوحيد من بين االقتراحات الثالثة  ،في كل حالة من الحاالت األربع اآلتية  ،مع التعليل.
ّ
عين االقتراح ال ّ
1
المعرفة بـِ u0  3 :ومن أجل كل عدد طبيعي  un 1  un  3 ، nهو:
 )1الحد العام للمتتالية العددية  un 
ّ
2
n 1
n
n
3
1
1
1
ﺟ) . un  3   
ب)  un  3  ؛
أ)  un  3    6؛
2
2
2
2

 )2المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس .مجموعة النقط  Mمن المستوي ،ذات الالحقة  ، zحيث
 iz  1  i  3هي :أ) دائرة نصف قطرها  3والحقة مركزها .1  i

ب) دائرة نصف قطرها  3والحقة مركزها .1  i
ﺟ) دائرة نصف قطرها  3والحقة مركزها . 1  i

 c ، b ، a )3و  dأعداد طبيعية غير معدومة وأصغر من أو تساوي . 9
 abcdعدد طبيعي مكتوب في النظام العشري.

من أجل كل األعداد  c ، b ، aو  : dيكون العدد  abcdيقبل القسمة على  11إذا وفقط إذا كان:
أ) العدد   a  b  c  d يقبل القسمة على .11

ب) العدد  a  b  c  d يقبل القسمة على .11
ﺟ) العدد  cdالمكتوب في النظام العشري ،يقبل القسمة على .11

 )4الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس .مجموعة النقط  Mمن الفضاء ذات اإلحداثيات   x; y; z حيث
2

x

1

t k

3

3
  y  2  t  k ; t   ;  k  هي :أ) المجموعة   Aحيث . A1;2; 3
2

 z  3  4t  6k

 1 1

ب) المستقيم الذي يشمل النقطة  A1;2; 3و  u   ; ; 2 شعاع توجيه له.
 3 2

ﺟ) المستوي الذي يشمل النقطة  A1;2; 3و  n  3; 2; 1شعاع ناظمي له.

التمرين الثاني 40( :نقاط)

 )1حل في مجموعة األعداد المرّكبة



المعادلة ذات المجهول  zالتالية:



z2  2 1  3 z  8  0

أن 4  2 3 :
(الحظ ّ

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس .  O ; u , v 



 

2





) 1 3



 Aو  Bنقطتان من المستوي  ،الحقتاهما على الترتيب z A  1  3  i 1  3 :و . zB  z A
صفحة  0من 6

أن:
 )2أ) ّبين ّ

7
i
6


z
. B e
zA

ب) استنتج عمدة للعدد المرّكب . z A

7
7
 cosو
ﺟ) استنتج القيمة المضبوطة لكل من العددين
12
12
 )3أ) حل  ،في مجموعة األعداد الصحيحة  ،المعادلة ذات المجهول   x; y التالية. 7 x  2 y  1 :

. sin

ب) ّبين ّأنه إذا كانت الثنائية   x; y من األعداد الصحيحة  ،حال للمعادلة  7 x  24 y  12فإن  xيكون
مضاعفا للعدد .12
ﺟ) استنتج كل الثنائيات   x; y من األعداد الصحيحة  ،حلوال للمعادلة . 7 x  24 y  12

عين مجموعة قيم العدد الطبيعي  nالتي يكون من أجلها العدد   z A عددا حقيقيا سالبا تماماً.
د) ّ
n

التمرين الثالث 40( :نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس .  O ; i , j , k 

نعتبر النقطتين  A 2;0;0 و . B  1; 5; 1

  1 المستقيم الذي يشمل النقطة  Aو  u  1;2; 1شعاع توجيه له.
 x  3  3t

   2 المستقيم
المعرف بالتمثيل الوسيطي التالي y  2  2t  t   :
ّ
 z  7  3t

  d المستقيم الذي يشمل النقطة  Bو  v  2;5;3 شعاع توجيه له.
ّ )1بين
ّ )2بين

أن المستقيمين   1 و    2 يتقاطعان في النقطة  Cيطلب تعيين إحداثياتها.
ّ
أن المستقيمين   1 و   d ليسا من نفس المستوي.
ّ

 )3أ) اكتب تمثيال وسيطيا للمستوي   P الذي يشمل المستقيمين   1 و .   2 

أن  4 x  3 y  2 z  8  0هي معادلة ديكارتية للمستوي .  P 
ب) استنتج ّ
أن النقطة  Cهي المسقط العمودي للنقطة  Bعلى المستوي .  P 
ﺟ) تحقّق من ّ

 )4أ) ّبين ّأنه توجد نقطة وحيدة  Iمن المستقيم   d وتوجد نقطة وحيدة  Dمن المستقيم    2 حيث تكون
النقط  I ، Aو  Dفي استقامية؛ يطلب تعيين إحداثيات النقطتين  Iو . D
أن النقطة  Iهي منتصف القطعة .  AD 
ب) ّبين ّ
 )5النقطة  Kمرجح الجملة المثقلة   B;1 ,  I ;2 والنقطة  Gالمسقط العمودي للنقطة  Kعلى
المستوي .  P 

أن النقطة  Gهي مرجح النقط  C ، Aو  Dالمرفقة بمعامالت يطلب تعيينها.
أ) ّبين ّ
ب) استنتج إحداثيات النقطة . G
صفحة  0من 6

التمرين الرابع 40( :نقاط)
1
ex

المعرفة بـِ f  0  0 :ومن أجل كل عدد حقيقي  xمن المجال ، ;0
 fالدالة
ّ
 C fالمنحنى الممثل للدالة  fفي المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس .  O ; i , j 

 

. f  x    x  1

 )1ادرس استم اررية الدالة  fعند  0من اليسار.
f  x
فسر النتيجة هندسيا.
،
 )2احسب
lim
ثم ّ
ّ x 

0 x
 )3أ) احسب . lim f  x 
x 

تغيراتها.
ثم ش ّكل جدول ّ
ب) ادرس اتجاه ّ
تغير الدالة ّ ، f
أن . lim  f  x   x   0
 )4أ) ّبين ّ
x 

ب) استنتج ّأن المنحنى  

 C fيقبل مستقيما مقاربا مائال    بجوار  ، يطلب تعيين معادلة له.

f  x
المعرفة على المجال  ;0بـِ :
 g )5الدالة
ّ
x
أ) احسب . lim g  x 

. g  x 

x 

تغيراتها.
ثم ش ّكل جدول ّ
ب) ادرس اتجاه ّ
تغير الدالة ّ g
 )6أ) ّبين ّأنه من أجل كل عدد حقيقي  xمن المجال . f  x   x ، ;0

ب) استنتج وضعية المنحنى  
ﺟ) أنشئ المنحنى .  C f 

 C fبالنسبة إلى المستقيم .   

المعرفة بـِ u0  3 :ومن أجل كل عدد طبيعي . un1  f  un  ، n
  un  )7المتتالية
ّ
أ) ّبين ّأنه من أجل كل عدد طبيعي . un  0 ، n
تغير المتتالية .  un 
ب) ّ
حدد اتجاه ّ
عين . lim un
ﺟ) ّبين ّ
ثم ّ
أن المتتالية   un متقاربة ّ ،
n 

المعرفة على المجال  ;0بـِ :
 m )8عدد حقيقي hm .الدالة ذات
المتغير الحقيقي x
ّ
ّ
mx

1
xe x

hm  x  

أ) احسب  h 'm  x حيث  h 'mهي الدالة المشتقة للدالة . hm

 

ب) باستعمال المنحنى  ، C fناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي  ، mعدد حلول المعادلة
. h 'm  x   0

صفحة  6من 6

اإلجابة النموذجية ملووو ات حان البكالوريا دورة5102 :

اخ بار يف تادة :الرياويات
(الموضوع األول)

الشعبة :رياويات

املدة 10 :ساعات ونصف

عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة مجموع

األول 10( :نقاط)
التمرين ّ
 .0أ ـ النقط  B ، Aو  Cليست في استقامية ألن AB  9; 1; 1 // AC  3; 2;1
1
2
ب ـ النقط  C ، B ، Aو  Dمن نفس المستوي ألن . AD   AB  AC
3
3
مرجح  A;2  ,  B; 1 ,  C;2 
جـ ـ من ب ـ أو  2 DA  DB  2DC  0ينتج ّ D

52,0
520
52,0

د ـ  Dمنتصف   AE ومنه . E  1;3;6 

52,0

هـ ـ  nP   ADو  D P أو  MA  MEومنه. x  y  z  1  0 :

52,0

    .5هي سطح الكرة ذات المركز  Dونصف القطر  ADحيث . AD  ED  3

520

 3أ ـ . F  P 

52,0

ب ـ   AE و  GH متعامدتان ،متقايستان ومتناصفتان في  Dومنه  AGEHمربع.
. s  AGEH   2 AD 2  6 ua

52,0

10
نقاط

52,0

معين بالشعاعين  AEو  AE  AC ، DFو . DF  AC
 .0أ ـ ّ  AEH 
ب ـ  DN  t . ACإذن  DNو  ACمرتبطان خطيا وبالتالي . N    
1
جـ ـ v  t   DN  s  AGEH   2 14t 2  2 t 14 uv
3


3
3
3 
3
3
3 
;4  2
;5 
;4  2
;5 
. N 2  3
 ، N1  3
دـ 
14
14
14
14
14
14




التمرين الثاني 12( :نقاط)
 .0أ ـ تمثيل النقط  H ، C ، B ، Aو  Iفي المعلم .  O ; u , v 

520
52,0
52,0
52,0

520

5

z  zB
2 i4
5
2

e
زاوية له.
و
 Cإذا نسبة التشابه المباشر هي
بـ
z A  zB
2
4
2
5 2
. zG    i .5
3 3
z z
1
 .3أ ـ . B C   i
zH  z A
3
z z
ب ـ  B Cهو عدد تخيلي صرف إذا المستقيمان   AH و   BC متعامدان.
zH  z A
z A  zC
جـ ـ  i
أن ارتفاعات
بما
؛
ومنه
صرف
تخيلي
وهو
BH

AC




ّ
zH  zB

فإن  Hهي نقطة تالقي ارتفاعات المثلث . ABC
مثلث تتالقى في نقطة واحدة ّ
صفحة  0من 2

520
52,0
520
520

52,0

 13نقاط

تابع لإلجابة النموذجية ملووو ات حان البكالوريا دورة5102 :
املدة 10 :ساعات ونصف
اخ بار يف تادة :الرياويات الشعبة :رياويات
تابع للموضوع األول

العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

 z H  z I  3 .0وهو حقيقي ومنه   GH  //  IH إذن النقط  H ، Gو  Iفي استقامية.

520

 .2أ ـ  ، z A  1  i  1  2iإذا  z A  1  i  5أي . A   

520

z H  zG

2

ب ـ  z  zI  5eiمع   إذن    هي دائرة مركزها  Iونصف قطرها . 5

52,0

جـ ـ إنشاء الدائرة    من المركز  Iوتمر بالنقطة . A

52,0

د ـ  zC  z I  5 ، z B  z I  5إذن  IB  IC  5أي  B    و . C    
التمرين الثالث 10( :نقاط)

520

 .0أ ـ من أجل كل عدد طبيعي  23k  1 7  ، kومنه  23k 1  2  7 و . 23k  2  4  7 

520

ب ـ 19621954  19541962  201553  0 7 

520

 .5أ ـ  89عدد ّأولي ألنه ال يقبل القسمة على  7،0،3،,و .112  89
ب ـ D7832  1,2,4,8,11;22;44,88;89,178,356,712,979,1958,3916,7832

52,0
520

جـ ـ باستعمال خوارزمية إقليدس أو تحليل  981نجد . PGCD  981,977   1

52,0

 x '2  y '2  7832 .3و  PGCD  x '; y '  1و x ' y '  411إذا

520

  x '; y '   981;977 ومنه .  x; y   1962;1954

أن ّ aأولي مع . b  c
 .0أ ـ باستعمال مبرهنة بيزو  ،البرهان ّ
ب ـ باستعمال االستدالل بالتراجع ،إثبات ّأنه من أجل كل  1 ، n
جـ ـ



؛  p gcd  9811954 ;9771962   1؛



p gcd 9811954 ;977  1

من  .4أ ـ ينتج





10
نقاط

52,0





. PGCD a ; b n



p gcd 9811954 ; 28  1



 15نقاط



؛



p gcd 19621954 ;19541962  21954 p gcd 9811954 ;9771962  28  21954

520
52,0

التمرين الرابع 17( :نقاط)
 .0أ ـ f  x   1  f 1
 ، limومنه الدالة  fمستمرة على يمين . 0

x 
0

520

f  x 1
 lim
ب ـ  x ln x  0

x 
0
x 
0
x
التفسير الهندسي C f :يقبل نصف مماس في  A 0;1معادلته  y  1و . x  0

52,0

 .5أ ـ . lim f  x   

52,0

ب ـ من أجل  + f '  x    x  2ln x  1 ، x 0; اإلشارة

5,,0

. lim


 

x

1



 fمتزايدة تماما على ]  [0; e 2ومتناقصة تماما على

1
[2 ; 



[e

جدول تغيرات الدالة . f

52,0

52,0
52,0

أن المعادلة  f  x   0تقبل حالّ وحيدا  في المجال . 0;
 .3أ ـ تبيين ّ
صفحة  5من 2

5,,0

03,25
نقطة

تابع لإلجابة النموذجية ملووو ات حان البكالوريا دورة5102 :
املدة 10 :ساعات ونصف
اخ بار يف تادة :الرياويات الشعبة :رياويات
عناصر اإلجابة

تابع للموضوع األول

ب ـ  f 1,531  0,002؛  f 1,532  0,001إذا f 1,532  f    f 1,531
متناظر بالنسبة إلى  0و g   x   g  x 

 .0أ ـ الدالة  gزوجية ألن

52,0

ب ـ إنشاء المنحنى   C g على المجال .  2; 2

1

1 3
1
1
x ln x  x 3  .2
3
9
9
 0;والتي تنعدم من أجل القيمة .1

 xهي الدالة األصلية للدالة x 2 ln x

 xعلى المجال

1
1   1
1 

 .6أ ـ . F  t       3 ln    3    t  t 3 ln t  t 3 
3
9   3
9 


ب ـ من  ln    12؛

1  f t 



2

t

جـ ـ لدينا f  x   1
 limإذا

x 
0

3t f  t   t 3  6t   3  6

 ln  t  إذا
  6
3

9

العالمة
مجزأة مجموع
520

9

520
52,0

. F t  

. lim F  t  

5,,0
520



t 
0

2  3  6
.
 .7أ ـ القيمة المضبوطة للعدد  mحتى يكون  S  m   2Aهي:
3


5,,0

أن  3,140    3,142و  1,531    1,532نجد.1,344  m  1,346 :
ب ـ علما ّ

5,,0

(الموضوع الثاني)

03,75
نقطة

العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

األول 10( :نقاط)
التمرين ّ
بداللة ) n

1

 .5االقتراح الصحيح (ب)  +التعليل (  iz  1  i  3معناه ) z  1  i  3
 .3االقتراح الصحيح (أ)  +التعليل (يمكن استعمال خواص الموافقة بترديد )11
 .0االقتراح الصحيح (ب)  +التعليل (في التمثيل الوسيطي يمكن مالحظة أن الشعاعين

1

1
 .0االقتراح الصحيح (أ)  +التعليل (يمكن حساب  u1في كل حالة أو un  3
2

مرتبطان خطيا)

التمرين الثاني 12( :نقاط)







 

 





 z 2  2 1  3 z  8  0 .0معناه z  1  3  i 1  3 ; 1  3  i 1  3

 .5أ ـ

7
i
6



e

5
i
6

z
3 1
. B   ie
zA
2 2

جـ ـ

2 6
4

12,0
52,0

z 
7
7
 arg  B   2 arg  z A   ومنه
بـ
6
12
 zA 
2 6
7 1  3

 cos و
4
12
8

1
1

10
نقاط

arg  z A  
7 1  3


12
8

صفحة  3من 2

52,0
. sin

520

03,25
نقطة

تابع لإلجابة النموذجية ملووو ات حان البكالوريا دورة5102 :
املدة 10 :ساعات ونصف
اخ بار يف تادة :الرياويات الشعبة :رياويات
.k 

 .3أ ـ حلول المعادلة  7 x  2 y  1هي كل الثنائيات   2k  1;7 k  3مع
ب ـ  7 x  12 1  2 y ومنه  xمضاعف لـ  12حسب مبرهنة غوص.
جـ ـ حلول المعادلة  7 x  24 y  12هي x  24k  12 :و  y  7k  3مع

520
52,0

.k 

520

د ـ  n  24k  12مع . k 
التمرين الثالث 10( :نقاط)

520

 C   1     2  .0ومنه C  3; 2;1

520

  1  .5و   d غير متوازيين وغير متقاطعين وعليه فهما ليسا من نفس المستوي

520

 x  3    3
  y  2  2  2 ;  وهو تمثيل وسيطي للمستوي .  P 
 z  1    3


 .3أ ـ  ;    

520

ب ـ استنتاج أ ّن  4 x  3 y  2 z  8  0هي معادلة ديكارتية للمستوي .  P 

52,0

جـ ـ  C  P و  BCعمودي على المستوي .  P 

52,0

 .0أ ـ  I   d    P ومنه  I 1;0; 2 ؛  D    2    IA ومنه . D  0;0; 4 

52,0

 x  x y  yD z A  z D 
I A D ; A
;
ب ـ  Iمنتصف   AD ألن  IA   IDأو 
2
2
2 

IG 1
ومنه  Gمرجح
 .2أ ـ   BC  //  KG حسب طاليس في  BICنجد 
IC 3

  C ;1 ,  I ; 2 وعليه  Gمرجح   C;1 ,  A;1 ,  D;1أي  Gمركز ثقل . ACD

5 2 5
ب ـ G ; ; 
3 3 3

01,75
نقطة

 10نقاط

52,0
520
520

التمرين الرابع ( 17نقاط)
 lim f  x   0  f  0  .0إذن الدالة  fمستمرة على يسار . 0

x 
0

.5

1

f  x

52,0

.

52,0

التفسير الهندسي  C f  :يقبل نصف مماس مواز لحامل محور الفواصل في المبدأ . O

52,0

 .3أ ـ . lim f  x   

52,0

 lim
e x  lim tet  0

t 

x 
0

x

lim


x 
0

x

ب ـ لكل : x ;0

1
x2  x  1  x
 e
2



x


 f ' x  ؛ f ' x  0



 fمتزايدة تماما على المجال . ; 0

520
52,0

جدول تغيرات الدالة . f

52,0

et
et  1 t
t 1
lim  f  x   x   lim

e


lim
 .0أ ـ  e  0


x
t 
0 t
0 t  0
t t 

52,0

ب ـ المنحنى   C f يقبل مستقيما مقاربا مائال    بجوار  y  x ، معادلة له.
صفحة  0من 2

52,0

02,50
نقطة

تابع لإلجابة النموذجية ملووو ات حان البكالوريا دورة5102 :
املدة 10 :ساعات ونصف
اخ بار يف تادة :الرياويات الشعبة :رياويات
تابع للموضوع الثاني

العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

 .2أ ـ . lim g  x   1

52,0

x

1 1
ب ـ لكل  xمن المجال  : ;0
x2 x



1
 ex

 g ' x ؛ g ' x   0

520

 gمتناقصة تماما على المجال . ; 0

52,0

تغيرات الدالة . g
جدول ّ
 .6أ ـ من أجل كل  xمن  0  g  x   1 ، ;0معناه x  f  x   0

52,0

ب ـ   C f فوق    ؛  f  0  0إذا يتقاطعان في المبدأ . O

52,0
52,0

جـ ـ إنشاء المنحنى .  C f 

520

 .7أ ـ باستعمال االستدالل بالتراجع يكون من أجل كل عدد طبيعي . un  0 ، n

52,0

ألن un  f  un   0
ب ـ المتتالية   un متزايدة تماما ّ
جـ ـ المتتالية   un متزايدة تماما ومحدودة من األعلى بالعدد  0إذن هي متقاربة نحو .
أن  fمستمرة على  ;0فإن
بما ّ



 f ومنه  0

أي . lim un  0

f  x
 1
 .8أ ـ لكل  xمن المجال  m ، ;0
1    m 
x
x


n

1
ex

. h 'm  x  

ب ـ  h 'm  x   0تكافئ  f  x   mxو x  0
إذا كان  m 0;1فإن المعادلة  h 'm  x   0تقبل حال وحيدا في المجال . ;0
إذا كان  m ;0  1; فإن المعادلة  h 'm  x   0ال تقبل حال.

مالحظة :تقبل وتراعى جميع الطرق الصحيحة األخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط.

صفحة  2من 2

52,0
52,0
52,0
520

5,,0

04,50
نقطة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :رياضيات
اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة

املـدة 02 :سا و 00د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

التمرين األول 10(:نقاط)

الموضوع األول

البروتينات جزيئات محددة بمعلومة وراثية ،تؤدي وظائف حيوية متنوعة تتوقف على بنيتها الفراغية.

قصد التعرف على وحداتها البنائية وخصائصها ،أ ُْن ِج َزت الدراسة التالية:
 - Iتُخضع الوحدات البنائية لببتيد وظيفي كتلته المولية ( 503)g/molللفصل بتقنية الهجرة الكهربائية في وسط
ذي  .pH=6النتائج المتحصل عليها
ج
ج
بب
أ أ
مبينة في الوثيقة (.)1
+
 - 1حلل نتائج الوثيقة ( .)1ماذا تستنتج؟
 - 2اقترح فرضية تحدد من خاللها عدد
موضع قطرة حتتوي وحدات الببتيد يف بداية التجربة
الوثيقة ( ) 1
الوحدات البنائية المشكلة لهذا الببتيد.
 -1- IIيمثل الشكل (أ) من الوثيقة ( )2السلسلة الناسخة لقطعة  ADNتشرف على تركيب الببتيد الوظيفي المدروس،
وجزء من جدول الشفرة
اتجاه القراءة
الشكل (أ) الوثيقة ()2
الوراثية.
TAC-CTG-CAG-TCT-CTA-ATT
UAA
GUU
CGU
GAU
أ -مثل تتابع الوحدات
UAG
AUG
GUA
AGA
GAC
الرامزات
UGA
GUC
AGG
البنائية المشكلة لهذا
رامزات توقف
الحمض األميني
Met
Val
Arg
Asp
الببتيد الوظيفي.
ب– هل تأكدت من صحة الفرضية المقترحة سابقا؟
 - 2يلخص الشكل (ب) من الوثيقة ( pHi )2للوحدات البنائية المشكلة للببتيد المدروس وجذورها ( )Rوكتلتها المولية.
أِ -
أنسب الوحدة
Asp
Arg
Val
رمز الوحدة البنائية
PHi = 2.98
PHi = 10.7
PHi = 6
 pHiالوحدة البنائية
البنائية الموافقة
– CH2 – COOH – (CH2 )3 – NH – C = NH – CH – CH3
للبقع المشار إليها
الجذر()R
l
l
CH3
NH2
بالحروف (أ)،
األميني
للحمض
المولية
الكتلة
133
174
117
(ب)( ،ج) من
()g/mol
الوثيقة ( .)1علل.
الشكل (ب) الوثيقة ()2
ب -اكتب الصيغة الكيميائية المفصلة للببتيد الوظيفي المدروس.
ج  -هل تتوافق النتيجة المحصل عليها في الوثيقة ( )2والكتلة المولية للببتيد الوظيفي المدروس؟ علل إجابتك.
مالحظة :الكتلة المولية للعناصر)O =16 ،H =1( :
صفحة  1من 4

التمرين الثاني 10(:نقاط)

تُ َحدد الذات بنظام الـ  CMHونظام الـ  ABOوالـ  .Rhقصد معرفة العناصر المتدخلة في تحديد الزمر الدموية
وعالقتها بنقل الدم بين األشخاص ،تُقترح عليك الدراسة التالية:

َ -Iبينت اختبارات تحديد الزمر الدموية لعائلة ،النتائج الموضحة في الوثيقة (.)1
االختبار( )1باستعمال المصل

االختبار
األفراد
ضد (Anti-A) Aضد (Anti-B) Bضد(Anti-D) D

االختبار( )2باستعمال ك.د.ح

ك .د .ح B

ك .د .ح A

األب
األم
البنت
االبن
ك.د.ح :كرية دم حمراء
عدم حدوث إرتصاص

حدوث إرتصاص

الوثيقة ()1
 -1ما الهدف من استعمال المصل والكريات الدموية الحمراء في هذين االختبارين؟
 -2أ -حدد زمرة كل فرد من أفراد هذه العائلة .ثم علل إجابتك معتمدا على نتائج االختبار ( )1باستعمال المصل.
ب -هل نتائج االختبار ( )1باستعمال المصل تؤكد نتائج االختبار ( )2باستعمال ك.د.ح؟ وضح ذلك.
َ -3وضح برسم تخطيطي نتيجة االختبار الحاصل عند األم باستعمال ضد.(Anti-A) A
 -IIتمثل الوثيقة ( )2نمذجة جزيئية للمستقبالت الموجودة على سطح أغشية الكريات الدموية الحمراء (مؤشرات نظام
الـ )ABOلثالثة أفراد تختلف زمر دم بعضهم عن بعض.
غلوكوز

فيكوز

المؤشرH

غالكتوز

 Nأستيل غلوكو أمين
 Nأستيل غالكتو أمين

تكبير

تكبير

ك.د.ح

ك.د.ح
الزمرة()O

تكبير

الزمرة ()A
الوثيقة ()2

 -1قارن بين المستقبالت الغشائية لهذه الزمر الدموية .ماذا تستنتج؟
 -2مثل بمخطط يبين نقل الدم بين أفراد هذه العائلة.
صفحة  2من 4

ك.د.ح
الزمرة()B

الموضوع الثاني

التمرين األول 10(:نقاط)

تهدف الدراسة التالية إلظهار العالقة بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي داخل العضوية:

 – Iيختلف سلوك البروتينات تبعا لدرجة حموضة الوسط ،إلثبات ذلك أُ ْخ ِ
ضع بروتين لتقنية الرحالن الكهربائي
باستعمال محاليل ذات  pHمتزايدة ،وقيست مسافة تحرك البروتين نحو القطب الموجب ( )+أو السالب (.)-
النتائج المتحصل عليها مبينة في الوثيقة (.)1
7
6
4.4
3
1
قيم pH
 - 1مثل بمنحنى بياني النتائج المتحصل
عليها في الوثيقة (.)1
+8.4 +4.4 00 -6.4
-7
المسافة ()cm
 – 2أ -استخرج قيمة الـ pHiلهذه الجزيئة.
القيم السالبة :مسافة التحرك نحو القطب ()-
ب -فسر المنحنى المتحصل عليه.
الوثيقة ( )1القيم الموجبة :مسافة التحرك نحو القطب ()+
 -3ما هي الخاصية التي تتميز بها البروتينات اعتمادا على هذه التقنية؟
 – IIإلظهار عالقة األحماض األمينية بالبنية الفراغية للبروتين ،أُْن ِج َزت أشكال الوثيقة ( )2حيث:
 يمثل الشكل (أ) البنية الفراغية لبروتين باستعمال مبرمج محاكاة .Rastop أما الشكل (ب) فيمثل رسما تخطيطيا لهذا البروتين. بينما الشكل (جـ) يوضح الصيغة الكيميائية لكل من :حمض الجلوتاميك رقم ( )63وأرجنين رقم ()78في السلسلة البيبتيدية.
COOH

NH2

S

الشكل ( )

الشكل (ب)

NH2-CH-COOH

NH2-CH-COOH

CH2
CH2
COOH

(CH2)3
NH
C=NH
NH2

م ال و امي
pH=3.08
pHi=3.08

جي
pH=10.7
pHi=10.7

الشكل (ج)

الوثيقة ()2
1
2
3

4

 حدد المستوى البنائي لهذا البروتين .علل إجابتك. ا ْكتُب الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر في الشكل (ب) باستعمال الصيغة العامة للحمض األميني. أ– مستعينا بمعطيات الشكل (ب) و(ج) من الوثيقة ( ،)2بين كيف يساهم الحمضان األمينيان رقم ()63ورقم ( )78في استقرار البنية الفراغية لهذا البروتين.
ب -ما مصدر الكبريت المشار إليه بالحرف ( )Sفي الشكل (ب)؟ وما دوره؟
 أدى خلل على مستوى المورثة المشرفة على تركيب هذا البروتين إلى فقدان نشاطه الطبيعي .من مكتسباتكوالمعارف المبنية من هذه الدراسةَ ،وض ْح في نص علمي العالقة بين بنية البروتين ووظيفته.
صفحة  0من 4

التمرين الثاني 10( :نقاط)

للعضوية جهاز مناعي نوعي يتصدى لألجسام الغريبة (المستضدات) ،لمعرفة طرق هذا التصدي تُقترح الدراسة التالية:

 – Iيمثل الشكل (أ) من الوثيقة ( )1رسما تخطيطيا لبنية فيروس اإللتهاب الكبدي من النمط ( ،)Bبينما يمثل
الشكل(ب) من نفس الوثيقة ،نتائج اختبار تقنية االنتشار المناعي( )Ouchterlonyحيث أن:
 الحفرة ( )1فيها مصل شخص مصاببفيروس االلتهاب الكبدي من النمط ()B
 الحفرة ( )2فيها محلول به عناصرHbs الحفرة ( )3فيها محلول به عناصرHbe الحفرة ( )4فيها محلول به فيروسVIH -1صف بنية الفيروس الموضحة في الشكل (أ)
الشكل ( )
من الوثيقة (.)1
 -2فسر النتائج المتحصل عليها في الشكل (ب)
من الوثيقة (.)1
 -3أ -ما هي الخاصية المناعية التي أظهرتها هذه التقنية؟
ب -وضح برسم تخطيطي ما حصل في المنطقة (س).

الشكل (ب)
الوثيقة ()1

 – IIلمعرفة نوع آخر من الطرق المناعية المتدخلة في التصدي لمرض االلتهاب الكبدي .أُ ْج ِريت التجربة التالية:
ح ِ
ضرت أربعة أوساط زرع مزودة بالتيمين المشع ( :*Tقاعدة أزوتية تدخل في تركيب الـ )ADNالذي يسمح بقياس
ُ
عدد الخاليا الناتجة عن إنقسام الخاليا اللمفاوية المتدخلة في هذه الطريقة المناعية (نسبة اإلشعاع  .)%استعملت

في التجربة خاليا لمفاوية تائية ( )LTوخاليا كبدية أخذت من شخصين أحدهما مصاب بفيروس االلتهاب الكبدي
من النمط ( )Bواآلخر سليم .الشروط التجريبية ونتائجها مبينة في الوثيقة (.)2
وسط زرع به خاليا LTللشخص السليم

وسط زرع به خاليا LTللشخص المصاب

وسط زرع به خاليا
كبدية سليمة

الوسط -:1نسبة اإلشعاع %1
 -عدم تخريب الخاليا الكبدية

الوسط -:0نسبة اإلشعاع %1
 -عدم تخريب الخاليا الكبدية

وسط زرع به خاليا
كبدية مصابة

الوسط -:2نسبة اإلشعاع %1
 -عدم تخريب الخاليا الكبدية

الوسط -:4نسبة اإلشعاع %00
 -تخريب الخاليا الكبدية

الوثيقة ()2
 -1فسر نتائج جدول الوثيقة (.)2
 -2صف مراحل اآللية التي سمحت بتخريب الخاليا الكبدية في الوسط (.)4
 -3مما سبق ،استخرج طرق تصدى العضوية المصابة بالمرض الذي يسببه فيروس االلتهاب الكبدي من النمط (.)B
صفحة  4من 4

دورة :جوان 5102
الشعبة :رياضيات

امتحان :بكالـــوريـا التعليم الثانوي
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط الختبار مادة :علوم الطبيعة والحياة

الموضوع األول
العالمة

عناصر اإلجابة المقترحة

مجزأة

مجموع

التمرين األول  01 ( :نقاط )
 Iـ  1ـ تحليل النتائج المحصل عليها في الوثيقة (:)0
عند  pH = 6نسجل :ـ اتجاه البقعة (أ) نحو القطب الموجب.
ـ اتجاه البقعة (ج) نحو القطب السالب.
ـ عدم تحرك البقعة (ب) إلى أي من القطبين و بقائها في منتصف الشريط
االستنتاج :يختلف سلوك األحماض األمينية تبعا لدرجة حموضة الوسط ،فاألحماض األمينية
مركبات أمفوتيرية (حمقلية).
 2ـ اقتراح الفرضية المحددة لعدد الوحدات البنائية المشكلة لهذا الببتيد :تقبل إحدى الفرضيتين
ـ الفرضية  :يتشكل هذا الببتيد من ثالثة ( )3أحماض أمينية.
ـ الفرضية  :يتشكل هذا الببتيد من أكثر من ثالثة ( )3أحماض أمينية.
أو:
 IIـ  1ـ أ ـ تمثيل تتابع الوحدات البنائية المشكلة لهذا الببتيد الوظيفي:
 تحديد رامزاتAUG – GAC – GUC – AGA – GAU – UAA
:ARNm
 تحديد األحماض األمينيةالموافقة لرامزات:ARNm
 تمثيل األحماض األمينيةالمشكلة لهذا الببتيد الوظيفي:

0.25
3X

0521

0.57
0.70

1521

0..7

0521
Asp

Asp

Arg

Val

Arg

Asp

Val

Met

0..7

Asp

1

ب -التأكد من صحة الفرضية المقترحة  :تكون اإلجابة حسب الفرضية المقترحة سابقا :
 ال  :النتائج ال تؤكد صحة الفرضية ( 3أحماض أمينية) كون الببتيد المدروس يتكونمن  4أحماض أمينية
 نعم :النتائج تؤكد صحة الفرضية ( أكثر من  3أحماض أمينية) كون الببتيد المدروسيتكون من  4أحماض أمينية.
 .ـ أ ـ انساب الحمض األميني الموافق لكل بقعة في الوثيقة (5)0
ـ البقعة (أ) توافق  :حمض األسبارتيك ()Asp
ـ البقعة (ب) توافق  :فالين ()Val
ـ البقعة (ج) توافق  :أرجنين ()Arg
 التعليل :ـ يهاجر حمض األسبارتيك ( )Aspنحو القطب ( )+لكونه يحمل شحنة ( ̶ )بسبب سلوكه الحامضي (فقدان بروتونات) ألن  pHالوسط أكبر من  pHiالحمض األميني.
ـ يبقى الفالين ( )Valفي منتصف شريط الفصل لكونه متعادل كهربائيا يحمل
الشحنتين ( )ألن  pHالوسط يساوي  pHiالحمض األميني.
ـ يهاجر األرجنين ( )Argنحو القطب ( ̶ ) لكونه يحمل شحنة ( )+بسبب سلوكه
القاعدي (اكتساب بروتونات) ألن  pHالوسط اقل من  pHiالحمض األميني.
الصفحة 1من 6

0.70

1521

0.25
3X

3
0.57
3X

(تابع) اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط الختبار مادة :علوم الطبيعة والحياة الشعبة :رياضيات دورة :جوان .017
ب ـ كتابة الصيغة الكميائية المفصلة للببتيد الوظيفي المدروس:

1.70

جـ ـ مدى توافق النتيجة المحصل عليها مع الكتلة المولية للببتيد مع التعليل:
 نعم :تتوافق النتيجة المحصل عليها في الوثيقة ( ).والكتلة المولية للببتيد الوظيفي المدروس.ـ التعليل  :يتطلب تشكيل رباعي الببتيد نزع ثالث جزيئات من الماء ()H2O
حساب الكتلة المولية للببتيد الوظيفي المدروس = الكتلة المولية لـ ( .حمض األسبارتيك  +فالين
 +أرجنين) -الكتلة المولية لـ ( 3جزيئات ماء) = ()11( 3 -)133 +154 + 115 +133
= 74 - 557
=  503هذا يتوافق مع معطيات التمرين.

0521

0..7

0521
1..7

التمرين الثاني 01 ( :نقاط )
 -1 -Iالهدف من استعمال المصل والكريات الدموية الحمراء في اإلختبارين:
◄ -استعمال المصل إلحتوائه على أضداد (أجسام مضادة) معلومة (ضد  ،Aضد  ،Bضد )D
تسمح بتحديد أنواع المؤشرات الموجودة على سطح غشاء كريات الدم الحمراء.
◄ -استعمال كريات دموية حمراء معلومة المؤشرات الغشائية (ك.د.ح  ،Aك.د.ح )B
تسمح بتحديد أنواع األضداد (األجسام المضادة) المتواجدة في المصل.
 -.أ -تحديد زمرة كل فرد من أفراد هذه العائلة:
● األب:زمرته  ● O+األم :زمرتها  ● AB-البنت :زمرتها  ● B+اإلبن :زمرته A+
◄  -التعليل باالعتماد على نتائج اإلختبار (:)0
● األب  :O+عدم حدوث إرتصاص مع ضد  )Anti-A(Aومع ضد ( )Anti-B(Bنظام الـ )ABO
وحدوث إرتصاص مع ضد ( )Anti-D( Dنظام الـ Rhالريزوس).
● األم  :AB-حدوث إرتصاص مع ضد  )Anti-A(Aومع ضد ( )Anti-B(Bنظام الـ )ABO
وعدم حدوث إرتصاص مع ضد ( )Anti-D(Dنظام الـ Rhالريزوس).
● البنت:B+عدم حدوث إرتصاص مع ضد  )Anti-A(Aوحدوث إرتصاص مع ضد )Anti-B( B
(نظام الـ  )ABOوحدوث إرتصاص مع ضد ( )Anti-D(Dنظام الـ Rhالريزوس).
● اإلبن :A+حدوث إرتصاص مع ضد  )Anti-A(Aوعدم حدوث إرتصاص مع ضد)Anti-B( B
(نظام الـ  )ABOوحدوث إرتصاص مع ضد ( )Anti-D(Dنظام الـ Rhالريزوس).
ب -التأكد من مدى تطابق نتائج اإلختبار ( )0مع نتائج اإلختبار ( )5مع التوضيح :
◄ -التأكد :نعم نتائج االختبار( ).تتطابق مع نتائج اإلختبار( )1فيما يخص نظام الـ  ABOفقط.
◄ -التوضيح :من نتائج اختبار ( ).تحدد زمر أفراد هذه العائلة كما يلي:
● األب :حدوث إرتصاص مع ك.د.ح  Aومع ك.د.ح  Bيدل على وجود الـ Anti-A
والـ  Anti-Bفي مصل دمه وهي ميزة الزمرة .O
الصفحة 2من 6
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● األم :عدم حدوث إرتصاص مع ك.د.ح  Aومع ك.د.ح  Bيدل على عدم وجود الـ Anti-A
والـ  Anti-Bفي مصل دمها وهي ميزة الزمرة .AB
● البنت :حدوث إرتصاص مع ك.د.ح  Aوعدم حدوث إرتصاص مع ك.د.ح  Bيدل على
0521
وجود الـ  Anti-Aوعدم وجود الـ  Anti-Bفي مصل دمها وهي ميزة الزمرة .B
0.25
● اإلبن :عدم حدوث إرتصاص مع ك.د.ح  Aو حدوث إرتصاص مع ك.د.ح  Bيدل على
3X
عدم وجود الـ  Anti-Aووجود الـ  Anti-Bفي مصل دمه وهي ميزة الزمرة .A
 وهذه النتائج تطابق تماما نتائج اإلختبار ( )1فيما يخص نظام الـ  ABOفقط. -3الرسم التخطيطي لنتيجة

(Anti-A) A

. .
A

اإلختبار الحاصل عند األم
باستعمال ضد :)Anti-A( A

. .

0.25

. .
. .

. .

6X

0521

B

Anti -A

 -1 -IIالمقارنة :
●  -تمتلك جميع أنواع الكريات الدموية الحمراء على سطح غشائها الهيولي نفس المؤشرH
● ـ تختلف أنواع الكريات الدموية الحمراء عند الجزيئة الطرفية لهذا المؤشر حيث يكون
الـ  Nأستيل غالكتوأمين عند الزمرة الدموية  Aو الغالكتوز عند الزمرة الدموية  Bبينما
الزمرة الدموية  Oتمتلك المؤشر  Hفقط
اإلستنتاج - :جزيئة الـ  Nأستيل غالكتوأمين تحدد مؤشر الزمرة الدموية A
 -جزيئة الغالكتوز تحدد مؤشر الزمرة الدموية B

0.70
.X

0521

0.70

 -.مخطط يمثل نقل الدم بين أفراد هذه العائلة:

O+

A+

B+
AB -

:
الصفحة 3من 6
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الموضوع الثاني
العالمة

عناصر اإلجابة المقترحة

مجزأة

التمرين األول 01 (:نقاط )

مجموع

)(cm

 Iـ  1ـ تمثيل المنحنى البياني:

0.25

pH

6X

0521

pH

 -5أ ـ استخراج قيمة الـ  pHiلهذه الجزيئةpHi = 4.7 :

0.70

ب -تفسير المنحنى:
ـ مجال 1[ pHـ  :[4.7يتجه البروتين نحو القطب السالب ألنه يحمل شحنة كهربائية موجبة ()+
و تزداد مسافة الحركة كلما قلت درجة الـ ( pHتناسب عكسي) بسب زيادة قوة الجذب
الناتجة عن زيادة عدد الشحنات الموجبة.
ـ درجة  :]4.7[ pHال يتحرك البروتين إلى أي من القطبين ويبقى في منتصف شريط الهجرة
ألنه متعادل كهربائيا يحمل شحنتين كهربائيتين( )±محصلة قوتهما معدومة.
ـ مجال  4.7] pHـ  :[1يتجه البروتين نحو القطب الموجب ألنه يحمل شحنة كهربائية سالبة ()-
وتزداد مسافة الحركة كلما زادت درجة الـ ( pHتناسب طردي) بسب زيادة قوة الجذب
الناتجة عن زيادة عدد الشحنات السالبة.

0.70
3X

0521

 -3الخاصية المميزة للبروتينات حسب تقنية الرحالن الكهربائي:
 -البروتينات مركبات أمفوتيرية (حمقلية)

0.70

1521

 IIـ  1ـ مستوى بنية البروتين  :بنية ثالثية
 التعليل  ● :حسب الشكل (أ) - :البروتين المدروس يتشكل من سلسلة ببتيدية واحدة تبتدأبالمجموعة ( )NH2-وتنتهي بالمجموعة ()-COOH
ـ تظهر في السلسلة عدة بنى ثانوية مثل حلزون  ورقائق 
ـ وجود مناطق إنعطاف
● حسب الشكل (ب) :تظهر جسور(روابط) ثنائية الكبريت.
الصفحة 4من 6
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 .ـ كتابة الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر في الشكل (ب) ثالثي الببتيد:
1

 3ـ أ ـ تبيان كيفية مساهمة الحمضين األمينين في استقرار هذه البنية:
 لحمض الغلوتاميك  pHi = 3.01أقل من  pHi = 4.50الخاصة بهذا البروتين ،وإلمتالكهمجموعة كربوكسيلية حرة في الجذر Rفإنها تفقد بروتونا ( )H+وتصبح بشحنة سالبة ()-COO-
 لألرجنين pHi =10.5أكبر من  pHi = 4.50الخاصة بهذا البروتين ،و إلمتالكه مجموعةأمينية حرة في الجذر Rفإنها تكتسب بروتونا ( )H+وتصبح بشحنة موجبة (.)-NH3+
 لذلك يحدث تجاذب شاردي بين الشحنة السالبة لـ ()COO-والشحنة الموجبة لـ ( )NH3+مكونةرابطة شاردية (أيونية) مساهمة في الحفاظ على ثبات واستقرار البنية الفراغية لهذا البروتين.
ب  -مصدر الكبريت المشار إليه بالحرف (  ) Sفي الشكل (ب) ودوره:
● -مصدر الكبريت - :جذر الحمض األميني سيستيين()Cys
● -دوره  - :تشكيل الجسور(الروابط) ثنائية الكبريت بين جزيئتين من سيستيين (.)Cys
 4ـ النص العلمي  :العالقة بين بنية البروتين ووظيفته:
 يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على بنيته الفراغية و التي تحددها الروابط الكميائية (ثنائيةالكبريت ،شاردية ،هيدروجينية )...الناشئة بين أحماض أمينية محددة ومتموضعة بطريقة دقيقة
في السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية المشفرة لتركيب البروتين.
 الخلل في المورثة الذي يؤدي إلى تغير تسلسل األحماض األمينية ضمن السلسلة البيبتيديةيتسبب في تفكيك هذه الروابط فتتغير البنية الفراغية وبالتالي يفقد البروتين تخصصه الوظيفي.

0

0.25
0..7

0

0.70

0..7

1521

0..7

1

5
1

التمرين الثاني 01 (:نقاط )
 Iـ  1ـ وصف بنية فيروس االلتهاب الكبدي من النمط :B
يتكون الفيروس من غالف فيروسي من طبيعة فوسفوليبيدية تحمل نوعين من المحدادت Hbs
و Hbeو يحتوي على مادة وراثية تتمثل في  ADNالفيروسي.
 5ــ تفسيرالنتائج :
 ظهور قوس ترسيب بين الحفرة ( )1والحفرة ( ).نتيجة تشكل معقدات مناعية بسبب التكاملالبنيوي بين األجسام المضادة المتواجدة في الحفرة ( )1والمحددات المستضدية من نوع Hbs
المتواجدة في الحفرة (.).
 ظهور قوس ترسيب بين الحفرة ( )1والحفرة ( )3نتيجة تشكل معقدات مناعية بسبب التكاملالبنيوي بين األجسام المضادة المتواجدة في الحفرة ( )1والمحددات المستضدية من نوع Hbe
المتواجدة في الحفرة ()3
 عدم ظهور قوس ترسيب بين الحفرة ( )1و الحفرة ( )4نتيجة عدم تشكل معقدات مناعية نتيجةعدم حدوث التكامل البنيوي بين األجسام المضادة المتواجدة في الحفرة ( )1والمحددات
المستضدية لفيروس ( )VIHالمتواجدة في الحفرة (.)4
الصفحة 5من 6
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 -3أ -الخاصية المناعية التي تظهرها تقنية االنتشار المناعي - :النوعية (التخصص)

0.70

152

ب -توضيح برسم تخطيطي ما حصل في المنطقة (س) :

Ac

)(Hbs

1

0

)(Anti-Hbs

Ac - Hbs
)(Anti-Hbs-Hbs

 1 – IIـ تفسير نتائج جدول الوثيقة (:)5
في الوسط(: )0نسبة اإلشعاع ضعيفة جدا نتيجة عدم تكاثر الخاليا اللمفاوية التائية ( )LTألنها
غير محسسة وغياب الببتيد المستضدي المعروض ألن الخاليا الكبدية سليمة.
في الوسط (:)5نسبة اإلشعاع ضعيفة جدا نتيجة عدم تكاثر الخاليا اللمفاوية التائية ( )LTألنها
غير محسسة رغم عرض الببتيد المستضدي على  CMHIالخاليا الكبدية المصابة
في الوسط (:)3نسبة اإلشعاع ضعيفة جدا نتيجة عدم تكاثر الخاليا اللمفاوية  LTلغياب الببتيد
المستضدي ألن الخاليا الكبدية سليمة بالرغم من أن اللمفاوية  LTمحسسة.
في الوسط (:)4نسبة اإلشعاع مرتفعة جدا نتيجة تكاثـر الخاليـا اللمفاويـة  LTالمحسسة وتمايزها
إلى  LTcالسامة بسبب تعرفها المزدوج على الببتيد المستضدي المعروض وعلى
 CMHIألن الخاليا الكبدية مصابة فتتخرب الخاليا الكبدية المصابة بتدخل .LTc
.ـ وصف مراحل اآللية التي سمحت بتخريب الخاليا الكبدية في الوسط (:) 4
يتم تخريب الخاليا المصابة بتدخل الـ  LTcعلى مرحلتين :
● -المرحلة األولى - :تتعرف  LTcعلى الخاليا الكبدية المصابة تعرفا مزدوجا بواسطة
مستقبلها الغشائي  TCRعلى الببتيد المستضدي المرتبط بـ CMHI
المعروض على سطح غشاء الخاليا الكبدية المصابة نتيجة التكامل
البنيوي لـ  TCRمع المعقد (ببتيد مستضدي .)CMHI -
● -المرحلة الثانية - :تنشط  LTcفتفرز مادة البرفورين ( )Perforineمع بعض اإلنزيمات
الحالة ،يخرب البرفورين غشاء الخلية الكبدية المصابة بتشكيل ثقوب
مؤدية إلى إنحاللها.
 - 3طرق تصدي العضوية المصابة بفيروس االلتهاب الكبدي من النمط : B
عند اإلصابة بفيروس االلتهاب الكبدي من النمط  Bيتولد نوعان من االستجابة المناعية النوعية:
◄ــ استجابة مناعية نوعية خلطية :تتم بتدخل األجسام المضادة النوعية التي تركبها وتفرزها
الخاليا البالزمية  LBPالناتجة عن تمايز  LBحيث تكون نوعين هما:
ضد  (Anti-Hbs) Hbsوضد  (Anti-Hbe) Hbeفتتشكل معقدات مناعية تؤدي إلى
إبطال مفعول الفيروس مسهلة بلعمته والتخلص منه.
◄ــ استجابة مناعية نوعية خلوية :تتم بتدخل  LTcالناتجة عن تمايز  LT8المحسسة،
تتعرف  LTcتعرفا مزدوجا على الخاليا المصابة فتنشط وتفرزالبرفورين وإنزيمات حالة
فتتخرب الخاليا الكبدية المصابة.
الصفحة 6من 6
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وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :رياضيات وتقين رياضي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015
املـدة 10 :سا و 01د

اختبار يف مادة :العلوم الفيزيائية
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
التمرين األول 03,5( :نقطة)

الموضوع األول

لدراسة حركية تطور التحول الكيميائي بين محلول ثيوكبريتات الصوديوم ) )  (2 Na  ( aq )  S2O32 ( aqومحلول حمض كلور

الماء ) ). ( H 3O  ( aq)  Cl  ( aq

في اللحظة  t= 0نمزج حجما  V1=480mLمن محلول ثيوكبريتات الصوديوم تركيزه  C1= 0,5mol/Lمع حجم
 V2=20mLمن محلول حمض كلور الماء تركيزه  . C2=5,0mol/Lننمذج التحول الحادث بالمعادلة الكيميائية

التالية:

) S 2O 32 (aq )  2H 3O  (aq )  S (s )  SO 2( g )  3H 2O ( l

 -1أنشئ جدوال لتقدم التفاعل.
 -2حدد المتفاعل المحد.

 -3إن متابعة التحول عن طريق قياس الناقلية النوعية للمزيج التفاعلي مكنت من رسم بيان الشكل ( )1والممثل
لتغيرات الناقلية النوعية بداللة الزمن ) . σ  f (t

 -علل دون حساب سبب تناقص الناقلية النوعية.

 -4تعطى الناقلية النوعية للمزيج التفاعلي عند لحظة  tبالعبارة. σ (t )  20,6  170 x :
أ -عرف السرعة الحجمية للتفاعل.

) ( S / m

ب -بين أن السرعة الحجمية للتفاعل تكتب
بالشكل:

1
) dσ (t

170V
dt

. vvol  

حيث  Vحجم الوسط التفاعلي المعتبر ثابتا.

جـ -احسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة . t= 0

د -عرف زمن نصف التفاعل  t1/2ثم حدد
قيمته بيانيا.

4,12

) t (s

الشكل ()1
صفحة  1من 11

0 96

التمرين الثاني 10 ( :نقاط)

تمتص جميع النباتات الكربون  Cالموجود في الجو (  ) 12C ,14 Cخالل عملية التنفس ،حيث تبقى النسبة
) N (14C
 1,2  10 12
) N (12C

في النباتات ثابتة خالل حياتها.

عند موت النبات تتناقص هذه النسبة نتيجة تفكك الكربون ( .) 146C
 -1تتفكك نواة الكربون  14مصدرة جسيمات  β و نواة ابن ( .) ZA X

 -اكتب معادلة تفكك نواة الكربون  ،14وحدد النواة االبن من بين األنوية التالية. 8 O , 7 N , 9 F , 6 C , 5 B :

 -2احسب :أ -طاقة الربط  E lلنواة الكربون .14
ب -طاقة الربط لكل نوية لنواة الكربون .14

 -3لتحديد عمر قطعة خشب قديم ،قيس النشاط اإلشعاعي لعينة منها كتلتها  m = 300mgعند لحظة  tفوجد
 0,023تفككا في الثانية.

أخذت عينة لها نفس الكتلة السابقة من شجرة حية فوجد أن كتلة الكربون  12فيها هي . 150mg
أ -احسب عدد أنوية الكربون  12Cو استنتج عدد أنوية الكربون  14Cفي العينة التي أخذت من الشجرة الحية.

ب -احسب النشاط اإلشعاعي االبتدائي  ، A0ثم حدد عمر قطعة الخشب.
تعطى:

,1an  31536 103 s

1

t ( C )  5730ans , M ( C )  14 g / mol , N A  6, 02 10 mol
23

14
1/ 2 6

14

m( p)  1, 00728u , m(n)  1, 00866u , m( 146 C )  13,99995u ,1u  931,5MeV / c 2

التمرين الثالث 30( :نقاط)

تترك كرية كتلتها  mتسقط في الهواء من ارتفاع  hعن سطح األرض دون سرعة ابتدائية.

تعطى:

g = 10m/s 2

 -1نهمل دافعة أرخميدس ونعتبر شدة قوة مقاومة الهواء . f  k  v
أ -مثل القوى الخارجية المؤثرة على الكرية.

ب -بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في معلم  Ozموجه نحو األسفل ومرتبط بمرجع سطحي أرضي نعتبره غاليليا ،أوجد
المعادلة التفاضلية لسرعة الكرية.

جـ -استنتج عبارة السرعة الحدية  vlimبداللة . g ، m ، k :
 -2إن دراسة تغيرات سرعة الكرية بداللة الزمن مكنت من الحصول على بيان الشكل (.)2
أ -استنتج من البيان قيمة السرعة الحدية . vlim

m
ب -حدد وحدة الثابت  kباستعمال التحليل البعدي  ،واحسب النسبة
k

 -3كيف يتطور تسارع الكرية خالل الحركة ؟

صفحة  2من 11

.

 -4مثل كيفيا مخطط السرعة )  v( tلحركة السقوط الشاقولي لمركز عطالة الكرية في الفراغ.

)v(m/s
الشكل ()2

0,5

)t(s

0

0,2

التمرين الرابع 03,5( :نقطة)

بهدف معرفة ذاتية وشيعة  Lومقاومتها  rنحقق التركيب الموضح بالشكل (  ) 3حيث  R = 15 والمولد ثابت التوتر

قوته المحركة الكهربائية . E

 – 1بتطبيق قانون جمع التوترات ،بين أن المعادلة التفاضلية

) di(t
لشدة التيار تكتب بالشكل αi(t )  β :
dt

 ،حيث
R

 β, αثابتان يطلب تحديد عبارتيهما مستعينا بالمقادير

التالية:

K

L,r
E

E , r , R, L


 -2تحقق أن العبارة( 1  e  t ) :


 i( t ) هي حال

للمعادلة التفاضلية.

الشكل ()3
)ub(V

 -3بين أن عبارة التوتر بين طرفي الوشيعة تعطى بالعالقة:
) ( Rr

t
E
L
( r  Re
)
. ub ( t ) 
Rr

الشكل
الشكل (())44

 -4باستعمال راسم اهتزازات ذي ذاكرة تحصلنا على بيان
الشكل ( )4الممثل لتغيرات التوتر بين طرفي الوشيعة
بداللة الزمن.

أ -أعد رسم الدارة موضحا كيفية توصيل راسم االهتزازات
لمشاهدة بيان الشكل (.)4

ب -باالعتماد على البيان استنتج :

 القوة المحركة الكهربائية للمولد . E -مقاومة الوشيعة . r

1

) t( ms
)t(ms
صفحة  0من 11

25

0

 ثابت الزمن  τللدارة. -ذاتية الوشيعة . L

 -5أ -اكتب العبارة اللحظية للطاقة المخزنة في الوشيعة ) . E( L
ب -أوجد قيمة هذه الطاقة في النظام الدائم.

التمرين الخامس 03,5( :نقطة)

بمناسبة البطولة العالمية للتزلج على الجليد اختار المنظمون المسلك الموضح بالشكل ( )5والمتكون من:
 : ABمستوي مائل زاوية ميله  α  30 وطوله . AB=50m
 : BCمستوي افقي.

 : COهوة ارتفاعها  hعن سطح األرض.

نفرض أن كتلة المتزلج ولوازمه هي . g=10m/s2 ، m=80kg :ينطلق المتبارون فرادى من قمة المستوي المائل
دون سرعة ابتدائية.
-1أ -بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة على الجملة (المتزلج) بين الموضعين  Aو  ، Bاستنتج شدة قوة االحتكاك f

التي نعتبرها ثابتة على طول المسار  ABCعلما أنه يبلغ الموضع  Bبالسرعة . VB=20m/s

ب -بتطبيق القانون الثاني لنيوتن حدد طبيعة الحركة على المسار  ABواحسب تسارعها.

 -2يغادر المتزلج المستوي األفقي  BCعند الموضع  Cفي لحظة نعتبرها مبدأ األزمنة ليسقط في الموضع . E

نهمل مقاومة الهواء ودافعة أرخميدس .بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة  ،جد المعادلتين الزمنيتين للحركة

) x(tو) y(tفي المعلم ( )Ox,Oyالمرتبط بمرجع غاليلي ،ثم استنتج معادلة المسار.
 -3بيان الشكل ( )6يمثل تغيرات مربع سرعة المتزلج بداللة مربع

V2(m/s)2

الزمن من لحظة مغادرة المستوي األفقي حتى وصوله الموضع . E

أ -اكتب عبارة السرعة  Vبداللة  Vxو  Vyثم أوجد العالقة النظرية
بين  V2و. t2
ب -استنتج بيانيا قيمة السرعة عند كل من الموضعين  Cو . E
جـ  -احسب االرتفاع . h

A

y

α

C

B

x



E

O

25

الشكل()5
صفحة  0من 11

)t2(s2

الشكل ()9

0,25

0

التمرين التجريبي 03,5( :نقطة)

تتعرض أغلب األجهزة الكهرومنزلية مثل المسخن المائي وآلة تقطير القهوة إلى ترسبات كلسية يمكن إزالتها باستعمال

منظفات (  ) détartrantsتجارية ،يفضل استعمال المنظفات التي تحتوي على حمض الالكتيك  C3 H6 O3نظ ار
لفعاليته وعدم تفاعله مع مكونات األجهزة وتحلله بسهولة في الطبيعة ،إضافة إلى كونه غير ملوث للبيئة.

كتب على الصقة قارورة المنظف التجاري المعلومات التالية:

 النسبة المئوية الكتلية لحمض الالكتيك في المنظف . P=45% -يستعمل المنظف التجاري المركز مع التسخين.

 الكتلة المولية الجزيئية لحمض الالكتيك . M(C3 H6 O3 )=90g/mol -الكتلة الحجمية للمنظف التجاري . ρ  1,13kg / L

 -1نحضر حجما  V=500mLمن محلول مائي لحمض الالكتيك تركيزه  ، C=1,0×10 -1mol/Lأعطى قياس
 pHهذا المحلول القيمة  pH=2,4عند الدرجة . 25°C

أ -اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل حمض الالكتيك مع الماء.
ب -أنشئ جدوال لتقدم التفاعل.

جـ -احسب تراكيز األفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول عند التوازن عدا الماء.

د -احسب ثابت الحموضة  pKaللثنائية ) . ( C3 H6 O3 / C3 H 5O3

 -2بهدف التحقق من النسبة المئوية الكتلية لحمض الالكتيك في المنظف التجاري المركز  ،نمدده  111مرة فنحصل
على محلول )  (Saلحمض الالكتيك تركيزه المولي  . Caنعاير حجما  Va =10mLمن المحلول )  (Saبواسطة

+
محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم ) ) (Na (aq) +HO (aqتركيزه  . Cb =2,0×10 -2 mol/Lنصل إلى نقطة

التكافؤ عند إضافة الحجم . VbE =28,3mL
أ -اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل المعايرة.

ب -احسب قيمة  ، Caواستنتج قيمة  C0التركيز المولي للمنظف التجاري المركز.
جـ -احسب النسبة المئوية الكتلية لحمض الالكتيك في المنظف التجاري .ماذا تستنتج ؟
تعطى الكتلة الحجمية للماء

0  1kg / L

صفحة  5من 11

الموضوع الثاني

التمرين األول 30 ):نقاط)

يعتبر الطب أحد المجاالت الرئيسية التي عرفت تطبيقات األشعة النووية .حيث تستعمل بعض األنوية المشعة
لتشخيص األمراض ومعالجتها .يستعمل الرينيوم Re

186
75

بجرعات ذات حجم قدره . V0 = 10 mL
 -1ينتج عن تفكك نواة الرينيوم Re

186
75

أ -اكتب معادلة التحول النووي الحادث.

للتخفيف من أالم الروماتيزم عن طريق الحقن الموضعي

. 186
نواة األوسميوم 76 Os

ب -حدد نمط التحول الحادث وعرفه.

 -2البيان الموضح بالشكل ( )1يمثل تغيرات النشاط اإلشعاعي بداللة الزمن ) . A  f ( t
أ -استنتج من البيان النشاط اإلشعاعي االبتدائي . A0

ب -عرف زمن نصف العمر  ، t1/2وحدد قيمته من البيان.

9

)A(10 Bq

. 186
جـ -احسب ثابت النشاط اإلشعاعي  للرينيوم 75 Re

 -3باستعمال قانون تناقص النشاط اإلشعاعي ،احسب عدد أنوية
الرينيوم Re

186
75

الموجودة في الجرعة عند اللحظة . t1  10 jours

 -4عند اللحظة  t1نأخذ من الجرعة بواسطة حقنة حجما
يحتوي على  1,2  1014نواة من الرينيوم Re

186
75

V

ونحقن بها

مريض في مفصل الركبة .أوجد الحجم  Vالمحقون.

1
)t(jours

التمرين الثاني 03,5( :نقطة)

تستعمل المكثفات في عدة تراكيب كهربائية ذات فائدة علمية في الحياة اليومية.

الشكل()1

5

0

بغرض حساب سعة مكثفة غير مشحونة مسبقا ،نحقق التركيب الموضح بالشكل ( )2حيث  R=100والمولد ثابت

التوتر قوته المحركة الكهربائية . E

 -1أعد رسم الدارة موضحا عليها التوترات بأسهم وجهة التيار الكهربائي.
 -2بتطبيق قانون جمع التوترات ،جد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر )  uC ( tبين طرفي المكثفة.
t

 -3بين أن العبارة )  u C (t )  A(1  e τهي حال للمعادلة التفاضلية ،حيث  Aو  ثابتان يطلب كتابة عبارتيهما.
1
 -4بين أن. ln( E  uC )   t  ln E :




 - 5بيان الشكل ( )3يمثل تغيرات )  ln( E  uCبداللة الزمن ،استنتج من البيان:
أ -قيمة  Eالقوة المحركة الكهربائية للمولد.

ب -قيمة ثابت الزمن  ،و قيمة سعة المكثفة . C

-9أ -اكتب العبارة اللحظية للطاقة المخزنة في المكثفة ) . EC (t
ب -نرمز بـ )  EC (للطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة  t  وبـ ) EC (للطاقة العظمى.
صفحة  6من 11

) EC (
 احسب النسبة)EC (

.

τ
 -7كيف يتم ربط مكثفة سعتها ' Cمع المكثفة السابقة لكي يأخذ ثابت الزمن القيمة:
4

C

 τ ' ؟ واحسب قيمة '. C

) ln( E  uC

K

R

E
الشكل ()2

0,5

التمرين الثالث 03,5( :نقطة)

)t(ms

الشكل ()3

0,25

0

تستعمل المنتوجات الصناعية األزوتية في المجال الفالحي لتوفرها على عنصر األزوت الذي يعد من بين العناصر
الضرورية لتخصيب التربة .يحتوي منتوج صناعي على نترات األمونيوم ) NH 4 NO3(sكثير الذوبان في الماء .

تشير الصقة كيس المنتوج الصناعي األزوتي إلى النسبة المئوية الكتلية لعنصر األزوت )  . (33%القياسات تمت
عند الدرجة . 25°C

في اللحظة  t = 0نمزج حجما  V1 = 20mLمن محلول شوارد األمونيوم )  NH 4 ( aqتركيزه المولي C1 = 0,15mol/L
+
مع حجم  V2 = 10mLمن محلول هيدروكسيد الصوديوم ) ) (Na (aq) +HO (aqتركيزه المولي . C2 = 0,15mol/L

قيس  pHالمزيج التفاعلي فوجد  . pH = 9,2ننمذج التحول الحادث بالمعادلة الكيميائية التالية:
) NH 4 (aq )  HO  (aq )  NH 3(aq )  H 2O ( l

 -1أ -بين أن التفاعل السابق هو تفاعل حمض  -أساس.

ب -أنشئ جدوال لتقدم التفاعل .حدد المتفاعل المحد واستنتج قيمة التقدم األعظمي . x max

جـ -بين أنه عند التوازن. xéq  1,5  10 3 mol :
د -احسب النسبة النهائية   fلتقدم التفاعل .ماذا تستنتج ؟
 -2بهدف التأكد من النسبة المئوية الكتلية لعنصر األزوت في المنتوج الصناعي ،نذيب عينة كتلتها  m = 6gمنه في
حوجلة عيارية ،فنحصل على محلول )  (Saحجمه  . 250mLنأخذ حجما  Va =10mLمن المحلول )  (Saونعايره
بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي  ، Cb = 0,2mol/Lنصل إلى نقطة التكافؤ عند إضافة

الحجم . VbE = 14mL

أ -احسب التركيز المولي  Caللمحلول )  ، (Saواستنتج كتلة األزوت في العينة.

ب -تعرف النسبة المئوية الكتلية لعنصر األزوت بأنها :النسبة بين كتلة األزوت في العينة وكتلة العينة.

 -احسب النسبة المئوية الكتلية لعنصر األزوت في العينة .ماذا تستنتج ؟

تعطى M ( N )  14 g / mol :و  M (O)  16 g / molو  M ( H )  1g / molو . pKa ( NH 4 / NH 3 )  9, 2
صفحة  7من 11

التمرين الرابع 10( :نقاط)
ملعب التنس عبارة عن مستطيل طوله  23,8 mوعرضه  . 8,23 mوضعت في منتصفه شبكة ارتفاعها . 0,92 m

عندما يرسل الالعب الكرة يجب أن تسقط في منطقة محصورة بين الشبكة ٍ
وخط يوجد على مسافة  6,4 mمن الشبكة

كما هو موضح بالشكل ( . )4
B

L
O

الشبكة
الشكل()4
إسقاط)4
(
الكرة في النقطة  Bحيث  . OB = L = 18,7mيرسل
في دورة روالن قاروس الدولية يريد الالعب ندال
ندال الكرة نحو األعلى ثم يضربها بمضربه من نقطة  Dتوجد على ارتفاع  h = 2,2mمن النقطة  . Oتنطلق

الكرة من النقطة  Dبسرعة أفقية  v0 = 126 km/hكما هو موضح بالشكل (.) 5

نهمل تأثير الهواء ونأخذ  . g = 9,8m/s 2نعتبر أن الحركة تتم في معلم سطحي أرضي يعتبر غاليليا.
 -1مثل القوة المؤثرة على الكرة خالل حركتها بين  Dو . B

 -2بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلتين الزمنيتين ) . y( t ) , x( t

Y

 -3استنتج معادلة مسار الحركة.

 -4هل تمر الكرة فوق الشبكة ؟ علما أن. OF = 12,2m :
 -5هل نجح ندال في اإلرسال ؟

الشبكة

X
B

v0

D

O

F

الشكل()5
( )5

التمرين الخامس 03,5( :نقطة)

تتكون الجملة الموضحة بالشكل ( ) 6من :عربتين ) (Aو ) (Bنعتبرهما نقطيتين كتلتيهما mA = 300g

و  mB = 150gموصولتين بخيط مهمل الكتلة وعديم االمتطاط يمر على محز بكرة مهملة الكتلة  ،واالحتكاك مهمل
)(A
على المستوي المائل.

×

D

)(B

α

الشكل ( )9

تحرر الجملة من السكون وتخضع العربة ) (Aخالل حركتها لقوة احتكاك  fثابتة .تعطى . g = 10m/s 2
صفحة  8من 11

 -1بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على كل عربة أثبت أن المعادلة التفاضلية لحركة الجملة تعطى بالعالقة:
dv
β0
dt

 .حيث  βثابت يطلب كتابة عبارته بداللة . f , g , m B , m A ,  :

 -2عند بلوغ العربة ) (Aالموضع  Dينقطع الخيط فجأة ،باستعمال

)v(m/s

تجهيز مناسب مكن من تسجيل سرعتي العربتين ) (Aو )(B

( )1

ابتداء من لحظة انقطاع الخيط .

بياني الشكل ( )7يمثالن تغيرات سرعتي العربتين بداللة الزمن.

أ -حدد المنحنى الموافق لسرعة كل عربة مع التعليل.

الشكل ()7

ب -اعتمادا على المنحنيين استنتج:
 -تسارع حركة كل عربة .

 -المسافة المقطوعة من طرف العربة ) (Aخالل هذه المرحلة.

جـ -استنتج شدة قوة االحتكاك  ، fوقيمة الزاوية . 

( )2
0,5
)t(s

0,5

0

التمرين التجريبي 03,5( :نقطة)

لمتابعة التطور الزمني للتحول الكيميائي الحادث بين محلول حمض كلور الماء ) )  ( H 3O ( aq )  Cl(aqومعدن

الزنك ) . Zn(sنضيف عند اللحظة  t=0كتلة من الزنك  m( Zn)  0,654 gإلى دورق به حجم V=100mL
من محلول حمض كلور الماء تركيزه المولي  ، C  1,0 10 2 mol / Lنعتبر أن حجم الوسط التفاعلي ثابت

خالل مدة التحول .نقيس حجم غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق مع مرور الزمن في الشروط التجريبية التالية:
درجة الح اررة    20Cوالضغط . P  1,013 105 Pa

 -1اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث ،علما أن الثنائيتين المشاركتين في التفاعل هما:
) ، H 3O (aq ) / H 2( g

) Zn 2  (aq ) / Zn ( s

 -2أنشئ جدوال لتقدم التفاعل ،وحدد المتفاعل المحد.
 -3الدراسة التجريبية لهذا التحول مكنت من الحصول على البيان الموضح بالشكل(.)8
أ -عرف السرعة الحجمية للتفاعل.

dVH 2
P
ب -بين أنه يمكن كتابة عبارة السرعة الحجمية للتفاعل بالشكل :

VRT
dt
حيث  Vحجم المزيج التفاعلي.

جـ -احسب قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة . t=0
صفحة  9من 11

. vvol 

د -استنتج سرعة اختفاء شوارد ) )  (H 3O  (aqعند نفس اللحظة.
 -4عرف زمن نصف التفاعل ،وحدد قيمته بيانيا.
تعطى عبارة قانون الغاز المثالي بالعالقة PV  nRT :حيث ) . M (Zn)  65,4 g / mol ، R  8,314(SI

) VH2 ( mL

2

)t(min

9

الشكل ()8

صفحة  11من 11

0

اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط مادة :العلوم الفيزيائية الشعبة :رياضيات وتقين رياضي دورة :جوان 5102
العالمة

عناصر اإلجابة على الموضوع األول

مجزأة

مجموع

التمرين األول 03,5 ( :نقطة )
 -1جدول تقدم التفاعل:
)  SO 2( g )  3H 2 0( l
بوفرة

0
x
xmax

)  S (s


) ( aq

 2H 3 0

كميات المادة بالمول
n02
0
n02-2x
x
n02-2xmax
xmax

 -2تحديد المتفاعل المحد :
 c1v 1  0, 5  0, 480  0, 24mol

2
) 3 ( aq

المعادلة

S20

n01
n01-x
n01-xmax

التقدم
x=0
x
xmax

حالة الجملة
ابتدائية
انتقالية
نهائية

0,25x3

n 01  x max  0  x max  n 01

0,25

n 02  2x max  0  x max 

0,25

n 02 c 2v 2 5  0, 02


 0, 05mol
2
2
2
ومنه المتفاعل المحد هو ) H3O+(aqو xmax = 0,05mol

0,25

 -3تتناقص الناقلية بسبب اختفاء شوارد H 3O  ، S 2O32 :

0,25

 -4أ -تعريف السرعة الحجمية للتفاعل  :هي مقدار تغير تقدم التفاعل بداللة الزمن في وحدة الحجوم
1 dx
vvol  
وتعطى بالعالقة :
V dt

1
) d ( t
dx
) 1 d ( t
) 20 ,6   ( t




x
ب -البرهان:
170V
dt
dt
170
dt
170
) d ( t
dx
 170
ومنه
أو من العبارة  σ (t )  20,6  170 xنجد
dt
dt
1
) d ( t
) 1 d ( t
1 dx


 170
 170vvol
170V
dt
V
dt
V dt

0,25

vvol  
0,25x2

vvol  

جـ  -قيمة السرعة الحجمية:

1
0  5  4,12

 1,53mol  m3  s 1  1,53  103 mol  L1  s 1
3
170  0,5 10
158,7  0

vvol  

0,25

د -تعريف زمن نصف التفاعل :هو الزمن الالزم لبلوغ تقدم التفاعل نصف قيمته النهائية.

0,25

قيمتهσ (t1 / 2 )  20,6  170  0,025  16,35(S / m) :
ومن البيان نجدt1/2 = 48,3s :
مالحظة :تقبل القيم القريبة من هذه القيمة

0,25
0.25

صفحة 00 / 0
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مجزأة

مجموع

التمرين الثاني 10( :نقاط)
 -1معادلة التفككC  X  10 e :
A
Z

14
6

حيث:

 A  14  0  14و N  147 X  Z  6  (1)  7

ومنهe :

0
1

N

14
7

0,25×2

14
7

C

14
6

0,25

 -2أ -طاقة الربط:
2

0,25×2

E ( C )  (6mP  8mn  m( C )).c
14
l 6

14
6

 (6  1, 00728  8 1, 00866  13,99995)  931,5  105, 268815MeV

105, 27
ب -طاقة الربط لكل نوبة لنواة الكربون  7,52MeV / nuc : 14
14



) El ( 14C
6

0,25

14

3,0

 -3أ -عدد أنوية الكربون  12و الكربون .14
0,15  6, 02  10
 7,525 10 21 noyaux
12
14
N 0 ( C )  7,525 10 21 1, 2 10 12  9, 03 109 noyaux
ب -النشاط االبتدائي : A0
9
ln(2)  N 0
9, 03 10  ln 2
A0   N 0 

 0, 0346 Bq
t1/ 2
5730  31536 103
23

N (12 C ) 

A0
0, 0346
5730  ln
) A(t
0, 023

 عمر الخشبة 3375, 76ans :ln 2
ln 2

t1/ 2  ln

0,25

0,25×2

0,25×2

t

التمرين الثالث 10( :نقاط)
-1أ -تمثيل القوى الخارجية:
ب -بتطبيق القانون الثاني لنيوتن  ma  P  f  ma :

0,25

O
f

F

ext

dv
dv k

وباإلسقاط على  v  g : OZ
dt
dt m
dv
k
mg
 0  vlim  g  vlim 
جـ -عبارة السرعة الحدية :vlim
dt
m
k
-2أ -برسم المستقيم المقارب األفقي للمنحنى نجدvlim = 2,0 m/s :
mg  Kv  ma  m

1
ب -وحدة   M T  :k

الرسم
0,25

 M  g    M  L T 
mg
 k  
1
vlim
 vlim 
 L T 

2

k

P

0,25×2
0,25×2
0,25

Z
0,25×2

)v(m/s

ومنه وحدة  kهي Kg/s
m vlim 2


حساب قيمة  : m / kمن عبارة السرعة الحدية نجد 0, 2 s :
k
g 10
 -3التسارع يتناقص بمرور الزمن خالل النظام االنتقالي وينعدم عند بلوغ النظام الدائم.
)t(s
 -4منحنى السرعة للسقوط الشاقولي في الفراغ:

0,25×2
0,25
0,25
0

صفحة 00 / 5
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مجزأة

مجموع

التمرين الرابع 3,5) :نقطة)
 -1إيجاد المعادلة التفاضلية :بتطبيق قانون جمع التوترات نجد:
) di ( R  r
E
di
(1).......... 
i   L  ( R  r )i  E  uR  ub  E
dt
L
L
dt
di
(2).........
وهي من الشكل  i   :
dt
E
Rr
 و
بالمطابقة نجد:

L
L
 -2التحقق من الحل:


di

)      e t     e  t      e  t  i (t )  (1  e  t


dt

ومنه العبارة السابقة حال للمعادلة التفاضلية.
 -3عبارة ): ub(t
Rr
Rr

t

t
di
E
E
E
ub (t )  L  ri  L e L  r
r
e L
dt
L
Rr
Rr
Rr
Rr

t

t
r
rE
R  r  r  RL r t
rE
E
 Ee L (1 
)

Ee


) (r  Re L
Rr Rr
Rr
Rr Rr

0,25×2

0,25×2

0,25×2

0,25

أو بالطريقة
Rr

t
E
) (r  Re L
Rr
 -4أ -الرسم:



Rr

t
L

 rI  RIe

Rr

t
L

)  ( R  r ) I  RI  RIe

Rr

t
L

ub (t )  E  u R  E  RI (1  e

L,r
uR

K

R

Y
i

0,25

ub
E

ب -من البيان نجد :
 القوة المحركة الكهربائية للمولدE  6V :1,5 R
1,5  15
Er
r

 5 
 مقاومة الوشيعة 1,5 :E  1,5 6  1,5
Rr
 ثابت الزمن  25ms : -الذاتيةL   ( R  r )  0, 025  20  0,5H :

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

Rr

t
1
1
E
(L  i 2  L
 -5أ -عبارة الطاقة اللحظية )2 ( 1  e L )2 :
2
2
Rr
نقبل الجواب
El  Li 2 / 2

E( L ) 

0,25

 -6قيمة الطاقة في النظام الدائم :
2

2

1
1  E 
1
 6 
2
 L  I 02  L 
   0,5 
  2 ,25  10 J
2
2 Rr
2
 15  5 
صفحة 00 / 0
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مجزأة

مجموع

'X

التمرين الخامس 3,5 ( :نقطة)

f

R

A

 -1أ -نطبق م إ الطاقة على المتزلج بين  Aو .B

EppA  EcA  W( AB ) ( f )  EppB  EcB

P

α

X

0,25
0,25

B

1
mg (hA  hB )  mvB2  f  AB
حيث :
ومنه:
2
2
2
) m( g  AB  sin   0,5  vB ) 80(10  50  0,5  0,5  20
f 

 80 N
ومنه:
AB
50
ب -تحديد طبيعة الحركة :
  Fext  ma  P  R  f  maباإلسقاط على X'X

hA  hB  AB  sin 

0,25

0,25

f
 C te
m
ومنه الحركة م م بانتظام معادلتها:
v 2 400
a

 4m / s 2
2 x 100
يمكن استعمال طرق أخرى
 -2معادلة المسار  :بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

mg sin   f  ma  a  g sin  
0,25

0,25

a  g   Fext  P  ma

y
VC

باإلسقاط على  xx':نجد :

ax  0  Vx  VC  x( t )  VC  t

باإلسقاط على ' yyنجد :
dV
 Vy   gt  c   gt  y   g  a y   gألنc  0  t  0 :
dt
1
dy
y   gt 2  c '  Vy 
  gt
2
dt
1
 y   gt 2  hألنc '  h  t  0 :
2
g
x
y
x2  h  t 
2
2Vc
Vc

3,5
0,25

P
x
E

o

0,25

0,25
0,25

 -3أ -العبارةV 2  Vx2  Vy2  VC2  ( gt ) 2 :

 -العالقة النظريةV 2  g 2t 2  VC2 :

0,25
0,25
0,25

ب -بيانياVC  10m / s  VC2  100m2 / s 2 :

و VE  15m / s  VE2  225m2 / s 2
جـ -اإلرتفاع  : hبتطبيق م إ الطاقة بين  Cو  Eنجد:
V 2  Vc2
225  100
h E

 6,25m
2 g
20
تقبل طريقة استعمال المعادلة الزمنية بعد حساب

0,25

tE

صفحة 00 /4
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مجزأة

مجموع

التمرين التجريبي 3,5 ( :نقطة)
-1أ -معادلة التفاعل:

) H 3O  ( aq

ب -جدول التقدم:
)  H 3 O  ( aq


) 3( aq

C3 H 6 O3( aq)  H 2 O(l )  C3 H 5 O

0,25
المعادلة


) 3( aq

C 3 H 6 O3( aq )  H 2 O( l )  C 3 H 5 O

كميات المادة بالمول
0
بوفرة
x
xéq

0
x
xéq

التقدم
0
x
xéq

n0
n0-x
n0-xéq

حالة الجملة
ابتدائية
انتقالية
نهائية

0,50

جـ -تراكيز األفراد الكيميائية :
3

 3, 98  10 mol / L
 3, 98  10 3 mol / L

xéq

V
 0,1  3, 98  10 3  9, 6  10 2 mol / L



éq

2,4

 10

  H 3O  

 C   H 3O 


éq

éq

C 3H 5O 
eq
د -ثابت الحموضة  2, 4  log 0, 04145  3, 78 : pka
C 3H 6O 3 eq

3

 H 3O 


éq

C3 H 5O3 

0,25×3

C3 H 6O3  éq

pka  pH  log

0,25

3,5

-2أ -معادلة المعايرة C3 H 6 O3( aq)  HO  ( aq)  C3 H 5O3 ( aq)  H 2 O(l ) :

0,50

ب -التركيز : Ca
عند التكافؤ :
Cb  VbE 2  10 2  28, 3

 0, 0566mol / L  Ca  Va  Cb  VbE
Va
10

Ca 

0,25×2

ومنهC0  100Ca  5,66mol / L :

0,25

MC0
MC0
90  5, 66


جـ -النسبة المئوية  45, 08 45% :

1,13
10d
10 
10 
'
1
m ' 509, 4

أو حساب  pمن العالقة  0, 4508 45%
 p وذلك بأخذ الحجم 1L
m
1130
p

نستنتج أن ما كتب على الالصقة صحيح.

صفحة 00 / 2
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مجزأة

مجموع

التمرين األول 10( :نقاط)
 -1أ -معادلة التفككOs  X :
A
Z

A  186  186  0

;

186
76

Re 

186
75

حيث:

0
Re  186
 Z  75  76  1ومنه 76 Os  1 e

186
75

0,25×2

ب -نمط التحول β  :

0,25

تعريف  : β يحدث في األنوية التي بها فائض في عدد النيترونات حيث يتحول نيترون إلى
1
1
0
بروتون مع إصدار إلكترون وفق المعادلة :
0 n1 p  1 e

0,25

-2أ -استنتاج قيمة  : A0من البيان نجد A0  4  10 9 Bq :

0,25

ب -تعريف  :t1/2هو الزمن الالزم لتفكك نصف عدد أنويه العيّنة (أو تناقص نشاط العيّنة إلى
النصف)
بيانيا نجد .t1/2=3,5jours :
جـ -قيمة : λ

ln 2 ln 2

 0,198 j 1  2,3  10 6 s 1
t1 / 2
3,5

 -3عدد أنوية Re

186
75

λ

0,25

3,0
0,25

0,25

عند :t1

4 109 e 0,19810
 2, 4 1014 noyaux
6
2, 3 10



A0  e  t1



N (t1 ) 

0,25×2

 -4حساب :V
2, 4 1014  10mL
1, 2 1014 10

5,
0
ml


14
2, 4 1014
 1, 2 10  V

V

صفحة 00 / 6
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عناصر اإلجابة على الموضوع الثاني
التمرين الثاني 3.5( :نقطة)
 -1رسم الدارة:

مجزأة

C

K

 -2بتطبيق قانون جمع التوترات نجد :

duC
 uC  E  uC  u R  E
dt
duC uC
E


ومنه:
dt
RC RC

مجموع

0,25

R

uR

uC

RC

E

0,25×2

i
t

t


duC
A 
 -3البرهان  e   uC ( t )  A( 1  e  ) :
dt


وبالتعويض في المعادلة التفاضلية:

1
1
A
E
A t
A
A t
E
Ae  ( 
)

0 e  

e 
 RC
RC RC

RC RC
RC
t
t


1
1
حيث)  0 :
 Ae  ( مع  Ae   0 :ومنه:
 RC
A
E
A
E
A E 



0
RC RC
RC RC
1
1
  RC  
0
 RC
t

ومنه

)

t
RC



0,25×2

 uC (t )  E (1  eهي حل للمعادلة التفاضلية .
t

-4إثبات العالقة :
 -5بيانيا:
أ -قيمة : E





t

 uC  E  Ee





 ln E  E  uC  Ee

t



ln( E  uc )  

العبارة البيانية  ln( E  uC )  at  b :حيث:

0  1,5
 1000 ; b  1,5
( 1,5  0 )  103
وبالمطابقة نجد ln E  1, 5  E  4, 5V :
 0, 001
1
C 
 10, 0 F   
ب -قيمة كل من  τو 0, 001s : C
R 100
1000

3,5
0,25

0,25

ln( E  uC )  1000t  1,5  a 

t

1
1
 -6أ -العبارة اللحظية للطاقة Cu C 2  CE 2 (1  e RC ) 2 :
2
2

E C (t ) 

ب -حساب النسبة :
1
CE 2 (1  e 1 ) 2
) EC (
 2
 (1  e 1 ) 2 0, 4
1
)EC (
2
CE
2
C
RC

 -7حساب قيمة ': C
Céq 
 Céq  R 
 ' 
4
4
4
ومنه المكثفة تربط على التسلسل مع المكثفة السابقة.
C 10
1
1
1 4 1 3
1
1 1
C '    3,33 F 

   

 
3 3
C ' Céq C C C C
' Céq C C

صفحة 00 / 7
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عناصر اإلجابة على الموضوع الثاني

مجزأة

مجموع

التمرين الثالث 3.5( :نقطة)


 -1أ-

) ( aq
) (l

 NH 3( aq )  H
 H 2O

ومنه التفاعل حمض -أساس
ب -جدول التقدم
)  NH3( aq)  H 2O ( l


) ( aq


) 4 ( aq

 HO

NH


H

) ( aq

)NH4 ( aq)  HO(aq

بوفرة

المعادلة
التقدم

كميات المادة بالمول
0
x
xeq

0,25

n0
n0-x
n0-xeq

'n0
n'0-x
n'0-xeq

x=0
x
xeq

0,25×2
حالة الجملة
االبتدائية
االنتقالية
النهائية

التقدم األعظمي:
3

3

xmax  C1V1  n0  0,15  20  10  3  10 mol  C1V1  xmax  0
xmax  C2V2  n0'  0,15  10  103  1,5  103 mol  C2V2  xmax  0
ومنه المتفاعل المحد هو  HO-وبالتالي. xmax  1, 5 103 mol :

0,25
0,25×2

3,5
جـ -البرهان:

 VT

14 pH

  VT  n  10
eq
'
0

néq ( HO  )  n '0  xéq  xéq  n '0  néq ( HO  )  n   HO


) ( aq

'
0

1,5 10 3 mol

0,25×2

xéq  1,5  10 3  10 14 9,2  30 10 3

د -النسبة النهائية لتقدم التفاعل:
x
 f  éq 1
 التفاعل تام.
xmax

0,25×2

 -2أ -التركيز : Ca
Cb  VbE 0, 2 14

 0, 28mol / L
Va
10
حساب كتلة األزوت في العينة:
1mol  28 g
 1, 96 g  
3
0, 28  250  10 mol  mN

0,25×2

Ca 

) m( N

0,25

ب -حساب النسبة المئوية:

0 ,33  33%

mN 1,96

m
6

%N 
0,25

وهذا يطابق ما كتب على الالصقة.

صفحة 00 / 8
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العالمة

عناصر اإلجابة على الموضوع الثاني

مجزأة

التمرين الرابع 10( :نقاط)

مجموع

y

مالحظة :تبدو المنطقة التي تنتمي إليها النقطة  Bصغيرة نسبيا
ألن الشبكة تخفي جزءا منها أمام الالعب الموجود في النقطة .O
 -1تمثيل القوة:

v0
P

0,25

x
0
 -2المعادالت الزمنية :

F

0,25

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن  P  ma :
 باإلسقاط على )ax  0  0  max : ) oxext

0,25

ومنه الحركة وفق ( )oxمستقيمة منتظمة معادلتها x(t )  v0 t :
 باإلسقاط على (: )oydv y
v y   gt  c  a y 
  g   mg  ma y
dt
dy
v y   gt 
و  v0 y  c  0  t  0
dt
1
dy
y   gt 2  c ' 
ومنه  gt :
2
dt
1
y (t )   gt 2  h  y  c '  h  t  0
2
 -3معادلة المسار :

g
x
2
3
2

x

h


4

10

x

2
,
2

t

2v02
v0

0,25

0,25

0,25

y

0,25×2

 -4هل تمر الكرة فوق الشبكة  :نعوض في معادلة المسار بـx=12,2m :

yF  4  103  ( 12,2 )2  2,2  1,6m  0,92m

0,25×2

ومنه الكرة تمر فوق الشبكة .
 -5عند الموضع  Bفإن  y B  0 :ومنه:
2, 2
 23, 45m  18, 7m   4 103  x 2 B  2, 2  0
0, 004
ومنه اإلرسال خاطئ.

صفحة 00 / 9
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العالمة

عناصر اإلجابة على الموضوع الثاني
التمرين الخامس 3.5( :نقطة)
 -1المعادلة التفاضلية:

RA

'Y

X

مجزأة

TA

TB

0,25×2
α

Y

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :
العربة ( PA  RA  TA  f  mA a : )A

باإلسقاط على ()Y'Y

PB

F

ext

TA  f  mAa

العربة ( PA  RA  TA  mB a : )B

) ....( 2

'X

PA

RB

باإلسقاط على (....(1) )X'X

f

مجموع

0,25

F

ext

mB g sin  TB  mB a

0,25
0,25

البكرة مهملة الكتلة T A  TB :ومنه m B g sin   f  a(m A  m B ) :
dv f  mB g sin 
( I )........ 
ومنه 0 :
dt
mA  mB
f  m B g sin 
dv

حيث:
فهي من الشكل   0 :
mA  mB
dt

)v(m/s
4,5

0,25
0,25

2

)t (s
2

0,5

-2أ -تحديد المنحنى الموافق لكل عربة :
 البيان ( )1يوافق العربة ( ) Bألنه بعد انقطاع الخيط تزداد سرعتها . البيان ( )2يوافق العربة ( ) Aألنه بعد انقطاع الخيط تتناقص سرعتها بسبب قوة االحتكاك حتى تتوقف.ب -تسارع كل عربة بيانيا :
v 0  2
v
4, 5  2
a 'B 

 a 'A و  5, 0m / s 2

 1, 0m / s 2
t
0, 5  0
t
20
1
المسافة المقطوعة من طرف العربة d   2  2  2, 0m :A2
جـ -استنتاج شدة قوة االحتكاك :
العربة (  : ) Aمن المعادلة التفاضلية رقم (: )I
f
f  mA aA  0,3  (1, 0)  0,3N  aA 
0
mA

aB
5

العربة ( 0 ,5  aB  g sin   0 : )B
g
10

  30  sin  

صفحة 00 /01

0,25
0,25

0,25×2
0,25

0,25
0,25

3,5

اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط مادة :العلوم الفيزيائية الشعبة :رياضيات وتقين رياضي دورة :جوان 5102
العالمة

عناصر اإلجابة على الموضوع الثاني

مجزأة

مجموع

التمرين التجريبي 3,5( :نقطة)
 2é

2

Zn  Zn

2 H 3 O   2é  H 2  2 H 2 O

 -1معادلة التفاعل:



0,25×2

) Zn( s )  2 H 3 O(aq )  H 2 ( aq )  Zn(2aq )  2 H 2 O( l

 -2جدول التقدم:
)  2 H 2 O( l

) ( aq

2

 H 2 ( g )  Zn


) ( aq

Zn( s )  2 H 3 O

كميات المادة بالمول
بوفرة

0

0

x
xmax
 -تحديد المتفاعل المحد:

n02
n02-2x
n02-2xmax

x
xmax

n01
n01-x
n01-xmax

m 0 ,654

 102 mol  n01  xmax  0
M
65,4

المعادلة
التقدم حالة
الجملة
 0ابتدائية
 xانتقالية
 xmaxنهائية

0,25
0,25

0,25

. vV 0 L 

dVH 2
P
ب -إثبات أن :

VRT
dt
من جدول التقدم لدينا :

3,5

xmax  n01 

n02 C  V 102  0 ,1
xmax 


 5  10 4 mol  n02  2 xmax  0
2
2
2
ومنه المتفاعل المحد هو H3O+و xmax  5  10 4 mol :
 -3أ -تعريف السرعة الحجمية للتفاعل  :هي تغير تقدم التفاعل بالنسبة للزمن في وحدة الحجوم،
1 dx
وتكتب بالعالقة:

V
dt

0,25×2

vvol 

dVH 2
PVH 2
P
dx P dVH 2
ومنه:



x
 PVH 2  xRT  nH 2  x
dt RT
dt
RT
VRT
dt
جـ -السرعة الحجمية للتفاعل عند : t  0
1,013  105
( 12  0 )  106


 8,32  104 mol  L1  min 1
0,1  8,314  293
)(60

vvol 

vvol

0,25×2

0,25

د -حساب سرعة اختفاء شوارد  H3O+ :عند نفس اللحظة:
)d (n02  2 x
dx
لدينا 2   2  V  vvol :
dt
dt
dt
4
 2  0,1 8,32 10  16, 64 105 mol / min


dnH O
3

vH O   
3

vH O
3

 -4تعريف زمن نصف التفاعل :هو الزمن الالزم لبلوغ تقدم التفاعل نصف قيمته النهائية .
8,314  293  2,5  104
t1/ 2  4,2min  VH 2 (t1/ 2 ) 
 قيمته بيانيا 6ml :1,013  105
صفحة 00 / 01

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

6

2015

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تقين رياضي
اختبار يف مادة :الرياضيات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015
املـدة 44 :سا و 04د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

التمرين األول 44( :نقاط)





نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  ، O ;u ,vالنقطتين  Aو  Bاللتين الحقتيهما على
الترتيب  z Aو  zBحيث z A  1  i :و . zB  3  3i
 )1أ) اكتب  zB ، z Aعلى الشكل األسي .

n

 z 
عين قيم  nبحيث يكون العدد   A حقيقيا.
ب)  nعدد طبيعي ّ ،
 2

i
z
z
على الشكل الجبري.
؛ احسب طويلة العدد  zوعمدة له  ،ثم اكتب
جـ)  zعدد مركب حيث 4e 12 :
zA
zA


. sin
 cosو
د) استنتج
12
12

 )2أ) احسب الالحقة  zCللنقطة  Cصورة النقطة  Bبالدوران الذي مركزه  Aوزاويته  ،واستنتج طبيعة
2
المثلث . ABC

أن  ABDCمربع .
ثم ّبين ّ
ب) احسب  z Dالحقة النقطة  Dمرجح الجملة ّ ،  A ; 1 ,  B ;1 , C ;1
التمرين الثاني 40( :نقاط)





الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  . O ; i , j , kنعتبر النقط C  2;3;7  ، B  2;0;2  ، A 1;2;2 

x  2  

والمستوي   P المعرف بالتمثيل الوسيطي y  1  3   :
z  

أن النقط  B ، Aو  Cتعين مستويا.
 )1أ) ّبين ّ

 و  وسيطان حقيقيان.

ثم اكتب معادلة ديكارتية لــه .
ب) تحقّق ّ
أن الشعاع  n  2;1;1ناظمي للمستوي ّ ،  ABC 
 
أن المستويين   P و   ABC متعامدان .
ثم ّبين ّ
 )2أ) ّ
عين معادلة ديكارتية للمستوي ّ ، P
x  5  4t

أن تقاطع   P و   ABC هو المستقيم    ذو التمثيل الوسيطي.  y  4  7t ; t   :
ب) ّبين ّ
z  t

 )3أ) عّين إحداثيات النقطة  Hمرجح الجملة .  A ;1 ,  B ;1 , C ; 1
صفحة  1من 4

ب) احسب المسافة بين النقطة  Hوالمستقيم .   
 )4لتكن  P مجموعة النقط  Mمن الفضاء بحيث u ( MA  MB  MC .u  0 :هو شعاع توجيه .)   





 
ثم استنتج معادلة ديكارتية لــه.
أ) ّبين أن المجموعة  P هي مستو يطلب تعيين عناصره المميزةّ ،
 
 
عين إحداثيات . E
ثم ّ
ب) ّبين أن المستويات الثالثة   ABC  ، Pو  P تتقاطع في نقطة واحدة ّ ، E
جـ) احسب بطريقة ثانية المسافة بين النقطة  Hوالمستقيم .   

التمرين الثالث 4030( :نقطة)

عين  ،حسب قيم العدد الطبيعي  ، nباقي القسمة اإلقليدية للعدد  8nعلى .13
 )1أ) ّ
ب) استنتج باقي القسمة اإلقليدية للعدد  42 1382015  20142037  3على . 13

 )2أ) ّبين أنه من أجل كل عدد طبيعي .  5n  1  64n  52 n 3   5n  6  82 n 13 ، n
عين مجموعة قيم العدد الطبيعي  nحتى يكون.  5n  1  64n  52 n 3  013 :
ب) ّ
التمرين الرابع 4.30( :نقطة )

معرفة على المجال  2; بما يلي . h  x    x  2  2  2ln  x  2  :
 h ) الدالة ال ّ
lim
 )1احسب h  x 
lim h  x  ،

2

x 

x 
 2

تغيراتها .
ثم شكل جدول ّ
 )2ادرس اتجاه ّ
تغير الدالة ّ ، h
 )3استنتج أنه من أجل كل  xمن . h  x   0 ، 2; 
2
المعرفة على المجال  2; بما يلي ln  x  2  :
 f ) الدالة
ّ
x2
 C f المنحنى الممثل للدالة  fفي المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ( O ; i , jوحدة الطول .)1cm

. f  x  x  1





lim
 )1احسب f  x 
ثم احسب . lim f  x 
 x و ّ

فسر النتيجة هندسيا ّ ،
x 
 2
h x
 )2أ) ّبين أنه من أجل كل  xمن المجال : 2; 
f  x  
2
 x  2
تغيراتها.
ثم ش ّكل جدول ّ
ب) ادرس اتجاه ّ
تغير الدالة  fعلى المجال ّ ، 2; 
أن المستقيم    ذا المعادلة y  x  1 :مقارب مائل للمنحنى  C f بجوار . 
 )3أ) ّبين ّ
ب) ادرس وضعية المنحنى  C f بالنسبة إلى المستقيم .   



 C fيقبل نقطة انعطاف  Aيطلب تعيين إحداثييها.

أن المنحنى
 )4أ) اثبت ّ
ب) ارسم المستقيمين المقاربين والمنحنى



. C f

جـ) احسب بالسنتيمتر المربع  ،مساحة الحيز المحدد بالمنحنى  C f والمستقيمات

التي معادالتها x  1 ، y  0 :و . x  1

2
المعرفة على المجال  2; بـln  x  2  :
 g ) الدالة
ّ
x2
g  x   g  1
g  x   g  1
 lim؛ ماذا تستنتج بالنسبة إلى  g؟
و
 )1احسب
lim


x 
 1
x 
 1
x 1
x 1
 )2أعط تفسي ار هندسيا لهذه النتيجة.
g  x  x 1 

 )3انطالقا من المنحنى



 C fارسم المنحى   C g الممثل للدالة  gفي نفس المعلم السابق.
صفحة  2من 4

التمرين األول 44( :نقاط)

الموضوع الثاني





في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  ، O ; i , j , kنعتبر النقطتين B 1;2; 2  ، A 2;3;1

x  1

و   D المستقيم الذي تمثيله الوسيطي.  y  1  t ;  t   :
 z  3  2t

 )1أ ) اكتب تمثيال وسيطيا للمستقيم    الذي يشمل النقطة  Aو  u 1;2; 2 شعاع توجيه لــه .

عين إحداثيات النقطة  Cنقطة تقاطع المستقيمين   D و .   
ب) ّ
المعين بالمستقيمين   D و .   
  P  )2المستوي
ّ
 
ثم استنتج معادلة ديكارتية لــه .
ّبين ّ
أن  n  2; 2; 1شعاع ناظمي للمستوي ّ ، P
 )3أ) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي   Q الذي يشمل النقطة  Bويعامد المستقيم .   
عين إحداثيات النقطة  Eالمسقط العمودي للنقطة  Bعلى المستقيم .   
ب) ّ
جـ) احسب المسافة بين النقطة  Bوالمستقيم .   

د) احسب مساحة المثلث . BEC

التمرين الثاني 40( :نقاط)
 )1حل في

مجموعة األعداد المركبة ،المعادلة ذات المجهول  zالتالية. z 2  4  sin   z  4  0...   :

حيث  وسيط حقيقي.

 )2من أجل   نرمز إلى حلي المعادلة    بـ  z1و  . z 2اكتب  z1و  z 2على الشكل األسي .
3
 )3نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  O; u , vالنقط  B ، Aو  Cالتي الحقاتها على





الترتيب zB  3  i ، z A  3  i :و . zC  3 3  i
zC  z A
ثم على الشكل األسي .واستنتج طبيعة المثلث . ABC
أ) اكتب العدد المركب  z  zعلى الشكل الجبريّ ،
B
A
ب) استنتج أن النقطة  Cهي صورة النقطة  Bبالتشابه المباشر  Sالذي مركزه  Aويطلب تعيين نسبته وزاوية له.
حدد طبيعة الرباعي . ABDC
ثم ّ
جـ) ّ
عين الحقة النقطة  Dصورة النقطة  Bباالنسحاب  tالذي شعاعه ّ ، AC
z  zC
تخيلي صرف مع . z  z B
عين   1 مجموعة النقط  Mذات الالحقة  zحيث:
 )4أ) ّ
z  zB
z  zC
حقيقيا مع . z  z B
عين   2 مجموعة النقط  Mذات الالحقة  zحيث:
ب) ّ
z  zB
التمرين الثالث 44( :نقاط)

نعتبر المتتالية  u n المعرفة بحدها األول  u0  0ومن أجل كل عدد طبيعي un1  6un  16 : n
 8

 h )1الدالة المعرفة على المجال    ;  بما يلي h  x   6 x  16 :و   C تمثيلها البياني في المستوي
 3

المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس و    المستقيم ذو معادلة ( y  xأنظر الشكل في الصفحة الموالية).

صفحة  0من 4

y

أ) أعد رسم الشكل المقابل على ورقة اإلجابة ثم مثّل
على حامل محور الفواصل الحدود  u2 ، u1 ، u0و u3

8

C 

7

(دون حسابها وموضحا خطوط اإلنشاء).

6

تغير  u n وتقاربها.
ب) ضع تخمينا حول اتجاه ّ
 )2أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي : n

 

5
4

. 0  un  8

3

ب) ّبين أنه من أجل كل عدد طبيعي : n
 8  un  un  2 
. un1  un 
6un  16  un
تغير . u n 
جـ) استنتج اتجاه ّ

2
1

x

8

7

6

5

4

3

1

2

-1

0

-2

-3

1
 )3أ) ّبين أنه من أجل كل عدد طبيعي 8  un  : n
2
n
1
ب) ّبين أنه من أجل كل عدد طبيعي  ، 0  8  un  8   : nثم استنتج . lim u n
n 
2
التمرين الرابع 4.( :نقاط )

. 0  8  un1 

بما يلي. g  x    x  2 e x  2 :

المعرفة على
 g ) الدالة
ّ
 )1احسب  lim g  x  :و . lim g  x 
x

x

ثم شكل جدول تغيراتها .
 )2ادرس اتجاه ّ
تغير الدالة ّ ، g
 )3احسب  ، g  0ثم استنتج إشارة . g  x 

بما يلي. f  x   2x  3   x  1e x :

المعرفة على
 f ) الدالة
ّ
 C f المنحنى الممثل للدالة  fفي المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس . O ; i , j
أن  ، lim f  x    :ثم احسب . lim f  x 
ّ )1بين ّ
x 
x 
 )2أ) ّبين أنه من أجل كل عدد حقيقي . f   x    g  x  ، x
ثم شكل جدول تغيرات الدالة . f
ب) استنتج إشارة ّ ، f   x 

أن المستقيم    ذا المعادلة  y  2x  3مستقيم مقارب مائل للمنحنى
جـ) ّبين ّ
ثم ادرس وضعية  C f بالنسبة إلى المستقيم .   







 C fعند 

أن المعادلة  f  x   0تقبل حلين  و  حيث 0,92    0,93 :و . 1,56    1,55
 )3أ) ّبين ّ
3

ب) ارسم المستقيم    والمنحنى  C f على المجال   ; 2 
 xعلى .
 )4أ) ّبين ّأن الدالة x xe x :هي دالة أصلية للدالة  x  1e x

المحدد بالمنحنى  C f والمستقيم    والمستقيمين اللذين معادلتيهما:
ب) احسب  Aمساحة الحيز المستوي
ّ
 ( x   ، x  0حيث  هي القيمة المعرفة في السؤال  )3أ) ).
جـ) جد حص ار للعدد . A
صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
الشعبة :تقين رياوي

اخحبار يف تادة :الرياويات
(الموضوع األول)

املدة 10 :ساعات ونصف
العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

األول 10( :نقاط)
التمرين ّ
 .0أ ـ

 7 
i

 4 

 
i  
 4

 2e

، z A  2e

 
i 
4

5,0

z B  3 2e

7 n
7n
 zA 
4
وحسب غوص  n  4kحيث
بـ
 حقيقي معناه  k
 e
4
 2


i
i

12
جـ ـ لدينا z  z A  4e  4 2e 6 :ومنه  z  4 2و arg  z   
6
z
 6  2 i 6  2
zA
n





 


6 2
6 2
 cos و
دـ
12
4
4





12

sin

k

5,0
5,0
5,0
5,0

 .5أ ـ  zC  z A  e 2  zB  z A ومنه zC  3  i

5,0

المثلث  ABCمتساوي الساقين وقائم في . A
 z  z B  zC
zD  A
ب ـ  1  5i
1  1  1
 zD  zC  zB  z Aومنه  CD  ABوبالتالي  ABDCمتوازي أضالع و ABC

5,,0

i

متساوي الساقين وقائم في  Aإذاً فهو مربع .
التمرين الثاني 12( :نقاط)

 .0أ ـ  AB 1; 2;0  // AC  3;1;5 ومنه النقط  Aو  Bو  Cتعين مستويا.

ب ـ  n. AB  0و  n. AC  0ومنه  n  2;1;1ناظمي للمستوي .  ABC 

5,,0
5,0

5,0
5,0

معادلة   ABC هي. 2 x  y  z  6  0 :

5,,0

 .5أ ـ معادلة المستوي   P هي. x  y  3z  1  0 :

5,0

ألن  n  nحيث  . n 1;1; 3ومنه n.n  0
  P و   ABC متعامدان ّ
ب ـ بالتعويض نجد      P و      ABC 

 .3أ ـ H  5; 1; 3

12 11
بـ
11
 .0أ ـ لدينا MA  MB  MC .u  0 :تكافئ  MH .u  0ومنه  P هو



5,20
5,0
5,0

d  H ;      d  H ; P   



المستوي الذي يشمل النقطة  Hو  uشعاع ناظمي له .
معادلة  P هي . 4 x  7 y  z  30  0

5,0
5,0
5,,0

صفحة  0من 2

10
نقاط

04,25
نقطة

تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
املدة 10 :ساعات ونصف
الشعبة :تقين رياوي
اخحبار يف تادة :الرياويات
تابع للموضوع األول

العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

 43 23 3 
ب ـ  P    ABC   P       P   Eومنه E  ;  ; 
 11 11 11 
12 11
جـ ـ
d  H ;      EH 
11
التمرين الثالث 1352( :نقطة)

 .0أ ـ  84  113 ، 83  513 ، 82  1213 ، 81  813 ، 80  113ومنه
 84 k   8 13 k مع .  0;1;2;3

لكل

ب ـ  42  1382015  20142037  3  3  5  1  313ومنه الباقي .11

 .5 أ ـ 5n  1  64n  52n3  5n  182n   8 13
 أي  5n  1  64n  52n3   5n  182n  82n  513
ومنه  5n  1  64n  52n 3   5n  6 82n 13
ب ـ  5n  6  013ألن ّ 82nأولي مع  01إذاً  n  413و n

5,0
5,,0

0,75
نقطة

50
5,,0

2 n3

03, 5
نقطة

50
5,,0

التمرين الرابع 1,52( :نقطة)
lim
h  x    .0 (I


x 
2

؛ lim h  x   

 .5من أجل كل  xمن : 2; 

5,0

x 

2  x 2  4 x  3
x2

h  x  

5,,0

الدالة  hمتناقصة تماما على  2; 1ومتزايدة تماما على  1; 

5,,0

جدول تغيرات الدالة . h

5,,0

 .3لكل  xمن  h  x   3 ، 2; ومنه . h  x   0

5,,0

lim
f  x    .0 (II


5,,0

x 
 2

 x  2معادلة المستقيم المقارب للمنحنى . C f 

5,,0

lim f  x   

x

 .5أ ـ لكل x

ب ـ الدالة f

5,,0
h x

من المجال : 2; 
2
 x  2
متزايدة تماما على المجال 2; 

f  x  

5,0
5,,0

جدول تغيرات الدالة . f

5,,0

 .3أ ـ  lim  f  x    x  1   0ومنه    المستقيم المقارب المائل لـ . C f 
x 

بـ



 C fتحت    على  2; 1؛  C f فوق    على

صفحة  5من 2

1; 

5,,0
5,0

04
نقطة

تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
املدة 10 :ساعات ونصف
الشعبة :تقين رياوي
اخحبار يف تادة :الرياويات
تابع للموضوع األول

العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة

 .0أ ـ لكل  xمن المجال : 2; 

6  4ln  x  2 
3

 x  2

f   x  

5,,0

3
2

وتغير إشارتها
 f   x تنعدم عند ّ e  2
3
3

 32

2
 A  e  2 ; e  3e 2  1 نقطة انعطاف للمنحنى . C f 


ب ـ رسم المستقيمين المقاربين والمنحنى . C f 
1

5,,0
5,,0
5,,0

2
2 
1


جـ ـ s   f  x  dx   x 2  x  ln  x  2     2  ln 3  cm 2
1

2
 1 
g  x   g  1
g  x   g  1
و
lim
 3 . 1 (III
lim

3


x 
 1
x 
 1
x 1
x 1
الدالة  gغير قابلة لالشتقاق عند العدد  1
1

 .5المنحنى   C g يقبل نصفي مماسين عند النقطة ذات اإلحداثيتين .  1;0 
  C g  .3ينطبق على  C f على المجال   1; و   C g نظير



 C fبالنسبة إلى

محور الفواصل على المجال . 2; 1
(الموضوع الثاني)

عناصر اإلجابة

5,0

03,5
نقطة

5,,0
5,,0
5,0

العالمة
مجزأة مجموع

األول 10( :نقاط)
التمرين ّ

 .0أ ـ الجملة :

x  2  

  y  3  2 ;   هي تمثيل وسيطي للمستقيم .   
 z  1  2


5,0

ب ـ إحداثيات النقطة  Cنقطة تقاطع المستقيمين   D و    هي . 1;1;3 :

5,0
5,0

المعادلة الديكارتية للمستوي   P هي. 2 x  2 y  z  3  0 :

5,0

 n  v D  .5و  n  uومنه  n  2; 2; 1شعاع ناظمي للمستوي  P 

 .3أ ـ المعادلة الديكارتية للمستوي   Q هي. x  2 y  2 z  9  0 :
 7 11 1 
ب ـ  E       Q ومنه E  ; ; 
 3 3 3
جـ ـ d  B;      BE  10
1
د ـ S BEC  BE  CE  2 10 ua
2

صفحة  3من 2

5,0
5,0
5,0
5,0

10
نقاط

تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
املدة 10 :ساعات ونصف
الشعبة :تقين رياوي
اخحبار يف تادة :الرياويات
عناصر اإلجابة

(تابع للموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة مجموع

التمرين الثاني 12( :نقاط)

.   16  sin 2   1   4i cos  .0
2

ومنه ، z  2sin   2i cos


 z1  3  i  2e 6 .5و
zC  z A
 .3أ ـ  i 3
zB  z A
i


i
zC  z A
 3e 2
zB  z A



z  2sin   2i cos

 
i  
 6

. z2  3  i  2e

5,,0
5,0
5,0

 ،المثلث  ABCقائم في . A

5,0

ب ـ  zC  z A  3e 2  zB  z A ومنه  Cهي صورة  Bبالتشابه المباشر  Sالذي

.
مركزه  ، Aنسبته  3وزاويته
2
جـ ـ  t  B   Dتعني  zD  zB  z ACومنه zD  3 3  i

5,0

 BD  ACوالمثلث  ABCقائم ومنه الرباعي  ABDCمستطيل

5,0

12
نقاط

i

 .0أ ـ   1 هي الدائرة ذات القطر   BC باستثناء . B

5,,0

5,0

ب ـ   2 هي المستقيم   BC باستثناء . B
التمرين الثالث 10( :نقاط)

5,0

 .0أ ـ إعادة رسم الشكل وتمثيل الحدود  u2 ، u1 ، u0و  u3على حامل محور الفواصل

5,0

ب ـ التخمين  :المتتالية  u n متزايدة ومتقاربة

5,,0

 .5أ ـ البرهان بالتراجع من أجل كل عدد طبيعي . 0  un  8 : n
 8  un  un  2 
un 1  un  6un  16  un 
ب ـ لكل عدد طبيعي : n
6un  16  un

5,,0

جـ ـ المتتالية  u n مت ازيدة على

.

5,0
5,0

1
 .3أ ـ ن ّبين أنه لكل 8  un  : n
2
n
1
ب ـ ن ّبين أنه لكل 0  8  un  8   : n
2
lim un  8

. 0  8  un1 

n

صفحة  0من 2

5,,0
5,0
5,,0

10
نقاط

تابع لإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة5102 :
املدة 10 :ساعات ونصف
الشعبة :تقين رياوي
اخحبار يف تادة :الرياويات
عناصر اإلجابة

تابع للموضوع الثاني

العالمة
مجزأة مجموع

التمرين الرابع 1,( :نقاط)
lim g  x    ، lim g  x   2 .0 (I
x 

 .5لكل  xمن

5,0

x

لدينا. g   x    x  3 e :

5,,0

x

 g  x   0من أجل  x  ; 3و  g  x   0من أجل x 3; 

الدالة g

متناقصة تماما على المجال  ; 3ومتزايدة تماما على المجال 3; 

تغيرات الدالة . g
جدول ّ
 g  0  0 .3؛  g  x   0لكل  x ;0و  g  x   0لكل . x0; 

5,,0
5,,0
5,,0
5,0

 2x  3 x 
 e    .0 (II
 lim f  x   lim  x  1 ؛ lim f  x   
x 
x 
x
 x 1

 .5أ ـ لكل عدد حقيقي . f   x    g  x  ، x

5,0

ب ـ إشارة . f   x 

5,,0

جدول تغيرات الدالة . f

5,,0

جـ ـ  lim  f  x   y   lim   xe x  e x   0؛
x 
x 

   مستقيم مقارب مائل لـ C f 

 C fيقع فوق    من أجل  C f  . x  ; 1يقع تحت    من أجل


C f  . x  1; 

يقطع    عند النقطة A  1;1

 .3أ ـ بتطبيق مبرهنة القيم المتوسطة مرتين.

5,0

5,,0
5,0
5,0

 f  0,92   0, 02؛  f  0,93  0, 03؛  f  1,56   0, 002؛ f  1,55   0, 01

ب ـ رسم المستقيم    والمنحنى . C f 

5,0
5,,0

 .0أ ـ  u  x   xe xإذاً u '  x    x  1 e x

5,,0



ب ـ A    2 x  3  f  x   dx   e ua
0
جـ ـ 2,31  A  2,36

صفحة  2من 2

5,0
5,,0

1,
نقاط

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تقين رياضي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 1112

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)

املـدة 10 :سا و 30د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول
الموضوع :نظام آلي لتشكيل ،تعبئة ،غلق ،قص و إجالء علب حلوى قشدية
يحتوي الموضوع على ملفين:
أ -الملف التقني  :الصفحات .} 11/5 - 11/4 - 11/3 - 11/1 - 11/1{ :
ب -ملف األوجوة  :الصفحات .}11/10 - 11/9 - 11/8 - 11/7 - 11/6{ :
مالحظ  - :ال يسمح ةاستعمال أي وثيق خاروجي عن االختبار.
 -يسلم ملف األوجوة ةكامل صفحاته { }11/11 - 11/9 - 11/8 - 11/7 - 11/6داخل الورق المزدووج لالختبار.

أ -الملـف التقنـي
 -1تقديم عام للنظام :يسمح النظام الممثل في الشكل ( 1صفحة  )11/1بتشكيل ،تعبئة ،غلق ،قص و إجالء علب حلوى
قشدية بمجموعة  16علب.
 -2اشتغال النظام:
 -1.2شروط اةتدائي :
 في حالة راحة تكون سيقان الدافعات في حالة دخول ( كما هو مبيّن في الصفحة .) 11/1 يكون المحرك »  « Mt1في حالة راحة. يكون بساط اإلجالء في حالة راحة. حضور المكب »  ،« B1يكشف عنه الملتقط » .« p1 حضور الحلوى القشدية في الخزان ،يكشف عنه الملتقط » .« p2 حضور المكب »  ،« B2يكشف عنه الملتقط » .« p3 -2.1وصف الدورة:
عند توفير الشروط االبتدائية والضغط على زر انطالق الدورة »  « Dcyيشتغل النظام اآللي لتشكيل ،تعبئة،
غلق ،قص و إجالء علب حلوى قشدية حسب العمليات التالية:
العملي  :11تشكيل العلب (مجموعة تحتوي على  16علب).
 صعود القالب السفلي بواسطة الدافعة »  « V2حتى الضغط على الملتقط  ( .b1الملتقطات غير ممثلة في النظام ) . بعد نهاية الصعود تتم عملية تسخين القالب السفلي بواسطة مقاومة(غير معنية بالدراسة)تدوم هذه العملية  2ثواني. بعد نهاية التسخين تتم عملية تشكيل أول مجموعة من العلب بواسطة نزول القالب العلوي المتحكم فيه بالدافعة» . « V1
 بعد عملية التشكيل يتم الضغط على الملتقط  ، a1يتم رجوع الدافعتين »  V1و  « V2إلى غاية الضغط علىالملتقطين  a0و.b0
 يتم دوران المحرك »  « Mt1الذي يعمل على تقدم الشريط البالستيكي بمسافة مضبوطة إلى غاية الضغط علىالملتقط » ( « p4غير ممثل) ،ثم تنتهي العملية .11

صفحة  1من 11

العملي  :11تعبئ العلب :عند تشكيل المجموعة الثانية ،يتم تعبئة المجموعة األولى بفتح الكهروصمام » .« EV
تستغرق هذه العملية  5ثواني.
العملي  :10غلق العلب :عند تشكيل المجموعة الثالثة وملء المجموعة الثانية تتم عملية غلق المجموعة األولى
بواسطة شريط الصق ملتف حول المكب »  « B2تستغرق هذه العملية  5ثواني.
العملي  :10القص و اإلوجالء :نزول السكين المتحكم فيه بواسطة الدافعة »  « V3مزدوجة المفعوول لقوص المجموعوة
األولووى المعبئووة والمغلوقوووة ،عنوود الضووغط علوووى الملووتقط  c1يووتم رجووووع سوواق الدافعووة »  « V3ودوران المحووورك
»  « Mt2غير ممثل يؤدي إلى انتقال بساط اإلجالء.عند الضغط على الملتقط  c0يتوقف »  « Mt2وتنتهي الدورة
 مالحظ  :تقتصر دراسة جزء اآلليات ( )GRAFCETالصفحة  11/10على العملية ( 01تشكيل العلب)

الشكل ()1

دافعة »«V3

طبل

الشريط الالصق الذاتي
(مكب »)«B2
صفيحة "سكين"

شريط بالستيكي
مستعمل
لفاف

Dcy

عملية

EV

الغلق

منتج تام

قالبعلوي
قالب
علوي

بساط اإلجالء

اإلجالء

Mt1

محرك-مخفض

دافعة »«V1

عملية التشكيل
نظام ضبط
(مكب »)«B2

أنابيب التعبئة )(06

قالب سفلي
ساخن

دافعة »«V2

نظام آلي لتشكيل ،تعبئة ،غلق ،قص واجالء علب حلوى قشدية

الشريط البالستيكي
(مكب »)«B1

 مالحظ  :شرح معنى كلم " مكب "  :ما يلف عليه الشريط . -0منتج محل الدراس  :نقترح دراسة محرك مخفض (الصفحة .)11/3
يتم نقل الحركة من عمود المحرك ( )2إلى العمود ( )14بواسطة مجموعة متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة.

 -0معطيات تقني  :انظر الصفحة (. )11/3
 -2العمل المطلوب :
 -1-2دراس اإلنشاء 10( :نقط )
أ  -تحليل وظيفي  :أجب مباشرة على الصفحتين .11/7 – 11/6
ب  -تحليل ةنيوي :
 -1دراس تصميمي وجزئي  :أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة .11/8
 -1دراس تعريفي وجزئي  :أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة .11/8
 -1-2دراس التحضير 06( :نقاط)
أ  -تكنولووجي وسائل الصنع  :أجب مباشرة على الصفحة .11/9
ب  -تكنولووجي طرق الصنع  :أجب مباشرة على الصفحتين . 11/10 - 11/9
وجـ  -دراس اآلليات  :أجب مباشرة على الصفحة .11/10

صفحة  1من 11

صفحة  0من 11

صفح  0من 11

محرك  -مخفض

 -سلم 2/1

معطيات تقني
 استطاعة المحرك الكهربائي » Pm = 3 KW :« Mt1 سرعة دوران المحرك » Nm = 950 tr/mn : « Mt1 المتسننات ) : (15) - (9) - (11) - (6) - (20) - (5متسنناتأسطوانية ذات أسنان قائمة:
Z15 = 64 ; Z9 = 19 ; Z11 = 22 ; Z6 = 20 ; 
Z20 = 68 ; Z5 = 17
da5 = 19 ; da20 = 70 ; da6 = 44 ; da11 = 48 ; 
da9 = 42 ; da15 = 132
 المردود اإلجمالي للمحرك – مخفضη = 0,55 :

33
31
31
30
19
18
17
16
15
14
13
11
11
10
19
18
17
16
15
14
13
11
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
8
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

الرقم

العدد

برغي الضغط ذو طرف Q M10x20 - 6g TL

صينية مستقبلة
صينية محركة
برغي CHc M10 - 32
حلقة كبح W10
حلقة استناد نوع d10 – L
عمود حامل اللفاف
أسطوانة لفافة
غشاء
خابور متوازي شكل A
برغي ملء الزيت
برغي تفريغ الزيت
برغي CHc M8 - 32
عجلة مسننة
حلقة كبح W8
صفائح
محمل أملس
غطاء
عجلة مسننة
عمود خروج المخفض
حلقة مرنة لألعمدة
مدحرجة ذات صف واحد من الكريات
عجلة مسننة
خابور متوازي شكل A
عمود مسنن
حلقة مرنة لألعمدة
مدحرجة ذات صف واحد من الكريات
عمود مسنن
عمود محرك
مدحرجة ذات صف واحد من الكريات
فاصل الكتامة نوع AS
محمل أملس
هيكل

25 Cr Mo 4
E 335
E 335
C 45
C 60
S 235
31 Cr Mo 12
Al Si 7 Mg
Al Si 7 Mg
C 45
C 45
C 45
C 45
31 Cr Mo 12
C 60
مطاط إصطناعي
Cu Sn 10 P
EN GJL 250
31 Cr Mo 12
31 Cr Mo 12
C 60
30 Cr Mo 16
31 Cr Mo 12
C 45
31 Cr Mo 12
C 60
30 Cr Mo 16
31 Cr Mo 12
31 Cr Mo 12
30 Cr Mo 16
Cu Sn 10 P
EN GJL 250
المادة

التعيينات

محرك – مخفض

اللغ
Ar

( نظام آلي لتشكيل  ،تعبئة  ،غلق  ،قص واجالء علب حلوى)

11
صفحة  0من 11

تجارة

تجارة
تجارة
تجارة

تجارة
تجارة
تجارة
تجارة
تجارة

تجارة
تجارة

تجارة
تجارة

تجارة
تجارة

المالحظات

ملف الموارد

مدحروجات ذات صف من
الكريات ةتماس نصف قطري
 -طراز BC

سلسل القياسات 11

سلسل القياسات 10

d
r

B

D

r

B

D

N°

1,5

14

47

1

12

40

17

3

2

15

52

1,5

14

47

20

4

2

17

62

1,5

15

52

25

صامول ذات حزوز و حلق كبح
G

E

d1

S

B

D

1

4

15,5

4

5

28

1

4

18,5

4

6

32

dx
pas
17 x
1
20 x
1

الخواةير المتوازي
b

a

d

k

j

d + 2,3

d–3

5

5

12 à 17 inclus

d + 2,8

d – 3,5

6

6

17 à 22

d + 3,3

d–4

7

8

22 à 30

الحلقات المرن لألعمدة

فاصل " ةولستر "
E

D

d

8

35

17

8

35

18

8

38

20

صفحة  2من 11

g

c

e

d

17

26,8

1,2

18

19

29

1,2

20

23,9

34,8

1,2

25

أ -تحليل وظيفي:
 -1أتمم المخطط الوظيفي ) (A-0للنظام اآللي.

 -1.2دراس اإلنشاء:
المطلوب

 - 2التحديد الوظيفي لألبعاد:
 -1.2أنجز سلسلة األبعاد الوظيفية الخاصة بالشرط » .« Ja

9

النظام اآللي

 -1مستعينا بالملف التقني ،أتمم المخطط ) (FASTأدناه
لوظيفة الخدمة  FSإلنتاج علب حلوى قشدية.
FS

إنتاج علب حلوى قشدية
الحل التكنولووجي

Ja

 FP1تشكيل مجموعة العلب
 FP11تسخين الشريط البالستيكي

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

 FP12تخريم الشريط البالستيكي

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

 FP2تقدم الشريط البالستيكي

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

 FP3تعبئة مجموعة العلب

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

 -1.2قد تم تركيب العجلة المسننة ( )15مع العمود ()14
بتوافق ) ( ( Ø20 H7 p6صفحة .)11/3
 احسب هذا التوافق ثم استنتج نوعه ،علما أن:)

( Ø 20 p6

)

( Ø 20 H7

Jmaxi = ………………………………….….....
…………………………………………….......

............................ FP4

وحدة الغلق

............................ FP5

صفيحة  -سكينV3+

………………………………………….…......

 FP6إجالء مجموعة العلب

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

نوع التوافق .......................................................... :

 -6اشرح تعيين مواد القطع التالية:
 -1.6القطعة (: Al Si 7 Mg :)16

 -0أتمم جدول الوصالت الحركية التالي:
القطع

اسم الوصل

17/16
9/11
)16 -1(/6

 -0أتمم الرسم التخطيطي
الحركي التالي:

الرمز

Jmini = …………………………………….......

الوسيل

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

 -1.6القطعة (: Cu Sn 10 P :)2
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

 -7لقد تم الحصول على خام الغطاء ( )16عن طريق القولبة.
 -1.7ما هو نوع القولبة المناسبة..................................... :
 -1.7اشرح باختصار هذا النوع .................................:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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 - 8دراسة المتسننات
 -1.8أتمم جدول المميزات التالي:
m

Z

d

da

h

)(9

19

01

)(15

60

101

العالقات:

a

 -11دراسة ميكانيكية للمقاومة:
تنقل الحركة الدورانية من العمود ( )9إلى العجلة ()11
بواسطة الخابور ( )11تحت قوة مماسية T = 8800 N
 - 1.11ما هي طبيعة اإلجهاد المسلّط على الخابور ؟
................................................................................

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

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

 -1.8احسب النسبة اإلجمالية » :« rg
................................................................................
................................................................................
...............................................................................

rg = ……..
 -0.8احسب سرعة دوران عمود الخروج (:)10
................................................................................
................................................................................
...............................................................................

N10 = ……….
 -9احسب المزدوجة المحركة ):(Cm
................................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Cm = ……….
 -11احسب المزدوجة عند الخروج ):(Cs
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

 -1.11علما أن الخابور ( [6x6x24] )11من الصلب ذو
مقاومة حد المرونة لالنزالق τeg=Reg = 262 N/mm²
ومعامل األمن . s = 5
 تحقق من شرط المقاومة للخابور:................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
 -االستنتاج................................................................:

 -0.11نعتبر العمود ( )9كعارضة أسطوانية مملوءة ذات
قطر »  « dيشتغل في ظروف االلتواء البسيط تحت عزم
االلتواء Mt = 200 N.m
 احسب القطر »  « d9إذا علمت أن إجهاد المرونة τe=Re = 800 N/mm²و معامل األمن .s = 5
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Cs = …….….
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d9 = ……….

ب -تحليل ةنيوي
 -1دراس تصميمي وجزئي :
لتحسين سير الجهاز واالشتغال في ظروف جيدة و آمنة ،نطلب إعادة دراسة كل من:
 الوصلة بين العمود ( )10والعجلة المسننة ( )12بتحقيق وصلة اندماجية بحواجز قابلة للفك. الوصلة المتمحورة بين العمود ( )10والهيكل ( )16/1باستعمال مدحرجتين ذات صف من الكريات بتماس نصف قطريمع تحقيق الكتامة الالزمة.

سلم1/1 :

 -1دراس تعريفي وجزئي :
 أتمم الرسم التعريفي للمنتج التام للمحمل األملس ( )1بسلم ( )1/1وفق المسقطين التاليين : المسقط األمامي قطاع  A-Aو المسقط الجانبي األيمن. -حدد األبعاد الوظيفية ،الحاالت السطحية و السماحات الهندسية دون قيم.

A

A
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 -1.2دراس التحضير:
المطلوب

أ -تكنولووجي وسائل الصنع.
في إطار سلسلة متوسطة نريد دراسة وسائل الصنع الالزمة من حيث اآلالت ،أدوات القطع والمراقبة للعجلة المسننة
( )11في ورشة صناعية ميكانيكية مجهزة بآالت عادية ،نصف أوتوماتيكية ،أوتوماتيكية وذات تحكم عددي ،طبقا للمخطط
التالي.

قطع خام

ضبط اآلالت

الطاق الكهرةائي

ةرنامج  -سير الصنع
أوامر المستعمل

تصنيع العجل المسنن

قطع مصنع

أدوات و آالت صناعي ميكانيكي

* صنعت العجلة المسننة ( )11الممثلة على
الرسم المقابل من مادة 31CrMo12
 -1اشرح هذا التعيين.

Ǿ 33

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

 -1حدّد اسم كل عملية حسب شكل السطوح.
(:)3
(:)4

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

ب -تكنولووجي طرق الصنع.
نقترح دراسة صنع العجلة المسننة (( )11شكل  )1المصنوعة من 31 Cr Mo 12
 -1مباشرة على الرسم المقابل ،أتمم الشكل األولي لخام العجلة المسننة ()11
 -1مباشرة على الجدول أدناه ،استنتج وأتمم السير المنطقي لصنع العجلة المسننة ()11
مستعينا بمجموعات التشغيل التالية{)9( - )7( - )1(- )1(} ،{( 8( - )2( - )0( - )0(} ،{)6(}:
المراحل
111
111
011
011
211
611
711

العمليات
مراقب الخام األولي
{
{
} ({)11( ، )11( ، )11
}
}
مراقب نهائي

المنصب
المراقب

التخليق
تصحيح األسنان
المراقب
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(شكل )1
شكل أولي لخام العجل المسنن ( ) 11

 - 0نريد إنجاز السطح (  ) 0من المجموعة }( {( 8( - )2( - )0( - )0على آلة صناعية.
 1-0ضع القطعة في وضعية إيزوستاتية  ،مبرزا أبعاد الصنع  ،أداة القطع  ،حركات القطع .
 1-0احسب سرعة الدوران (  ) Nو سرعة التغذية ( . ) Vf
المعطيات d = 92mm ، f = 0,2 mm/tr ، vc = 80 m/mn :
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

N = …………………………….
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Vf = ......……………………….
وجـ  -دراس اآلليات
 .1أتمم الرسم التخطيطي للدافعة )(V1
بموزع ثنائي االستقرار  1/2ذو تحكم هوائي

 .1أتمم المخطط الوظيفي في تحكم المراحل
االنتقالية (غرافسات مستوى )II
للعملي  11فقط (تشكيل العلب) .
الجزء المعني بالدراسة

العملية 01
ل حة

0

Dcy. p1.p2.p3
الجزء المعني
ةالدراس

1

دورة :01
تشكيل العلب

2

3

4

5
P4

p4.p1.X
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6

8

الموضـوع الثاني
الموضوع :نظام آلي للتعبئة واإلجالء
يحتوي ملف الدراسة على جزئين:
أ– الملف التقني  :الصفحات {}11/15 ، 11/14 ، 11/13 ، 11/11 ، 11/11
ب– ملف األوجوة  :الصفحات {}11/11، 11/10 ، 11/19 ، 11/18 ، 11/17 ، 11/16

مـالحظ :

 ال يسمح ةاستعمال أي وثيق خاروجي عن االختبار. -يسلم ملف األوجوة ةكامل صفحاته { }11/11، 11/11 ، 11/19 ، 11/18 ، 11/17 ، 11/16داخل الورق المزدووج لالختبار .

أ -الملـــف التقــني:
 .1تقديم النظام اآللي:
يهدف النظام اآللي المقترح للدراسة (صفحة  )11/11إلى ملء العلب المعدنية بكمية مضبوطة من معجون ما (الطماطم ،المربى).. ،
وإجالئها.
يتكون الجزء العملي للنظام اآللي (شكل  )1صفحة  11/11من:
ّ
المكون من خزان العلب و دافعة ) (V1التي تقوم بوضع العلبة في وضعية تعبئة.
 منصب التغذية بالعلب الفارغة
ّ
المكون من خزان المادة األولية (معجون) ،يتحكم في فتحه وغلقه الدافعة ).(V2
 منصب التعبئة
ّ
المكون من الدافعة ) (V3والبساط المتحرك
 منصب تحويل العلب المعبئة إلى منصب غلق العلب (غير ممثل وغير معني بالدراسة)
ّ
) (TRالذي يتحكم فيه محرك  -مخفض ).(Mt

 .1وصف تشغيل الدورة:
عند وصول العلبة فارغة من الخزان إلى منصب التغذية الذي يكشف عن وجودها الملتقط  pوالضغط على الزر  mتنطلق الدورة :
 نقل العلبة الفارغة إلى منصب التعبئة بواسطة الدافعة ).(V1
 عند الضغط على الملتقط  a1تدخل ساق الدافعة ( )V2التي ستفتح خزان المادة األولية لملء العلبة.
 عند الضغط على الملتقط  b0وملتقط الوزن  nالذي يكشف عن بلوغ الوزن المناسب للعلبة.
 يتم خروج ساق الدفعة ) (V2لغلق خزان المادة األولية.
تحول العلبة إلى البساط المتحرك ) (TRبواسطة خروج ساق الدافعة ).(V3
 عند الضغط على الملتقط ّ b1
 عند الضغط على الملتقط  c1يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة ). (V3
 عند الضغط على الملتقط  c0ينطلق المحرك ) (Mtلمدة  10ثواني لتحويل العلبة المملوءة إلى منصب الغلق (غير ممثل).
 توقف المحرك ) (Mtورجوع ساق الدافعة ) (V1بعد انتهاء المدة وتنتهي الدورة.
 .0منتج محل الدراس  :نقترح دراسة محرك مخفض الذي يدير البساط المتحرك (الصفحة .)11/13
يتم نقل الحركة من عمود المحرك ( )11إلى البساط المتحرك بواسطة متسننات مخروطية ذات أسنان قائمة (.)17 – 16

 .0معطيات تقني N12 = 1500 tr/mn ; Z16 = 29 dents ; Z27 = 39 dents ; m = 3 mm :
 .2العمل المطلوب:
 .1.2دراس اإلنشاء ( 10نقط )
أ -تحليل وظيفي  :أجب مباشرة على الصفحات  11/17 ، 11/16 :؛ .11/18
ب -تحليل ةنيوي:
 -1دراس تصميمي وجزئي  :أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة .11/19 :
 -1دراس تعريفي وجزئي  :أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة .11/19 :

 .1.2دراس التحضير 6( :نقاط)
أ -تكنولووجيا لوسائل و طرق الصنع  :أجب مباشرة على الصفحة .11/10 :
ب -دراس اآلليات :أجب مباشرة على الصفحة .11/11 :
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( شكل ) 1

نظـام آلــي للتعبئة واإلجــالء
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1

7 p6

مـحــرك مـخفـــض

السلم 1:1 :
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لج ــاف

1

18
17

1

16

1

عجلة مسننة
تعيين معني بالدراسة

15

8

برغي أسطواني بتجويف سداسي

14

1

13

1

11

1

11

1

10

1

19

1

غطاء
تعيين معني بالدراسة

18

1

17

1

فاصل ذو شفتين
تعيين معني بالدراسة

16

1

ترس

15

1

14

1

13

1

11

1

11

1

10

1

9

1

8

1

7

1

محززة KM M 30 x 1,5
صامولة ّ
محززة
حلقة كبح ّ
تعيين معني بالدراسة

6

1

تعيين معني بالدراسة

5

1

مدحرجة ذات صف واحد من الكريات

4

1

3

1

1

1

1

1

الرقم

العدد

E 295
31 Cr Mo 12
تجارة

تجارة

حلقة مرنة لألعمدة

C 35

خابور متوازي شكل A

هيكل

EN GJL 250

غطاء

EN GJL 250
EN GJL 250
تجارة
تجارة
C 22
31 Cr Mo 12

برغي تفريغ الزيت

تجارة

برغي ملء الزيت

تجارة

مدحرجة ذات دحاريج مخروطية

30 Cr Mo 16

عمود المحرك

30 Cr Mo 16

فاصل كتامة

عمود الخروج

تجارة

تجارة
تجارة

تجارة
تجارة
30 Cr Mo 16

تجارة

EN GJL 250

علبة

Ar

تجارة

31 Cr Mo 12

علبة

اللغــة

تجارة

15 Cr Ni 6

مدحرجة ذات دحاريج مخروطية

نصف كارتر

تجارة

EN GJL 250
EN GJL 300
التعيينــــــــات

محــرك مخفــض

المـــــــادة

( نظـام آلــي للتعبئة واإلجــالء )
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المــــالحظة

ملـــف المـــوارد
مدحرجات ذات دحاريج مخروطية : KB
n
tr/mn
8 000
8 000
6 000

Co
daN
1 660
1 930
2 550

C
daN
2 360
2 650
3 450

r

B

D

d

1,5
1,5
1,5

15,25
16,25
17,25

47
52
62

20
25
30

صامولة محززة:
G
1
1
1

E
4
4
4

d1
13.5
15.5
18.5

S
4
4
4

B
5
5
6

D
25
28
32

dxP
15x1
17x1
20x1

الخابور المتوازي:
d
 71إلى ..
 ..إلى 05
 05إلى 08

a
6
8
75

b
6
1
8

s
52.0
52.0
520

j
d - 3.5
d-4
d-5

K
d + 2.8
d +3.3
d +3.3

حلقة استناد:

type
S
N
L
d
t
D
t
D
t
D
8
1.6 15 1.6 16 2 24
10
2 18 2 20 2.5 30
12
2 20 2.5 24 3 37
16
3 30 3 32 3 40

برغي التجميع:

k
4
5.3
6.4
7.5
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s
10
13
16
18

pas
1
1.25
1.50
1.75

d
M6
M8
M10
M12

 1.5دراســــة اإلنشـــاء
أ – التحليل الوظيفي:

 .2ما هو اسم و وظيفة القطع التالية؟

 .1أتمم المخطط الوظيفي ) (A-0للنظام اآللي

( : )17االسم  ................... :الوظيفة .............................. :
( : )19االسم  ................... :الوظيفة .............................. :

 .6ما هو الشرط الوظيفي للتسنن بين ( )16و ( )17؟
......................................................................................
......................................................................................

 .7اشرح التعيين المو ّحد لمادة صنع القطعة ()13
30 Cr Mo 16
نظام آلي للتعبئة واإلجالء

 .2أتمم المخطط التجميعي للوظائف للمخفض
محرك:
املستعمل

البساط
خمفض حمرك

الطاقة

احمليط اخلارجي

 .3أتمم جدول الوصالت الحركية التالية:
القطع
0\17
1\11
1\11

اسم الوصلة الرمز

:30
..................................................................................... : Cr
..................................................................................... : Mo
.............................................................................. .......... : 16
....................................................................................

 .8لقد تم الحصول على خام العجلة المسننة ()17
عن طريق حدادة القالب:
* اشرح باختصار مبدأ هذا النوع .
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

 .9قد تم تركيب القطعة ( )17في نصفي الكارتر
حسب الشكل المقابل.

الوسيلة

 .0أتمم الرسم التخطيطي الحركي التالي :
ضع عالمة (×) على التوافق المناسب لـ) (Aو )(B

األقطار
ØA
ØB
صفحة  16من 11

نوع التوافق

بالشد

بالخلوص

.11

دراسة المدحرجات:

 .1.11هل استعمال المدحرجات ( )2مناسبة لتوجيه

العمود ( )4؟
...........................................................................
* برر إجابتك ................................................... :
...........................................................................

 1.11ما هو نوع تركيب المدحرجات( )11و( )13؟
...........................................................................

* برر استعمال هذا النوع من التركيب:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

 -11دراسة المتسننات :

أ -أتمم جدول المميزات الخاصة بالتسنن (:)17( ،)16

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

 .11التحديد الوظيفي لألبعاد:
 1.11مباشرة على الشكل أدناه أنجز سلسلة األبعاد
الخاصة بالشرط ( JAالترقيم انظرالصفحة)11/13

……………… = B21

m
16
17

Z

d

δ

da

df

29
3
39

 العالقات:……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

JA

 1.11لديك سلسلة األبعاد الوظيفية الخاصة بالشرط .JB
 -احسب البعد الوظيفي المجهول  B21؟

JB
المعطيات:

JB = 4 + 0,6
B12 = 20 + 0,2
B13 = 17 + 0,2

ب -احسب سرعة دوران عمود الخروج ( )4إذا كان
العمود المحرك ( )11يدور بسرعة N12 = 1500 tr/mn
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………… =N4
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 .10مقاومة المواد

نفترض أن العمود ( )11عبارة عن عارضة ذات مقطع دائري ثابت مملوء بقطر  d = 25 mmيشتغل تحت تأثير
مبين في الشكل أدناه .نعطي F1 =1000 N :وF2 = 2000 N
حمولتين  F1و F2و يرتكز في  Aو Bكما هو ّ
علما أن  RB = 1250 Nو  . RA =1750 Nلذا نطلب:

RB
 – 1احسب الجهود القاطعة وارسم المنحنى البياني.
(سلم 1 cm :

* منطقة :CA

RA

F2

B

A

D

)500 N
60 mm

…………………………………………………
…………………………………………………

180 mm

F1
C

60 mm

y

* منطق :AD
…………………………………………………
…………………………………………………

x

* منطق :DB

0

…………………………………………………
…………………………………………………

 – 2احسب عزوم االنحناء وارسم المنحنى البياني.
)20000 N.mm
(سلم 1 cm :
* منطق :CA

T

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

* منطق :AD
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

x

0

* منطق :DB
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

 – 0احسب اإلجهاد الناظمي األقصى ) . RMax ( ϭMax
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………....................................

صفحة  18من 11

Mf

 - 1دراسة تصميمية جزئية:

ب -التحـليل البنيـوي

لتحسين مردود الجهاز نقترح تغيير المدحرجات ( )5بمدحرجات ذات دحاريج مخروطية (  ) KBوتحقيق وصلة اندماجية قابلة للفك
بين العجلة ( )17والعمود (.)4

السلم 1:1 :

 - 1دراس تعريفي وجزئي :

A

أتمم الرسم التعريفي للغطاء ()11
بالسلم  1:1وفق المسقطين التاليين:
 المسقط األمامي قطاع A-A المسقط الجانبي األيمن. -حدد األبعاد الوظيفية.

 حاالت السطح. -السماحات الهندسية (دون قيم).

A
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 1-2دراسـة التحضيـر
أ -تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع :

نقترح دراسة صنع العلبة ( )3المصنوعة من  EN GJL 250والممثلة على الرسم الموالي بسلسلة صغيرة.

.1أتمم السير المنطقي لصنع العلبة ( )3مستعينا بمجموعات التشغيل التالية:
}({(G1) -)11( - )10( -)5( - )3( - )1(- )1(} ،{(G2) - )9( - )8( - )7( - )6( - )4(} ،{)11
المراحـل
100
100
300
400
500
600
700

العمليــــات
مراقبـة الخـام

المنصب
المراقبـة

()6( – )4
()5( – )1
مراقبـة نهـائيــة

التصحيح
االسطوانـي
التصحيح
االسطوانـي

.0أتمم رسم المرحلة الخاصة بإنجاز السطوح

( )6(،)4و( )7فقط بوضع القطعة في وضعية
سكونية مع تمثيل األدوات ،أبعاد الصنع
وحركات القطع (الشكل. )1

المراقبـة

 -1احسب سرعة الدوران ( )Nوسرعة التغذية ( )Vfالخاصة بالسطح (.)7
المعطيات d = 107mm ، f = 0,2 mm/tr ، vc = 80 m/mn :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...............................................................................
N = ……………….
…………… = f
...............................................................................

v
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(الشكل)1

ب -دراسة اآلليـات:

 .1ما نوع الموزع المستعمل مع الدافعة مزدوجة المفعول ) (V1مع الشرح ؟
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 .2أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل واالنتقاالت (غرافسات مستوى  )2للنظام اآللي الممثل على الصفحة
 22/22مستعينا بوصف تشغيله صفحة . 22/22

الراحة

1

p.m

1
1
0
0
2

6

7
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اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا دورة جوان 1025
اختبار مادة :التكنـولوجيـا

الشعبة :تقني رياضي هندسة ميكانيكية

املدة 00 :ساعات و 00د

اإلجابة النموذجية للموضوع األول

عدد الصفحات00 :

سلم التنقيط
(  11نقطة)
 1-5دراسة اإلنشاء
مجزأة

عناصر اإلجابة
أ -التحليل الوظيفي
 -1المخطط الوظيفي
 -2المخطط FAST
 -3جدول الوصالت الحركية
 -4الرسم التخطيطي الحركي
 -1.1سلسلة األبعاد
 -2.1حساب التوافق
 -1..شرح تعيين مادة القطعة ()2.
 -2..شرح تعيين مادة القطعة ()2
 -1.7نوع القولبة
 -2.7شرح مبدأ القولبة
 -1.1مأل الجدول

1,1 × 7
1,1 × 7
1,1 × 9
1,1 × 12
1,2
1,1 × 3
1,1 × 1
1,1 × 1
1,2
1,2
1,2 × .

 -2.1حساب النسبة اإلجمالية

1,2 × 2

 -3.1حساب سرعة عمود الخروج
 -9حساب المزدوجة المحركة
 -11حساب مزدوجة الخروج
 1.11طبيعة اإلجهاد
 2.11شرط المقاومة و استنتاج
 3.11حساب قطر العمود

1,2 × 2
1,2 × 2
1,2 × 2
1,1
1,1 + 1,2
1,2 × 2

مجموع

عناصر اإلجابة
ب – التحليل البنيوي
 -1دراسة تصميمية جزئية
الوصلة االندماجية
* تمثيل المدحرجات
الوصلة المتمحورة
* تركيب المدحرجات
 +كتامة
* الكتامة
 -2دراسة تعريفية جزئية
إتمام المسقطين
األبعاد  +سماحات هندسية  +خشونة

مجزأة
05,50
1
1,2
1,1
1,21 × 2
1,50
1,3 + 1,3
1,3 × 3

مجموع

05,00

00,00

 2-5دراسة التحضير

(  00نقاط )

أ -تكنولوجية وسائل الصنع
 -1تعيين المادة
 -2إسم العمليات
ب -تكنولوجية طرق الصنع
 -1الشكل األولي للخام
 -2السير المنطقي للصنع
إيزوستاتية
أبعاد الصنع
1-3
أداة القطع
حركات القطع
حساب N
2-3
حساب Vf
ج -دراسة اآلليات
 -1إتمام رسم الدارة
 - 2إتمام الغرافسات

الصفحة  1من 15

1,1
1,21 × 2

01

1,3
1,1 × 7
1,21 × 4

02,50

1,21 × 2
1,7
1,2 × 9

02,50

تابع اإلجابة النموذجية ملادة :التكنولوجيا  -هندسة ميكانيكية امتحان :البكالوريا املدة 01 :ساعات و  50د  -دورة :جوان 2015
عناصر اإلجابة

أ -تحليل وظيفي
 -1أتمم المخطط الوظيفي ) (A-0للنظام.
ضبط

مستعمل

طاقة كهربائية  +هوائية

البرنامج

صنع ،تعبئة ،غلق ،قص و
إجالء علب حلوى قشدية

علب فارغة

 -5التحديد الوظيفي لألبعاد:
 -1.5أنجز سلسلة األبعاد الوظيفية
الخاصة بالشرط » .« JA

علب معبأة

النظام اآللي

 -2مستعينا بالملف التقني ،أتمم المخطط ) (FASTأدناه لوظيفة
الخدمة  FSإلنتاج علب حلوى قشدية.
FS

إنتاج علب حلوى قشدية
الحل التكنولوجي

تشكيل مجموعة العلب

FP1

A

 FP11تسخين الشريط
البالستيكي
FP12

قالب سفلي ساخن(مقاومة)

تخريم الشريط البالستيكي

FP2

تقدم الشريط البالستيكي

محرك -مخفض Mt1

FP3

تعبئة مجموعة العلب

خزان EV +

FP4

غلق مجموعة علب معبئة

وحدة الغلق

FP5

قص مجموعة علب معبئة

FP6

إجالء مجموعة العلب

اسم
الوصلة

الرمز

= - 1 μ = - 0,001 mm
Jmini = EI15 – es14
)= (+0) – (+ 35
= - 35 μ = - 0,035 mm
نوع توافق  :مشدود

0

22/20

اندماجية

0/11

اندماجية

كتف )12( + )10( +

( Ø 20 p6

)

( Ø 20 H7

Jmaxi = ES15 – ei14
)= (+21) – (+ 22

بساط اإلجالء ( ( Mt2

أخاديد)50(/)20(/)22(/)25(/

 )10 -1(/0متمحورة

)

صفيحة  -سكين V3 +

الوسيلة

A

A

 -2.5حساب التوافق و استنتاج النوع:

قالب علوي V1 +

 -5أتمم جدول الوصالت الحركية التالي:
القطع

A

JA

 -أشرح تعيين مواد القطع التالية:

 : Al Si 7 Mg :)2.( -1.0سبيك ( مزيج ) األلومنيوم
 : Alاأللومنيوم )عنصر أساسي(
 : Siسيليسيوم بـ %7
 : Mgمغنيزيوم بنسبة أقل من .% 1
 : Cu Sn 10 P :)2( -2.0سبيك ( مزيج ) النحاس

مدحرجات ()2

 : Cuالنحاس )عنصر أساسي(
 : Snالقصدير بـ %11
 : Pالفوسفور بنسبة أقل من .% 1

 -1أتمم الرسم التخطيطي الحركي التالي:

 -2لقد تم الحصول على خام الغطاء ()1.
عن طريق القولبة.
 -1.2ما هو نوع القولبة المناسبة :القولبة بالرمل.
 -2.2اشرح باختصار مبدأ القولبة:
بعد تحضير القالبين العلوي و السفلي بالرمل و انجاز
بصمة النموذج المراد الحصول عليه ،يصب المعدن
المنصهر داخل البصمة المحصل عليها و بعد تبريد
القطعة يكسر القالبين الستخراج القطعة.

الصفحة  2من 15

تابع اإلجابة النموذجية ملادة :التكنولوجيا  -هندسة ميكانيكية امتحان :البكالوريا املدة 01 :ساعات و 50د  -دورة :جوان 2015
 -2دراسة المتسننات
 -1.2أتمم جدول المميزات التالي:
m
)(9
)(15

2

Z

d

h

da

10

31

4,1

12

01

121

4,1

152

a
13

* da9= m.(Z9 + 2)  m = da9/(Z9 + 2) = 42/(19 + 2) = 2
* d9 = m.Z9 = 2x19 = 38
* d15 = m.Z15 = 2x64 = 128
* h = 2,25.m = 2,25x2 = 4,5
* a = (d9 + d15)/2 = (38 + 128)/2 = 83

 -2.2أحسب النسبة االجمالية » :« rg
* rg = r1 x r2 x r3
)= (Z5/Z20) x (Z6/Z11) x (Z9/Z15
= (17/68) x (20/22) x (19/64) = 0,062

rg = 0,062
 -5.2أحسب سرعة دوران عمود الخروج (:)11
* rg = N15/N5 = N14/N5
= N22/N5 = N26/N5  N11 = N5 .rg

rg = 0,06

*N11 = 950 . 0,062 = 05,05 tr/mn

N11 = 52 tr/mn

أو

N11 = 05,05 tr/mn

 - 11دراسة ميكانيكية للمقاومة:
تنقل الحركة الدورانية من العمود ( )0إلى العجلة
()11
بواسطة الخابور ( )10تحت قوة مماسية
. T = 8800 N
 - 1.11ما هي طبيعة اإلجهاد المسلّط على
الخابور ؟ :
القص البسيط
 -2.11علما أن الخابور ( [6x6x24] )10من
الصلب
ذو مقاومة حد المرونة لإلنزالق
τeg = 262 N/mm²
و معامل األمن .s = 5
تحقق من شرط المقاومة للخابور:
τ ≤ τpg
τ =(T/S)= 8800/24 . 6
= 61,11 N/mm² ≤ τpg
τpg =(τeg/s)= 262/5=52,4 N/mm²
االستنتاج  :شرط غير محقق  .الخابور ال يشتغل
بأمان.

 -5.11نعتبر العمود ( )0كعارضة أسطوانية
مملوءة ذات قطر »  « dيشتغل في ظروف
االلتواء البسيط تحت عزم االلتواء

Mt = 200 N.m
 حساب القطر »  « d9علما أن إجهادالمرونة τe = 800 N/mm²
و معامل األمن .s = 5
τ ≤ τp

 -0أحسب المزدوجة المحركة ):(Cm

)Mt/(I0/v) ≤ (τe/s

Pm = Cm.ωm  Cm = Pm/ ωm = 30.Pm/π.Nm
Cm = 30.3.103/ π.950 = 30,17 N.m

* v = (d9)/2

)4/32

* I0 = π.(d9

* I0/v = π.(d9) /16
3

Cm = 30,17 N.m

)16Mt/π.(d9)3 ≤ (τe/s

 -10أحسب المزدوجة عند الخروج ):(Cs
Ps = Cs.ωs  Cs = Ps/ ωs = 30.Ps/π.N14

=

η = Ps/Pm  Ps = Pm. η = 3 . 0,55 = 1,65 kW
Cs = 30 . 1,65 . 103/ π .05,05 = 212,022 N.m

Cs = 220,50 N.m

d9 = 18,53 mm
أو

Cs = 212,022 N.m
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≥ d9
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ب -تحليل بنيوي
 1دراسة تصميمية جزئية:

 - 2دراسة تعريفية جزئية:

الصفحة  1من 15
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أ -تكنولوجية وسائل الصنع.
في إطار سلسلة متوسطة نريد دراسة وسائل الصنع الالزمة من حيث اآلالت ،أدوات القطع والمراقبة للعجلة المسننة
( )11في ورشة صناعية ميكانيكية مجهزة بآالت عادية ،نصف أوتوماتيكية ،أوتوماتيكية وذات تحكم عددي ،طبقا
للمخطط التالي:

قطعة خامة

ضبط اآلالت

الطاقة الكهربائية

برنامج  -سير الصنع
أوامر المستعمل

تصنيع العجلة المسننة

قطعة مصنعة

أدوات و آالت صناعية ميكانيكية

* صنعت العجلة المسننة ( )11الممثلة على
الرسم الموالي من مادة31CrMo12 :
 -1اشرح هذا التعيين.
Ǿ 33

 : 31صلب ضعيف المزج ب %1.31من الكربون.
:Crالكروم
: Moالموليبدان.
 %3 :12من الكروم.

12
 -2حدد إسم كل عملية حسب شكل السطوح .
(  : ) 3تسوية ( خراطة عرضية )
(  : ) 4تجويف
ب -تكنولوجية طرق الصنع.
 - 1مباشرة على الرسم المقابل ،أتمم الشكل األولي لخام العجلة المسننة ()11
ا
 -2مباشرة على الجدول أدناه ،استنتج و اتمم السير المنطقي لصنع العجلة
المسننة (:)11
المراحل
100
200
500
100
500
000
200

العمليات
مراقبة الخام األولي

المنصب
المراقبة

}({( 1( - )1( - )4( - )3

الخراطة

{ ({ )9( - )7( - )2( - )1

الخراطة

} ({)12( ، )11( ، )10

التخليق

} ({ ).

نحث األسنان

} ({ ).

تصحيح األسنان
المراقبة

مراقبة نهائية

الصفحة  5من 15

( شكل ) 2
شكل أولي لخام العجلة المسننة ( ) 11
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 - 5نريد إنجاز السطح (  ) 3من المجموعة }( {( 1( - )1( - )4( - )3على آلة صناعية .
 1-5ضع القطعة في وضعية إيزوستاتية  ،مبرزا أبعاد الصنع  ،أداة القطع  ،حركات القطع .
 2-5أحسب سرعة الدوران (  ) Nو سرعة التغذية ( . ) Vf
المعطيات d = 92mm ، f = 0,2 mm/tr ، vc = 80 m/mn :

N= 1000 . VC / π . d
N= 1000 . 80 / π . 92
N= 276,93 tr/mn
Vf = N . f =276,93 . 0,2

Mf

Vf = 55,38 mm / tr
Mp

جـ  -دراسة اآلليات
 - 1أتمم الرسم التخطيطي للدافعة
) (V1مع موزع ثنائي االستقرار من
نوع  2/5ذو تحكم هوائي.

 .2أتمم المخطط الوظيفي في تحكم المراحل االنتقالية
(غرافسات مستوى  )IIللعملية  11فقط (تشكيل العلب).
الجزء المعني

بالدراسةالعملية 11

الراحة
ل حة
الراحة

0

Dcy.
p1.p112..p
.pp322..pP3
Dcy.p
Dcy.p
الجزء المعني
بالدراسة

V2+

1

b1

دورة :01
تشكيل العلب

T

2

t = 5s
V1+

3

a1
V1- V2a0.b0

4

M t 1+

5
P4

p4.p1.X

6

الصفحة  0من 15
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اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا دورة جوان 1025
اختبار مادة :التكنـولوجيـا

املدة 00 :ساعات و 00د

الشعبة :تقني رياضي هندسة ميكانيكية

اإلجابة النموذجية للموضوع الثاني

عدد الصفحات07 :

سلم التنقيط
(  11نقطة )
 1-5دراسة اإلنشاء
عناصر اإلجابة
أ -التحليل الوظيفي
 -1المخطط الوظيفيA-0

مجزأة

مجموع

عناصر اإلجابة
ب – التحليل البنيوي
 -1دراسة تصميمية جزئية

1,1 × 7

 -2المخطط التجميعي للوظائف

1,1 × 3

 -3جدول الوصالت الحركية

1,1 × 9

 -4الرسم التخطيطي الحركي

1,1 × 1

 -1االسـم والوظيفـة

1,1 × 4

 -.شرط التسنــن

1,1 × 2

إتمام المسقطين

 -7شرح تعيين مادة ()13

1,1 × 1

أبعاد وظيفية  +سماحات هندسية  +خشونة

 -1شرح مبدأ الحدادة
 -9تعيين التوافقات
 -1.11غير مناسب  /التبرير

1,1 × 2

 -2.11نوع التركيب  /التبرير

1,1 × 2

 -1.11سلسلة األبعاد

1,2

 -2.11حسا ب البعد المجهول

1,2

 -12أ  -مأل جدول المسننات

1,2 × 1

 -12ب  -حساب مزدوجة الخروج

1,2 × 2

العزوم  ، 1,2×3المنحنى 1.3

05,00

 -1الوصلة االندماجية
 -2الوصلة
ا المتمحورة

1

* تمثيل المدحرجات

1,2

* تركيب المدحرجات

1,1

 -2دراسة تعريفية جزئية

05,00

2,00
1,1 + 1,1
1,3+1,4 +1,3

1,4
1,1 × 2

 -13الجهود  1,2×3المنحني 1.3

مجزأة

مجموع

00,00
 2-5دراسة التحضير

(  00نقاط )

أ -تكنولوجية وسائل و طرق الصنع
1,2 × .

 -1السير المنطقي للصنع
حساب N

-2

2,1
-3

حساب Vf

1,21 × 2

إيزوستاتية
أبعاد الصنع

1,7
1,3
1,21 × 2

حركات القطع

1,1 × 1

أداة القطع

االجهاد األقصى 1,3 :

1,21 × 2
4,2

ب -دراسة اآلليات
 -1نوع الموزع  +الشرح

1,2 × 2

 - 2إتمام الغرافسات

1,1 × 14

الصفحة  2من 15

1,2
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 .5ما هواسم ووظيفة القطع التالية:

أ -تحليل وظيفي:
 -1أتمم المخطط الوظيفي
علبة ) (A-0للنظام.
طاقة كهربائية  +هوائية
علب فارغة

( : )12االسم  :مرزة الوظيفة  :تموضع أجزاء الهيكل
ضبط

برنامج السير

مستعمل

تعبئة العلب ،وزنها
و إجالئها

علب معبئة

 % 0,5 :50من الكربون

البساط

 : Crالكروم

 : Moالموليبدان
 % 1 : 10من الكروم

1

FC2

المحيط

الطاقة
 -5أتمم جدول الوصالت الحركية التالي:
الرمز

 تطابق قمم المخروط

 : 30 Cr Mo 16فوالذ ضعيف المزج .

FP
FC1

 .0ما هو شرط التسنن بين ( )1.و ( )27؟

الموحد لمادة صنع القطعة ()13
.2اشرح التعيين
ّ

 -2أتمم المخطط التجميعي للوظائف للمخفض محرك:

مخفض
محرك

ضبط الشرط الوظيفي للمدحرجات.

 نفس المديول

نظام آلي للتعبئة و اإلجالء

المستعمل

( : )10االسم  :صفائح ضبط الوظيفة  :ضبط الخلوص و

 .2لقد تم الحصول على خام العجلة
المسننة ( )27عن طريق حدادة القالب:
* أشرح باختصار مبدأ هذا النوع

القطع

اسم الوصلة

4\27

اندماجية

توافق مشدود

1\12

متمحورة

مدحرجات

1\21

اندماجية

براغي

بعد تحضير الكتلة و تسخينها حتى االحمرار،

الوسيلة

توضع بين قالبين (علوي و سفلي) يحتويان
على بصمة القطعة المراد الحصول عليها ثم
الطرق عليها بالقالب العلوي الموصول بالكتلة الطارقة.

 .9قد تم تركيب القطعة ( )17في نصفي

الكارتر حسب الشكل المقابل.
المناسبة لـ ) (Bو )(A

 -1أتمم الرسم التخطيطي الحركي التالي:

ضع عالمة (×) على التوافق المناسب ل) (Aو )(B

األقطار
ǾA
ǾB

الصفحة  8من 31

نوع التوافق
بالشد

×

بالخلوص

×
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عناصر اإلجابة
 .10دراسة المدحرجات:
 .1.10هل استعمال المدحرجات ()5
مناسبة لتوجيه العمود ( )4؟
* برر إجابتك :

ال غير مناسب

4,6 + 19,8 -17,2 =7,2

نظ ار لتواجد حمولة

محورية كبيرة ناتجة عن التسنن المخروطي

 .2.10ما هو نوع تركيب المدحرجات ( )11و( )13؟

3,4 + 20,2 -16,8 =6,8

تـركيب ( Xمباشر)

+ 0,2

* برر استعمال هذا النوع من التركيب:

 .12دراسة المتسننات :

نظ ار لتواجد الحمولة بين المدحرجات (تمركز القوى داخليا).

 .11التحديد الوظيفي لألبعاد:

أ  -أتمم جدول المميزات الخاصة بالتسنن (:)27( – )1.

 .1.11مباشرة على الشكل أدناه أنجز سلسلة األبعاد
الخاصة بالشرط

( : JAالترقيم أنظر الصفحة)21/13

m
10
22

Z

d

δ

da

df

29

17

36,64

91.81

81

117

53,36

120.54

112.57

3
39

d=m.Z
tgδ 16 = Z16 / Z27
da = d + 2m . cosδ
df = d – 2.5m . cosδ

ب  -أحسب سرعة دوران عمود الخروج ( )4إذا كان
العمود المحرك( )12يدور بسرعة N12 = 1500 tr/mn

A

A

A

A

N4 = r . N12

A A

A

N4 = ( 29/39 ) . 1500
2.11
 .2.11لديك

N4 = 1115.38 tr / mn

الصفحة  9من 31

<==

r = Z16 / Z27
r = N4 / N12
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عناصر اإلجابة

711

(N) 1
1111
1211

71111

1

.1111

أو الطريقة 2
 -3أحسب اإلجهاد الناظمي األقصى ) . RMax ( σMax

الصفحة  31من 31

)(N.mm
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ب -تحليل بنيوي
 - 1دراسة تصميمية جزئية :

 - 2دراسة تعريفية جزئية :

الصفحة  33من 31
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أ -تكنولوجيا لوسائل وطرق الصنع :

2-5

دراسـة التحضيـر

نقترح دراسة صنع العلبة ( )3المصنوعة من  EN GJL 250والممثلة على الرسم الموالي بسلسلة صغيرة.

.1أتمم السير المنطقي لصنع العلبة ( )3مستعينا بمجموعات التشغيل التالية:

}({(G1) -)11( - )11( -)1( - )3( - )2(- )1(} ،{(G2) - )9( - )1( - )7( - ).( - )4(} ،{)12
المراحـل
100
200
500
100
500
000
200

العمليــــات
مراقبـة الخـام

المنصب
المراقبـة

()G1) -)11( - )11( -)1( - )3( - )2(- )1

خراطة

()G2 ( – )9( - )1( - )7( - ).( - )4

خراطة

()12

تثقيب

()0( – )1

التصحيح االسطوانـي

()5( – )2

التصحيح االسطوانـي

مراقبـة نهـائيــة

المراقبـة

.5أتمم رسم المرحلة الخاصة بانجاز السطوح

( ).(،)4و( )7فقط بوضع القطعة في وضعية
سكونية مع تمثيل األدوات ،أبعاد الصنع

وحركات القطع (الشكل. )1

 -2احسب سرعة الدوران ( )Nو سرعة التغذية ( )Vfالخاصة بالسطح (.)7
المعطيات d = 107mm ، f = 0,2 mm/tr ، vc = 80 m/mn :

N= 1000 . VC / π . d

MC

Mf
Mp

N= 1000 . 80 / π . 102
Vf = N . f = 238,10 . 0,2
Mf
Vf = 47,62 mm / tr

N= 238,10 tr/mn
صفحة  12من 15

Mp

تابع اإلجابة النموذجية ملادة :التكنولوجيا  -هندسة ميكانيكية امتحان :البكالوريا املدة 01 :ساعات و  50د  -دورة :جوان 2015

ب – اآلليـــات:
 .1ما نوع الموزع المستعمل مع الدافعة مزدوجة المفعول ) (V1مع الشرح .
موزع  2/5ثنائي االستقــرار  : 5 ,عدد المنافذ  : 2 ,وضعيتان .

 .2أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل واالنتقاالت (غرافسات مستوي  )2للنظام اآللي الممثل على
الصفحة  22\22مستعينا بوصف تشغيله صفحة . 22\22

الراحة

0
p.m

1

V1+
a1
V2-

2
b0.n
5

V2+
b1
V3+

1
c1

V3-

5
c0

T

)Mt(1
V1-

V1-

)Mt(0

0
t = 10s

7
a0

صفحة  15من 15

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تقين رياضي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015
املدة 40 :سا و 04د

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة كهربائية)
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول
نظام آلي لملء قارورات

يحتوي الموضوع األول على  08صفحات (من الصفحة  00من  08إلى الصفحة  08من .)08

العرض :من الصفحة  00من  08إلى الصفحة  05من .08
العمل المطلوب :الصفحة  06من .08

وثائق اإلجابة :من الصفحة  07من  08إلى الصفحة  08من ( 08تعاد مع أوراق االختبار).
 -0دفتر المعطيات:

* يهدف هذا النظام إلى ملء قارورات بمادة سائلة.
* وصف الكيفية:

*يمكن تجزئة تشغيل النظام إلى  3أشغوالت:

 -0-0أشغولة ملء القارورات:

 -في البداية توجد  6قارورات فارغة في مركز الملء فيتم ملؤها بفتح  Evلمدة  5ثوان.

 -2-0أشغولة تقديم البساط:

 -عند نهاية الملء يتقدم البساط بخطوة واحدة بواسطة الرافعة  :Wخروج ذراع الرافعة يقدم البساط

بخطوة واحدة بينما رجوعه يكون بدون تأثير على البساط.

 -3-0أشغولة غلق القارورات:

 -تقوم الرافعة  Zبتقديم السدادة أمام الرافعة  .Yتنزل الرافعة  Yحتى  y1لحمل السدادة ثم تعود إلى y0

وعندئذ يرجع ذراع الرافعة  Zإلى  .z0بعدها ينزل ذراع الرافعة Yإلى  y2لوضع السدادة على القارورة ثم يعود
بعد ذلك إلى الوضعية االبتدائية.

* يوجد عداد  Nيعد  6قارورات مغلقة ,تسمح هذه المعلومة بملء  6قارورات موالية(المعلومة.)n

*األمن :حسب القوانين المعمول بها.

صفحة  1من 11

 -4-1أنماط التشغيل واإليقاف.
 -مبدلة  C/C-AUTOتسمح باختيار نمط التشغيل.

عند وجود خلل أو الضغط على زر اإليقاف االستعجالي  AUيؤدي إلى إيقاف النظام في وضعية معينة

ثم تنجز العمليات الباقية يدويا.
 -2التحليل الوظيفي التنازلي:
 -الوظيفة العامة:

E

n

الطاقة الكهربائيةEE :
الطاقة الهوائيةEP :

تعليمات االستغاللE :

عدد مرات تقدم البساط( n :غلق  6قارورات)
زمن التأجيلt :

صفحة  2من 11

EE EP t

 - 3المناولة الهيكلية:

y0
y1
z0

Y

z1
y2

Z
W
w1 w0

صفحة  0من 11

Ev

: التحليل الزمني-0
GCI
GS

:

100

AUTO

F/GPN(10)(20)(30)
F/GCI(100)

200

:

102

C/C

.

/

101

CI

AU.Rear
201

I/GPN(1)

103
AU

X1
104

C/C

AUTO

:2

GPN:

20

1

X2.X104
W+

21

2

2

w1
X23

W-

22

3

w0
23

X2

(6=)

11  من0 صفحة

(6>)

 -5االختيارات التكنولوجية :شبكة التغذية3 x 380 V ~ , 50 Hz . :
أشغولة الملء

المنفذات

EV

أشغولة تقديم البساط

رافعة  Wمزدوجة المفعول رافعة  Yمزدوجة المفعول
رافعة  Zمزدوجة المفعول

كهرو صمام ~ 24V

المنفذات المتصدرة

مؤجل T

موزع  2/5كهروهوائي

موزع  2/5كهروهوائي ثنائي

()W+,W-

موزع  2/5كهروهوائي ثنائي

االستقرار() Y+ , Y-

ثنائي االستقرار

الملتقطات

t=5s

أشغولة غلق القارورات

االستقرار((Z+ , Z-

 w1 – w0ملتقطات
نهاية الشوط

ملتقطات نهاية الشوط
y2 - y0 –y1, – z0 –z1

تركيب العداد :N

6

n

w1
RAZ

CLR
X11

المؤجل :T

t

E=12V
Vz=7.5V
VBE=0.7V
C=47µF

D

X11

R
E
VZ
Uc VBE

صفحة  5من 11

C

-6العمل المطلوب:

 )1أنشئ متمن األشغولة (1ملء القارورات) من وجهة نظر جزء التحكم.
 )2أنشئ متمن األشغولة (3غلق القارورات) من وجهة نظر جزء التحكم.

 )3اكتب معادالت التنشيط والتخميل لمتمن أشغولة تقديم البساط (الصفحة  4من .)11
 )4ارسم تدرج المتمنات ). (GS, GCI, GPN

على وثيقة اإلجابة  (1الصفحة  7من  ) 11أكمل:

 )5ترسيمة المعقب الكهربائي ألشغولة تقديم البساط.

 )6دارة االستطاعة الهوائية للرافعة  Wو دارة المخارج.
 )7دارة تغذية المعقب.

*دارة العداد  (:Nالصفحة  5من )11

على وثيقة اإلجابة ( 2الصفحة  1من  ) 11أكمل:

 )1تركيب هذا العداد باستعمال قالبات  JKتحكم بالجبهة النازلة.
 )9المخطط الزمني لمخارج العداد والمخرج .n
*المؤجل  ( Tالصفحة  5من :) 11

 )11ما هو دور الثنائية  D؟

 )11احسب قيمة التوتر  Ucعند تشحين المكثفة.

 )12أوجد عبارة الزمن  tبداللة .R , Uc ,E , C

 )13احسب قيمة المقاومة  Rللحصول على زمن التأجيل .t=5s

*محول تغذية المعقب  ,الموزعات والكهروصمام يحمل المعلومات التالية:
220/24 V~, 50 Hz, 120VA

أجريت على هذا المحول االختبارات التالية:
اختبار في حالة فراغ (بدون حمولة):
اختبار بدارة قصيرة:

U1=220V ; U20=26V ; P10=5W
P1CC=5W ; I2CC=5A

 )14احسب نسبة التحويل في حالة الفراغ.
 )15ماذا تمثل  P10و P1CC؟

 )16احسب قيمة المقاومة المرجعة للثانوي

.RS

عند التشغيل االسمي للمحول و بتوتر ابتدائي  U1=220Vينتج تيار ثانوي I2=5A

تحت توتر ثانوي  U2=24Vوبمعامل استطاعة Cos φ2=0.8

 )17احسب الهبوط في التوتر .ΔU2

 )11احسب قيمة المعاوقة المرجعة للثانوي .XS
 )19احسب مردود المحول.

صفحة  6من 11

24V
~

AU

W+

W-

F1

F1

F3

C-

A+

Z+

E1

C-

20

F2

Z+
A+

E4

E1

21

W-

E4 E1

22

E4

W

23

: W

E1

F3

F2

E4

W+

:1
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:2

J

SET

Q

J

A

K

CLR

SET

Q

J

B

Q

K

CLR

SET

Q

C

Q

K

CLR

Q

w1

t
QA

t

QB

t
QC

t
n

t
X11

t
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الموضوع الثاني

وحدة سد القارورات

 Iدفتر المعطيات:

 -1هدف التأليه :تعتبر الوحدة جزءا من نظام آلي لصناعة العطور ,يتمثل دورها في غلق القارورات المعبأة بالمادة
المذكورة بشكل سريع وبصفة مستمرة ( .انظر الصفحة  01من )08
*يتطلب النظام توقفا أسبوعيا للمراقبة ,الصيانة والنظافة.

*األمن :حسب القوانين واالتفاقيات المعمول بها في المجال الصناعي.

 -2وصف النظام :تحتوي الوحدة على أربعة مراكز:
 -المركز  : 0اإلتيان بالسدادات.

 -المركز  : 2اإلتيان بالقارورات.

 -المركز  : 3وضع السدادة على القارورة ,الغلق والسحب.

 -المركز  : 4إخالء العلب المعبأة.

 -IIالتحليل الوظيفي:

أ -الوظيفة العامة للنظام اآللي.

n t1 t2 t3 t4

E

n

A-0

الطاقة الكهربائيةEE :
الطاقة الهوائيةEP :

تعليمات االستغالل E :
عدد القاروراتn :

أزمنة التأجيل t1,t2, t3,t4:

صفحة  9من 11

EE EP

ب -التشغيل.
 يمكن تجزئة تشغيل النظام اآللي إلى 5أشغوالت أساسية:أشغولة :0اإلتيان بالسدادات.

تأتي السدادات بواسطة البساط 0والذي يتوقف عند اكتشاف سدادة في المركز.B
أشغولة :2اإلتيان بالقارورات مفتوحة.

تأتي القارورات بواسطة البساط 2والذي يتوقف عند اكتشاف سدادة في المركز.F
أشغولة :3التقاط السدادة ونقلها.

الرفعة
تبدأ العملية بنزول ذراع الرافعة  Cفتتغذى المصاصة لتلتقط سدادة وبعد ( )00ثانية ( )t1=1sيصعد ذراع ا
 Cثم تنقل السدادة إلى المركز Fبواسطة المحرك . M3
أشغولة :4سد قارورة وسحبها.

تبدأ العملية بنزول ذراع الرافعة  Cلتضع السدادة على القارورة لمدة ( )02ثانيتين ( )t2=2sبعدها يصعد ذراع
الرفعة  Cثم تنقل قارورة مغلقة إلى المركز Gبواسطة المحرك M3عندها تتحرر القارورة (تخميل مرحل
ا

الرفعة -Cمصاصة" إلى (المركز )B
المصاصة) و بعد ( )00ثانية ( )t3=1sتعود المجموعة " ا
أشغولة :5تعبئة العلب واخالؤها.

تأتي القارورات إلى العلبة عن طريق المنحدر وعندما يصبح عددها عشرة ( )n=10تنقل العلبة بواسطة
البساط  3لمدة  00ثواني (.)t4=10s

ج -أنماط التشغيل واإليقاف.
 -مبدلة  C/C-AUTOتسمح باختيار نمط التشغيل.

عند وجود خلل أو الضغط على زر اإليقاف االستعجالي  AUيؤدي إلى إيقاف النظام في وضعية معينة

ثم تنجز العمليات الباقية يدويا.

صفحة  14من 11

:المناولة الهيكلية-III

C

1
1

B

V

S1

M1

3
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G
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Database

Database
Database

Database

3

M2
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-IVجدول االختيارات التكنولوجية:
المنفذات

األشغوالت

المنفذات المتصدرة

 :M1محرك التزامني ثالثي الطور بدوار

األشغولة  1مقصور  220/380V,50Hzإقالع مباشر
مزود بمكبح بغياب التيار

 :M2محرك التزامني ثالثي الطور بدوار

األشغولة  2مقصور  220/380V,50Hzإقالع مباشر
مزود بمكبح بغياب التيار

 :M3محرك التزامني ثالثي الطور بدوار
مقصور  220/380V,50Hzإقالع مباشر
اتجاهين للدوران مزود بمكبح بغياب التيار
 AV -من  Bإلى F

 AR -من  Fإلى Gو من  GإلىB

 :KM1مالمس كهربائي  :S1للكشف عن
رباعي األقطاب

تغذية الوشيعة 24V

وصول سدادة

 :KM2مالمس كهربائي  :S2للكشف عن
رباعي األقطاب

تغذية الوشيعة 24V

وصول قارورة
 :SFيكشف عن وجود

 KM3 :AVمالمس

المصاصة فوق القارورة

تغذية الوشيعة24V

المصاصة فوق السدادة

كهربائي رباعي األقطاب  :SBيكشف عن وجود
 KM4 :ARمالمس

 :SGيكشف عن وجود

كهربائي رباعي األقطاب المصاصة فوق المنحدر

األشغولة 3

واألشغولة 4

الملتقطات

تغذية الوشيعة24V

 :Vمصاصة

 -المصاصة نشطة

 -المصاصة خاملة

مرحل ثنائي االستقرار

(24V~ )V+,V-

t1 ;t2 ;t3
أزمنة التأجيل

 :T2,T3,T1مؤجالت

 :Cدافعة مزدوجة المفعول إلنزال ورفع

موزع  2/5كهروهوائي

 :c1كاشف خروج

المصاصة

ثنائي االستقرار

الساق

 :M4محرك التزامني ثالثي الطور

 :KM5مالمس كهربائي  :S3للكشف عن مرور

(24V)C+,C-

 :c0كاشف دخول
الساق

األشغولة 5

دوار مقصور220/380V,50Hz
إقالع مباشر مزود بمكبح بغياب التيار

رباعي األقطاب
تغذية الوشيعة 24V

مؤجل T4

قارورة إلى العلبة.

 :S4للكشف عن وجود
علبة

 :t4زمن إخالء علبة

مالحظة :إلبقاء المصاصة مغذات طيلة عملية النقل والسد تغذى عن طريق مرحل ثنائي االستقرار V+للتنشيط
و  V-للتخميل.

صفحة  12من 11

GCI:
100

C/C

AUTO
.

102

/

101

C0.SB
103

I/GPN(1),(2)
X1.X2

104

AUTO

(1
)

N (1
,2)

50

I/GP

PN 0,
G ,4
F/ ,30
20
0,

)
00
1
(
CI
G
/
F

C/C

GS:
10
200

X1.X104
1

11
X12

F/GCI (100)
F/GPN(10,20,30,40,50)

RT1 . RT2 .RT3. RT4 . AU. Rea

KM1

201

S1
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30

1
2
3
N

~3

3x380V~

X3.X104.SB
31

24V~

C+

c1
32

+5V

V+

T1

t1/X32/1s

+12V

3

33

C-

c0

X35
34

KM3
SF

35
X3

1

2

1-3

2-3

=1
3

4
n.

n.

5
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5V دارة التغذية المستقرة

T2 دارة المؤجلة
Vcc = +12V
C = 100μF
R2 = 10 kΩ
Rb = 120kΩ
P = 47kΩ (Val max)
2N2222
VCEsat = 0.4V
VBEsat = 0.6V
βmin = 100

+Vcc
X...

IL

P

D

R

t2

-

R2

μA 741

+
C

2R

X43
Rb

Tr

Vs

HB1 12V :

.جدول خصائص المرحالت

11  من15 صفحة

 -VIالعمل المطلوب:
 .0أكمل مخطط التحليل الوظيفي التنازلي للنشاط البياني  A0على ورقة اإلجابة ( صفحة  08من .)08
 .2أنشئ متمن األشغولة  ( 4السد والسحب) من وجهة نظر جزء التحكم.

 .3اكتب معادالت التنشيط والتخميل مع األفعال لمتمن األشغولة ( 3االلتقاط والنقل).
 .4أكمل المعقب الكهربائي لألشغولة( 3االلتقاط والنقل) على وثيقة اإلجابة (صفحة  08من .)08


العد :علما أن إخالء العلبة يتم عند استقبالها  14قارورات:

 .5أكمل تصميم العداد الالتزامني بالقالبات  JKذات التحكم بالجبهة النازلة.
على وثيقة اإلجابة (صفحة  08من .)08

 دارة التغذية المستقرة ( +5Vالصفحة 15 :من :)11

 .6ما هو دور المكثفات  C3 ,C2 ,C1و الثنائية الكهروضوئية ( ) Led؟

 .7ارسم شكل التوتر νC1بين طرفي المكثفة  C1مبينا  VC1maxو .VC1min
 .8احسب

.VC1max

 .9احسب قيمة المقاومة  R1في دارة التغذية المستقرة إذا كان  IL=13mAو .VL = 1.8V
 المؤجلة  T2المستعملة في أشغولة السد والسحب (الصفحة 15 :من :)18
 .00ارسم شكل توتر الخروج لما  VC V-و .VC V-
 .11احسب قيمة التوتر.V-

 .02احسب قيمة مقاومة المعدلة  Pالمضبوطة للحصول على زمن التأجيل .t2=2s
 .03ما هي قيمة مقاومة وشيعة المرحل ( )RLانطالقا من جدول خصائص المرحالت؟
 .04احسب شدة التيار الذي يجتاز وشيعة المرحل عند تشبع المقحل .Tr
 المحرك :M0

 -نق أر على لوحة المعلومات للمحرك  M4الخصائص التالية:

صفحة  16من 11

 .05فسر المعلومات المنسوخة على اللوحة.

 .06ما هو اإلقران المناسب للفات الساكن على الشبكة؟ علل إجابتك.

عند التشغيل االسمي إذا علمت أن مقاومة لفات الساكن المقاسة بين طورين  Ra=5 Ωوالضياع في حديد

الساكن Pfs= 160Wاحسب:
 .07االنزالق.

 .08االستطاعة الفعالة الممتصة من طرف المحرك.
 .09العزم المفيد االسمي.

 .20الضياع بفعل جول في الساكن ( ,)Pjsواالستطاعة المنقولة للدوار( ,)Ptrوالضياع بفعل جول في
الدوار( ,)Pjrوالضياع الميكانيكي (.)Pm
المحرك :M1
 .20ارسم دارة االستطاعة لهذا المحرك.

صفحة  17من 11

وثيقة اإلجابة تعاد مع ورقة االمتحان
…. …. ….

:1

….

A0

1

1

…. …. …. ….

……...

…. ... ... …. ……..
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1
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3

:3

E4

E4 E1

E4 E1

E4 E1

X200

E1

E4 E1

E1

E4
F2

F2
Z

35

34

33

32

31

Z

30

A+

A+

=24V

=24V
CF1

F3

ج :4تصميم العداد
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CF3

F1

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)
دورة :جوان 5102

الشعبة  :تقني رياضي

عناصر االجابة (الموضوع األول)
-1

العالمة
مجزأة

المجموع

52.0×6

:1

 52.0ن

لكل مرحلة

10

 +انتقال2

X1.X104
RAZ

T

Ev

5.10

 52.0ن

11
1

t/11/5s

لكل فعل.

X12
12

X1

-2

30

52.0×8

X3.X104
Z+

520+

31
z1

Y+

( 52.0ن

32

لكل مرحلة
+انتقالية

y1
Y-

+فعل)

33
y0

3
34

Z-

+

(  520ن

X37

لـ X3

z0
Y+

+نداء+

35

جواب)

y2
36

Yy0

37
X3
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0.10

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا
الشعبة  :تقني رياضي
"2

-3

دورة :جوان 5102

"

20

X23.X2+X200

X21

21

X20.X2.X104

X22+X200

22

X21.W1

X23+X200

 52.0ن

23

X22.W0

X20+X200

لكل سطر

52.0×4

1

-4

C
F/G

I/GP
N (1
)

520×3

120

)

0
,3

20
0,

(1

N
P
G
F/

)0

0
I (1

ج  -0المعقب الكهربائي لألشغولة  :.تقديم البساط.

( انظر وثيقة اإلجابة 1الصفحة 6من )10

( 0.1للتهيئة والتوقيف االستعجالي –  0.1للتنشيط  0.1 -للتخميل  0.1 -القابليات)

ج -6دارة االستطاعة الهوائية للرافعة( .Wانظر وثيقة اإلجابة 1الصفحة 6من 0.1( )10ن)
دارة المخارج( .انظر وثيقة اإلجابة 1الصفحة 6من  0.01( )10لكل مخرج)

520×4

.

520

1

520

ج -7دارة التغدية (.انظر وثيقة اإلجابة  1الصفحة 6من )10

( 0.01للمحول 0.01 -للمقوم)

52.0×.

ج -8دارة العداد(انظر وثيقة اإلجابة .الصفحة 7من )10
 520( J=K=1ن)  ,المخرج  520( nن) التوصيالت ( 520ن)ج -9المخطط الزمني( 2انظر وثيقة اإلجابة  .الصفحة 7من  52.0 ( )10ن لكل مخرج)
الصفحة  2من 15

520×3

52.0×4

520
1205

1

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

دورة :جوان 5102

الشعبة  :تقني رياضي
المؤجلT
ج -15دور الثنائية :D

حماية المقحل من التيارات المتحرضة الناتجة عن وشيعة المالمس (المرحل)

ج -11حساب :UC

520

520

U C  VZ  VBE
 7,5  0, 7  8, 2 V

UC
520

U C  8, 2 V

520

ج -1.عبارة :t
-t

) UC  E ( 1 - e 
-t

UC  E - E e 
-t

E - UC  E e 
t

E
E - UC
E
(t   . ln
)
E - UC


E
)
E - UC



e

520×.

1

( t  R.C . ln

ج -13قيمة المقاومة :R

t
E
)
E - UC
5

R 
(C . ln

12
(47  10 -6. ln
)
12 - 8, 2
R  92.51 K 
تعتبر إجابته صحيحة من أعطى عالقة ( )tأو ( )Rمباشرة
الصفحة  3من 15

R 

520×.

1

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا
الشعبة  :تقني رياضي

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)
دورة :جوان 5102

ج-14دراسة المحول
نسبة التحويل:

26
 0.118
220



U 20
U1

m

520
52.0×.

m  0. 118

ج : P10 -51تمثل الضياعات في الحديد
 :P1CCتمثل الضياعات في النحاس

520×.

1

ج -16قيمة المقاومة :RS

5
 0, 2
25



P1CC
I 2CC 2

RS 

520

520

R S  0, 2 
ج -17الهبوط في التوتر:

U 2  U 20 - U 2
U 2  26 - 24  2V

520

520

U 2  2V
ج -11حساب قيمة :XS

U 2  RS  I 2  Cos  2  XS  I 2  Sin  2
)U 2 - (RS  I 2  Cos  2
I 2  Sin  2
2 - (0, 2  5  0,8) 1, 2
XS 

5  0, 6
3
XS  0.4
XS 
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520×.

1

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)
دورة :جوان 5102

الشعبة  :تقني رياضي
ج -11حساب المردود:

P2
P 2  Pertes
P 2  U 2  I 2  Cos  2  24  5  0,8  96Watts .



Pertes  Pfer  Pj  5  5  10W
96
 0.9056
96  10

  90.56%

الصفحة  5من 15



1
520×.

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)
دورة :جوان 5102

الشعبة  :تقني رياضي
1

W+

:6
F3

F2

E4

W

23

W0
E1
E4

22

:5

W1

W-

E1
E4

21

X2 X104

:6

F1
F1

F2

F3

CC-

A+

Z+

E1
E4

W-

20
X2

A+

Z+

E1

X22

X200

W+

+
-

~ 24 v

X21

~

~

AU

:7

~ 24 v

~220v
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اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

دورة :جوان 5102

الشعبة  :تقني رياضي
وثيقة اإلجابة 0

ج  :1دارة العداد

1

n

Q

SET

J

Q

C

Q

CLR

SET

J

Q

B

K

Q

CLR

SET

J

A

K

Q

CLR

w1

K

RAZ
X11
:9

w1

t
QA

t

QB

t

QC

t

n
t

X11
t
الصفحة  7من 15

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا
الشعبة  :تقني رياضي

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)
دورة :جوان 5102

عناصر االجابة (الموضوع الثاني)
ج -5التحليل الوظيفي التنازلي (انظر وثيقة اإلجابة ،الصفحة  15من ) 15

العالمة
مجزأة
52.0×6

المجموع
120

-2

40

X4.X104.SF.S4
41

C+

c1
T2

52.0×1

42

t2/X42/2s
43

C-

4

c0
44

KM4

X47

SG
T3

45

Vt3/X45/1s

46

KM4
SB

47
X4

 52.0ن لكل مرحلة +انتقالية +فعل

الصفحة  8من 15

.

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)
دورة :جوان 5102

الشعبة  :تقني رياضي
ج-3معادالت التنشيط والتخميل :أشغولة االلتقاط والنقل
C+
X30

X35.X3+X200

X30.X3.X104.SB X31

V+

T1

C-

KM3

X31

52.0×6

X32+X200

X32

X31.c1

X33+X200

X33

X32.t1

X34+X200

X34

X33.c0

X35+X200

X35

X34.SF

X30+X200

120

 0.01ن لكل مرحلة (تنشيط+تخميل+فعل)
ج -4المعقب الكهربائي(:انظر وثيقة اإلجابة ,الصفحة  10من ) 10

( 0.1للتهيئة والتوقيف االستعجالي –  0.1للتنشيط  0.1 -للتخميل  0.1 -القابليات)
ج -0دارة العداد( :انظر وثيقة اإلجابة ,الصفحة  10من ) 10

 520( J=K=1ن)  ,المخرج  520( nن)  ,التوصيالت ( 520ن)

520×4

.

520×3

120

التغذية المستقرة

ج -6دور العناصر:

 -المكثفة  : C1الترشيح

 المكثفة  : C2نزع التشوشات Antiparasite -المكثفة  : C3تثبيت المنظمstabilisation du régulateur

52.0×4

1

 الثنائية الضوئية :للمشايرة (التغذية  5Vتشتغل)ج -7رسم و شكل التوتر بين طرفي المكثفة )VC1(C1

52.0×.

الصفحة  9من 15

520

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)
دورة :جوان 5102

الشعبة  :تقني رياضي
ج -1قيمة VC1max

U 1eff  8V
VC1 max  U 1 max - 2Vd

 8 2 - 2  0.85  9.6V

52.0×.

520

VC1 max

VC1 max  9.6V
ج -1قيمة المقاومة : R1

Vcc - VL
IL
5 - 1,8
R1 
 246
13  10-3
R1  246

R1 
52.0×.

520

المؤجلة T.

Vref=V-

ج -15شكل توتر الخروج لما  VC V-و :VC V-
من أجل

من أجل

VcVref

VcVref

Vs =0V

Vs=+Vsat=Vcc=+12V

الصفحة  11من 15

520×.

1

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا
الشعبة  :تقني رياضي
ج -11قيمة :V-

دورة :جوان 5102

2 R  Vcc
2R  R
2Vcc 2  12
V- 

 8V
3
3
V -  8V
V- 

520

520

ج -1.قيمة مقاومة المعدلة  Pالمضبوطة للحصول :t2=2s

Vc=8V

-t2

) VC = Vcc ( 1 - e 
-t2

VC = Vcc - Vcc  e 
-t2

Vcc - VC = Vcc  e 
t2

520

Vcc
Vcc - VC
Vcc
(t2 =  . ln
)
Vcc - VC
=

Vcc
)
Vcc - VC



e

(t2 =( R2+P).C. ln

t2

120
520

R2  P 

Vcc
)
Vcc - VC
2
R2  P 
 18200 
12
(100  10 . ln
)
12 - 8
R 2  P  18.2 K 
(C . ln

6

P  18.2 -10  8.2 K 
P  8.2 K 

تعتبر إجابته صحيحة من أعطى عالقة ( )tأو ( )R2+Pمباشرة
الصفحة  11من 15

520

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)

الشعبة  :تقني رياضي

دورة :جوان 5102

ج -13قيمة المقاومة  RLمن الجدول:

RL=400 Ω

520

520

ج -14شدة التيار :IL

VCC - VCEsat
RL
)(12 - 0.4
IL 
 0.029 A
400
IL  29mA
IL 

52.0×.

520

المحركM4
ج-10تفسير المعلومات:

 محرك التزامني 2NFC 51-111 NOV.79 االستطاعة المفيدة االسمية 21.5KW -معامل االستطاعة 2Cosφ=078

521×15

 المردود االسمي للمحرك 2rd٪=76 -التوتر المسموح به بالنسبة لكل ملف هو 2220V

 التوتر بين طوري الشبكة في حالة اقران نجمي هو 2380V-التيار االسمي المار في كل ملف هو 23.84A

(ويمثل التيار في الخط عند التركيب النجمي)

 التيار االسمي في الخط عند التركيب المثلثي 26.65A سرعة الدوران االسمية 1440 tr/mn -تردد التيار 250Hz

 -محرك ثالثي الطور 3ph

 400C-هي درجة الح اررة األعظمية للمحيط التي في حدودها يحتفظ المحرك

بخصائصه االسمية2

الصفحة  12من 15

1

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)
دورة :جوان 5102

الشعبة  :تقني رياضي
ج 16اإلقران:

-حسب الشبكة الكهربائية المتوفرة  220/380Vاالقران المناسب هو إق ارن نجمي ألن لف

المحرك يتحمل توت ار 220V

ج -17االنزالق2

520

520

ns  1500tr / mn
ns - n 1500 -1440

 0.04
ns
1500
g  0.04

g 

52.0×.

520

ج -11االستطاعة الممتصة2

1500
 1973, 6W

0, 76
Pa  1973, 6W
يمكن حساب  Paبالعالقة ( ) Pa  3  U  I  Cos 


Pu

Pa 
52.0×.

520

ج-11عزم المزدوجة المفيد2

Pu
Pu  60


2 n
60  1500
Cu 
6, 28  1440
Cu 

 9,95 Nm

52.0×.

520

Cu

ج-.5ضياع جول في الساكن2

3  Ra  I 2 3  5  3.842
Pjs 

 110.6W
2
2
Pjs  110.6W

الصفحة  13من 15

52.0

1

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)
دورة :جوان 5102

الشعبة  :تقني رياضي
االستطاعة المنقولة للدوار2

Ptr  Pa - Pjs - Pfs  1973,6 -110,6 -160  1703W
Ptr  1703W

ضياع جول في الدوار2

52.0

Pjr  g  Ptr  0.04  1703  68W
52.0

Pjr  68W
الضياع الميكانيكي2

Pm  Ptr - Pu - Pjr  1703 -1500 - 68  135W
52.0

Pm  135W
ج -.1دارة استطاعة المحرك 2M1
L1 L2 L3

Q1

KM1

RT1

~M3
M
Y

الصفحة  14من 15

52.0×4

1

اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا

اختبار مادة  :تكنولوجيا (هندسة كهربائية)
دورة :جوان 5102

الشعبة  :تقني رياضي
وثيقة اإلجابة

EE EP t1E

-1

E

:A0

1

1
)
E t4

(
EP
t2
t3
EE E

EE n

EE

B
EE

E

n
1

1

1
G
1

ج -4المعقب الكهربائي لألشغولة :3
SF

C0

E4

C1

t1
E4 E1

E4 E1

E4 E1

X200

X104
X3
SB
E4 E1

X3

E1

E1

E4
F2

F2
Z

35

32

33

34

31

A+

C-

Z

30

=24V

F1

F3

A+

=24V

CF1

F3

ج -0تصميم دارة العداد:
N =10

1
J

Q

Q

3
Q

J

Q

2
K

Q

J

Q

1
K

Q

J
S3

0
K

الصفحة  15من 15

Q

K
X50

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تقين رياضي

املـدة 40 :ساو 04د

اختبار يف مادة :التكنولوجيا (هندسة مدنية)
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

المسألة األولى 40( :نقاط)
دراسة نظام مثلثي:

لدينا الهيكل المعدني المثلثي الممثل والمحمل حسب( الشكل :)10
F2=10KN

الشكل 10
F3=60KN

D

1m

4
C

1m

B

β

5

7

8
9

3

1

α
6

F

A

2

F4=30KN

F1=15KN
3.00m

3.00m

المسند  Aبسيط ،و المسند  Bمزدوج.
نعطي:
sin   0.316

sin   0.707

cos    0.948

cos   0.707



E





المطلوب:

 .0حدد طبيعة هذا النظام.

 .2احسب ردود األفعال في المسندين  Aو. B
صفحة  1من 6

2.00m

 .3احسب القوى الداخلية (الجهود) في القضبان بالطريقة التحليلية (عزل العقد) وحدد طبيعتها.
ِّ .4
دون النتائج في جدول.

 .5استنتج القضيب األكثر تحميال.
 .6إذا علمت أن القضيب األكثر تحميال هو خاضع لقوة تساوي . 341 KN
احسب مساحته التي تضمن المقاومة .نعطي   1600 daN / cm2

المسألة الثانية 40( :نقاط)

الشكل 42

لدينا رافدة موثوقة (مندمجة) عند المسند ( Aالشكل،)12
ومعرضة لحمولة مركزة P

A
1.00
m
1.00

 .0احسب ردود األفعال عند المسند  Aبداللة .P

mm
m

 .2اكتب معادالت الجهد القاطع  Tوعزم اإلنحناء Mf
 .3استنتج القيم القصوى  Mfmax ، Tmaxبداللة P
 .4حدد قيمة الحمل Pالذي يعطي .MfmaX = 150 KN.m
 .5إذا علمت أن مقطع الرافدة مستطيل ( )b x hحيث h = 2b

h

بداللة .P

b

حدد األبعاد  hو bالتي تحقق مقاومة الرافدة لـ MfmaX
نعطي  1200 daN / cm 2 :

المسألة الثالثة 10( :نقاط)
دراسة مقطع عرضي لمشروع طريق:
أكمل البيانات )المعلومات) الناقصة للمقطع العرضي المرسوم على الصفحة  3من . 6
(مالحظة :تعاد الوثيقة " ص  3من  "0مع ورقة اإلجابة)
المسألة الرابعة 10( :نقاط )
اذكر الوثائق الخطية المكونة للملف التقني إلنجاز مشروع طريق.

صفحة  2من 6

P

1/100

.…..%
1/1
7

…...

.…..%

…...

6
0.6

80.00 m

1/100
.….

.….

.….

83.50

83.50

83.50

.….

84.10

82.70

82.20

.….

4.50

.….

5.50

4.50

0.00

4.50

.….

صفحة  0من 6

.….

1.00 .…..

4.50

.…..

الموضوع الثاني
المسألة األولى 40( :نقاط)
لتكن الرافدة المرتكزة على مسندين  :Aمسند مضاعف و :Bمسند بسيط ،والممثلة بالرسم التالي:
(الشكل )00

q1  18 kN / m

q2

q1

q1

P

q 2  24 kN / m
P  39 kN

A

B
1044m

0044m

3.00m
m

1044m

الشكل 40

المطلوب:
 .1احسب ردود األفعال عند المسندين  Aو .B

 .2اكتب معادالت الجهد القاطع  Tوعزم االنحناء  Mfعلى طول الرافدة.
 .0ارسم منحنييهما( .سلم الرسم من اختيار المترشح )
 .4استخرج القيم القصوى . Mf max ، Tmax
 .5الرافدة المستعملة هي من نوع مجنب  IPN300حيث معامل مقاومته

 Wxx' (Ix /Vx) = 653 cm3واإلجهاد المسموح به   1600 daN / cm2
تحقق من المقاومة علما أن Mf max= 69 KN.m

المسألة الثانية 40( :نقاط)
ترتكز الرافدة على عمود فوالذي في المسند  ،Bنعتبر أن هذا العمود معرض النضغاط بسيط بحيث
( )N=VB =79KNوطول العمود  L = 3,50 mومساحة مقطعه  S =1200 mm2ومعامل
المرونة الطولي . E = 2.106 daN /cm2
المطلوب :أوجد مقدار التقلص .∆L

صفحة  0من 6

المسألة الثالثة 5( :نقاط):
احسب مساحة المضلع ( ABCDالشكل  )04المعرف باإلحداثيات القطبية لرؤوسه والممثلة في الجدول
التالي وذلك بطريقة اإلحداثيات القطبية( .المحطة " "Oداخل المضلع).

األطوال () m

زاوية السمت() gr

النقاط

LOA = 65.50

GOA = 384.404

A

LOB = 82.35

GOB = 64.881

B

LOC = 74.00

GOC = 174.867

C

LOD = 45.00

GOD = 300.000

D

صفحة  5من 6

المسألة الرابعة 40 ( :نقاط)

ليكن الرسم التالي ( شكل  )05الممثل ألحد

2

عناصر المنشأ العلوي.
 .1اذكر اسم هذا العنصر.
 .2اذكر أسماء العناصر المرقمة على الرسم.

1
0
5
6

0

شكل
4505
الشكل

صفحة  6من 6

الشعبة :تقين رياضي املدة 40 :سا ونصف دورة :جوان 5402
اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا مادة :هـ مدنية
العالمة
عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

المسألة األولى :دراسة نظام مثلثي.

 .1تحديد طبيعة النظام:
النظام محدد سكونيا داخليا وخارجيا

0.50

0.5

 .2حساب ردود األفعال:
0.52
0.25

5.2

5.2

1.5

 .3حساب الجهود بالطريقة التحليلية " عزل العقد ":
 عزل العقدة : E
5.52



E

5.52
5.52
5.52

صفحة 04 / 0

تابع اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا مادة :هـ مدنية الشعبة :تقين رياضي املدة 40 :سا ونصف دورة :جوان 5402
العالمة
عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

 عزل العقدة :B

F / y  0  N 8 sin   R BY  0

5.52



B

0.25
5.52

0.25

 عزل العقدة : F
5.52
0.25

F
∑F/Y = 0 N7 -30 = 0  N7 = 30 KN

5.52
5.52

 عزل العقدة : A
5.52



N5=(N2-N6)/cosβ

A

0.25
5.52

5.52

صفحة 04 / 5

تابع اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا مادة :هـ مدنية الشعبة :تقين رياضي املدة 40 :سا ونصف دورة :جوان 5402
العالمة
عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

 عزل العقدة : D
F2


5.52

D

0.25

4.5

 .4تدوين النتائج في الجدول:
القضيب الشدة »  « KNنوع التحريض
1
2
3
4
1
6
7
8
9

شد
انضغاط
انضغاط
شد
انضغاط
شد
شد
انضغاط
شد

21,21

11
33
15,82
142,4
120
30
126,58
120

0.50

0.5

 .5استنتاج الجهد األقصى وتحديد نوعه ورقم القضيب :
انضغاط

Nmax= N5 = 142 ,4 KN

0.50

0.5

 .6حساب مساحة المقطع:
شرط المقاومة:

14300
1600

s 

N



s

N


S

 max

S  8.94cm2

5.52
5.52

4.2

40
صفحة 04 / 3

تابع اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا مادة :هـ مدنية الشعبة :تقين رياضي املدة 40 :سا ونصف دورة :جوان 5402
العالمة
عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

المسألة الثانية :دراسة رافدة
 -1حساب ردود االفعال :

∑F/x = 0  HA = 0
∑F/Y = 0  -P+VA = 0. VA = P
∑ M/A =0  -P×1+MA = 0  MA= p×1

5.52
5.52
5.52

0.75
 -2كتابة معادالت  Tو : Mf

T(x) = - P
(x) = -P.x

P
T
 -3استنتاج

(0)=0

X

5.25
5.25

X=0 
5.52
X=1 m 

(1) = - P×1
و

1.25

بداللة : P
= P KN

M f max  P 1 KN.m

5.52
5.52

0.5

 -4تحديد قيمة  Pبحيث =150K N.m :
= 150KN.

= = P×1 =150 KN.m  P

5.52

 -5تحديد أبعاد مقطع الرافدة :
≤

M f max  ymax
'I xx

=

5.52
5.52
5.52

≥≤ b
0.25
≥b

b ≥ 12.33cm.
صفحة 04 / 0

0.52

تابع اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا مادة :هـ مدنية الشعبة :تقين رياضي املدة 40 :سا ونصف دورة :جوان 5402
العالمة
عناصر اإلجابة

h  2 12.33  h  24.66cm

و منه :

مجزأة مجموع
5.52

1.25
04
المسألة الثالثة :
دراسة مقطع عرضي لطريق:

50

إكمال رسم المقطع العرضي( :أنظر الصفحة )06

40
المسالة الرابعة :
الوثائق الخطية المكونة للملف التقني إلنجاز مشروع طريق هي:


المنظر او المسقط االفقي.

5.25



المظهر أو المقطع الطولي.

5.25



المظهر العرضي النموذجي.

5.25
5.25

 المظاهر العرضية.

45

20

صفحة 04 / 2

1/100

0.50

..
1%
…31.1.
1/1

0.50

0.50

0.50
0.111

0.50

0.25

84.82
.…. 84.82
.….

0.50

0.50

83.50

83.50
84.41
.….
.….

84.10

82.70

83.50

83.50

82.20

0.50

0.25

0.50
0.50

.…. 81.94
.….
81.94

4.50
4.50

6.82
.….

0.25

5.50

4.50

0.00

4.50

0.25

.….
6.84

صفحة 04 /0

.…..
2.34
.…..
1.00 1.32

1.93
…...

.…..
%
11.11%
2.57
…...

7

6
0.6

80.00 m
1/100

تابع اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا مادة :هـ مدنية
عناصر اإلجابة

الشعبة :تقين رياضي املدة 40 :سا ونصف دورة :جوان 5402
العالمة

مجزأة

مجموع

الموضوع الثاني:
المسألة األولى :دراسة رافدة
 .1حساب ردود األفعال:
)RAX = 0 ---- (1
)RAy+ RBy = q1x5+q2x3+p=18x5+24x3+39=201KN. -- (2
RAYx6–Px7-q1x4x5+q1x1x0.5-q2x3x1.5=0

-RBYx6–Px1+q1x6.5x1+q1x4x1+q2x3x4.5=0

∑F/x=0
∑F/y=0
∑M/B=0

∑M/A=0

24  3  4.5  18  6.5 1  39 1  18  4 1 474

=79 KN  RBy  79 KN
6
6

 RBy 

5.52
5.52

5.25

5.25

1.50

 -2كتابة معادالت الجهد القاطع ) T(xوعزم االنحناء ):Mf(x
x   0;1
المجال األول:
Mf (x)=-p.x-q1.x2/2

p
 39x

2

18 2
x = 9x
2

M f  X   39x 

5.52

T(x) =-p-q1.x

T  x   18x  39
 M(0) =0
 M(1) = - 48KN . m
x  0
; x  1
T (0) = - 39KN
T (1) = - 57KN

المجال الثاني:

x  1; 4 

x2
) R AY ( x  1
2

M f (x )   p .x  q1

18 2
x  122  x  1
2
صفحة 04 / 7

M f  x   39x 

5.52

0.25×2

تابع اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا مادة :هـ مدنية الشعبة :تقين رياضي املدة 40 :سا ونصف دورة :جوان 5400
العالمة
عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
0.25

T(x) =-p-q1.x+RAY

المجال الثالث:

T  x   39  18x  122  18x  83

0.25

 M(1) = - 48KN.m
 M(4) = + 66KN . m
x  1
; x  4
T (1) = 65KN
T (4) = +11KN

0.25×2

x   4;7 

q2

x-4

M f  x   12x 2  107x  170

0.25

)T (x )   p  q1  4  R AY  q 2 (x  4

T  x   39  72  122  24  x  4 
0.25

 M(4) = 66KN.m
 M(7) = - 9KN . m
x  4
; x  7
T (4) = 11KN
T (7) = -61KN

0.25×2

حساب الفاصلة اليت يأخذ عندها عزم االحنناء القيمة العظمى

0.25

M f max(4, 46)  68,52 KN .m

0.25

المجال الرابع:
على يمين المقطع x   0;1 .

q1

T

Mf
0.25

X

صفحة 04 / 0

تابع اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا مادة :هـ مدنية الشعبة :تقين رياضي املدة 40 :سا ونصف دورة :جوان 5402
العالمة
عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
0.25

0.25×2

0.2
 -3رسم المنحنيات:

1.0

1.0

5
 -0استنتاج قيم  Tmaxو : Mf max
من المنحنيات :
Tmax=65 KN
Mfmax=68.52 KN.m

0.25
0.25

 -2التحقق من مقاومة المجنب : IPN300
690000
daN
daN
 1056, 66
 1600
2
653
cm
cm 2

σmax  Mfmax Wx

0.25

 max 

0.25

0.50

0.50

المجنب يعمل بكل أمان
صفحة 04 / 9

09

تابع اإلجابة النموذجية المتحان البكالوريا مادة :هـ مدنية الشعبة :تقين رياضي املدة 40 :سا ونصف دورة :جوان 5402
العالمة
عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

المسالة الثانية:

حساب قيمة تقلص القطعة:

N .L
7900  350
L 

 0.11cm
E .S 2000000 12

01×3

03

المسالة الثالثة:

حساب مساحة المضلع:

01

54
1
  65.50  82.35  sin(64.881  384.404)  82.35  74.00
2
0.50×4
sin(174.867  64.881)  74.00  45.00
sin(300  174.867)  45.00  65.50  sin(348.404  300)
1
1
2

S


5142.27

6019.08

3073.85

2859.49


17094.60

8547.35
m


0.25×4
2
2
S

01

المسالة الرابعة:

05

 -1اسم العنصر :مدرج مستقيم ذو قلبتين متعامدتين.
 -5تسمية العناصر:
 -3طول الدرجة أو عرض المدرج
 -5مسطحة أو منبسط
 -1القلبة
 -0الحصيرة
 -2القائمة
 4النائمة

51.25

5.52×6

03
20
صفحة 04 / 04

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :تقني رياضي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة :جوان 2015
املدة 40 :سا و  04د

اختبار يف مادة  :التكنولوجيا (هندسة الطرائق)
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع األول
التمرين األول 47( :نقاط)
 )1كحوالن ) (Aو) (Bلهما نفس الصيغة العامة  CnH2n+1– OHونفس الكثافة البخارية بالنسبة للهواء 2,55
أ -احسب كتلتهما المولية.

ب -استنتج قيمة . n

ج -اكتب الصيغ األربعة المحتملة للكحولين.

تعطى الكتل الموليةO = 16g / mol ، H = 1g / mol ، C = 12g / mol :

 )2أكسدة الكحول ) (Aبواسطة  KMnO4في وسط حمضي ( )H2SO4تعطي السيتون ).(C
أ -استنتج صنف الكحول ).(A

ب -اكتب الصيغة نصف المفصلة للكحول ) (Aوالصيغة نصف المفصلة للسيتون ).(C

ج -يمكن الحصول على الكحول ) (Aالسابق وفق سلسلة التفاعالت التالية:

1) LiAlH4
2) H2O

)(E

+ HCl

)CH3 CH2 Cl + (F

)(G

éther

)(D

(E) + PCl5

CH3 CH2 Cl + Mg
)(D) + (G

)(H
 + MgClOHالكحول )(A

H2 O

 -استنتج صيغ المركبات ).(H) ، (G) ، (F) ، (E) ، (D

صفحة  1من 7

+

)(H

 )3نمزج  0,5molمن حمض اإليثانويك  CH3COOHمع  0,5molمن الكحول ) ، (Bثم نضيف بعض
القطرات من حمض الكبريت المركز فنحصل على  0,025molمن األستر المتشكل عند التوازن.
أ -احسب مردود تفاعل األسترة.

ب -استنتج صنف الكحول ).(B

حدد الصيغة نصف المفصلة للكحول ).(B
جّ -
د -نزع الماء من الكحول ) (Bبوجود حمض الكبريت المركز عند  170°Cيؤدي إلى المركب ).(I
 -اكتب صيغة المركب ).(I

ﻫ -بلمرة المركب ) (Iتعطي البوليمير ).(J
 -مثّل الصيغة العامة للبوليمير).(J

التمرين الثاني 47( :نقاط)
-I
 )1لديك الحمض الدﻫني  Aرمزه

C18 : 2 ∆9 ,12

أ -ماذا تعني ﻫذه الرموز ؟

ب -أعط الصيغة نصف المفصلة للحمض الدﻫني . A
 )2حمض دﻫني  Bغير مشبع يحتوي على رابطة مزدوجة واحدة في الموضع  C9كتلته المولية
MB = 282 g/mol
أ -ما ﻫي صيغته نصف المفصلة؟
ب -استنتج رمزه.

تعطىO = 16g / mol ، H = 1g / mol ، C = 12g / mol :

 )3ثالثي غليسيريد يتكون من جزيئتين من الحمض الدﻫني  Aوجزيئة واحدة من الحمض الدﻫني B
أ -ﻫل ﻫذا الغليسريد متجانس؟

ب -اكتب الصيغ المحتملة لهذا الغليسيريد الثالثي.
-II
 )1لديك الجدول التالي:
الحمض األميني

الجذر R

فنيل أالنين
Phe
ـــCH2

حمض الغلوتاميك
Glu

مثيونين
Met

–HOOC–(CH2)2

–CH3–S–(CH2)2

صفحة  2من 7

أرغينين
Arg
C NH (CH 2)3
NH

H2N

أ -اكتب الصيغة نصف المفصلة لكل حمض أميني.

ب -صّنف األحماض األمينية السابقة.
ج -اكتب الصيغة نصف المفصلة عند  pH = 1وعند  pH = 12لثالثي الببتيد اآلتي:
Glu

Met

Phe

 )2تم وضع خليط من  3أحماض أمينية في منتصف شريط الهجرة الكهربائية ،أجري بعد ذلك فصل ﻫذه
موضحة في الوثيقة التالية:
األحماض عند قيم  pHمختلفة ونتائج الفصل
ّ
عند pH = 3.2

+

عند pH = 5.5

+

عند pH = 10.7

+

Glu

Glu
Glu

Phe

Phe

Phe

Arg

Arg

Arg

أ -استنتج قيمة الـ  pHiلكل حمض أميني.
ب -احسب قيمة  pKaRلكل من حمض الغلوتاميك واألرغنين.
يعطى :

الحمض األميني

الرمز

pKa1

pKa2

حمض الغلوتاميك

Glu

2,19

9,67

األرغنين

Arg

2,17

9,04

التمرين الثالث 46( :نقاط)
°
 )1احسب أنطالبي تشكل البروبن )  H f (C3H 6 g عند .25°C

يعطى:

E
= -413 kJ.mol1
E
= -614 kJ.mol1
E
= -348 kJ.mol1
C-H
C=C
C-C
H°diss (H - H) = 436 kJ.mol1
H°sub (C(s) ) = 717 kJ.mol1

 )2أ -اكتب تفاعل ﻫدرجة البروبن عند  25°Cو .1 atm
ب -احسب األنطالبي

H °r

لتفاعل ﻫدرجة البروبن.
يعطىH°f (C3H8 g  )  103, 6 kJ.mol-1 :

صفحة  0من 7

ج -كم يصبح أنطالبي ﻫذا التفاعل عند  100°C؟
يعطى:
المركب

C3 H 6  g 

H2 g 

C3 H 8  g 

Cp  J.mol-1.K -1 

111,78

6,91

73,89

)3

أ -اكتب معادلة تفاعل االحتراق التام لغاز البروبن عند .25°C





°
ب -استنتج أنطالبي ﻫذا التفاعل  Hcombاعتمادا على المعطيات التالية:

H1°  285,8 kJ.mol-1
H°2  393,5 kJ.mol-1





ΔH°f C3 H 6 g 



1
O

 H 2O 
2 2 g
O 2  g  
 CO 2 g 
3H 2  g  
 C3 H 6  g 

ج -احسب الطاقة الداخلية   U الحتراق البروبن عند .25°C
يعطىR=8,314 J.mol-1.K-1 :

صفحة  0من 7

H 2 g +
C s +
3C s  +

الموضوع الثاني
التمرين األول 47( :نقاط)
 )1أكسدة اإليثانول ) (CH3-CH2OHتعطي حمض اإليثانويك الذي يتفاعل مع PCl5
لينتج كلور األستيل.

أ -ما ﻫو المؤكسد الذي يستعمل في أكسدة اإليثانول؟

ب -اكتب تفاعل حمض اإليثانويك مع . PCl5

 )2يتفاعل البنزن  C6H6مع كلور األستيل بوجود وسيط فيتكون المركب العضوي ).(A
أ -ما اسم ﻫذا التفاعل؟

ب -ما ﻫو الوسيط المستعمل في ﻫذا التفاعل؟
ج -استنتج صيغة المركب العضوي ). (A
 )3تجرى على المركب العضوي ) (Aسلسلة التفاعالت اآلتية:
A + CH3-CH2-MgCl

B

C

+ MgClOH

B +

H2 O
Al2O3

H2O

D

+

350-400°C

 -اكتب صيغ المركبات . D ، C ، B

C

 )4بلمرة المركب  Dتعطي البوليمير . E

أ -اكتب الصيغة العامة للبوليمير . E

ب -إذا كانت الكتلة المتوسطة للبوليمير  Eتساوي M=158400 g/mol
 -احسب درجة البلمرة لهذا البوليمير.

 )5يمكن تحضير الكحول

CH2 CH2 OH

التفاعالت اآلتية:

انطالقا من المركب العضوي ) (Aوذلك عبر
F

G + H 2O
CH2 CH2 OH

أ -اكتب صيغ المركبات . H ، G ، F
ب -ما ﻫو الوسيط المستعمل في التفاعل األخير؟

صفحة  5من 7

Ni

A + H2
H2SO4
170°C

?

F

G + H

التمرين الثاني 47( :نقاط)
 )1التحليل المائي لثالثي الغليسريد ) (Xيعطي الغليسرول وحمض البالمتيك CH3-(CH2)14-COOH

وحمض الستياريك  CH3-(CH2)16-COOHوحمض األولييك CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

أ -اكتب الصيغ المحتملة لثالثي الغلسيريد.

ب -ما ﻫي المركبات الناتجة عن تفاعل تصبن ثالثي الغليسيريد ) (Xمع  NaOH؟

ج -اكتب تفاعل اليود مع حمض األولييك.
د -أتمم التفاعل اآلتي:

KMnO4 conc
H2SO4

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

 )2لديك األحماض األمينية اآلتية:
الحمض األميني

الرمز

األالنين

Ala

الثريونين

Thr

الليزين

Lys

الصيغة
COOH

pka1

CH3 CH
NH2

CH3 CH CH COOH
OH NH2
(CH2) CH COOH
4
NH2

H2N

pka2

pkaR

pHi

2,34

?

//////

6,00

2,09

9,10

//////

?

2,18

8,95

?

9,74

أ -أكمل الجدول أعاله.

ب -تتفاعل األحماض األمينية مع الحمض ومع األساس.
* اكتب تفاعل األالنين مع .NaOH
* اكتب تفاعل األالنين مع .HCl

* ماذا تسمى ﻫذه الخاصية ؟

ج -كم يحتوي الثريونين من ذرة كربون غير متناظرة؟ مثّل مماكباته الضوئية حسب إسقاط فيشر.
د -نجري الهجرة الكهربائية لمزيج من األحماض األمينية  Ala ، Thr ، Lysعند pH = 6
وضح مواقع األحماض األمينية على شريط الهجرة الكهربائية.
ّ

صفحة  6من 7

) نقاط46( :التمرين الثالث
H

2( g )

ΔH10



1
O
2 2( g )

+

: ) لديك المخطط اآلتي1

H O
2 ( )
ΔH 02

2H

E

O-H

(g )

+

O


 H O

2 (g)

(g )

:يعطى

ΔH 0diss (O = O) = 498 kJ.mol-1

= - 463 kJ.mol-1

ΔH 0diss ( H - H ) = 436 kJ.mol-1

ΔH 02 = - 44 kJ.mol-1

 ؟H 2  ماذا تمثل-أ
. H 1  احسب-ب
: للتفاعلين اآلتينH 4  وH 3 ( احسب2
1
O
2 2( g )
C
 CO
(s )
2( g )
C

(s )



(g)

H 30  ?

2CO
(g)

H 40  ?






CO

:باستعمال معادلتي التفاعلين التاليين
H 50  393 kJ.mol1


 CO
2( g )
2( g )
1
CO
+ O

 CO
2( g )
( g ) 2 2(g )
C

(s )

+ O

H 60  283 kJ.mol1

: وفق التفاعل اآلتي25°C ) يحترق اإلثيلين عند3
C H
+O

 CO2
+ H 2 O( )
2 4( g )
2( g )
(g )

H   1396 kJ.mol1
r

. وازن معادلة التفاعل-أ

. ΔH°f ( C2H4(g) )  استنتج-ب
. C=C  ارسم المخطط الذي يسمح لك بحساب طاقة تشكل الرابطة-ج
. C=C  احسب طاقة تشكل الرابطة-د

°
Hsub
(C(s) ) = 717 kJ.mol 1

E

C-H

= -413 kJ.mol 1

0
ΔHdiss
(H - H) = 436 kJ.mol1

:يعطى

؟90°C  عندC2H4  الحتراق اإلثيلينHr  ما قيمة-ﻫ
:علما أن
Cp

 C2H4 g

Cp

 H2O 

1

= 43 J.K mol
1

1

= 75, 24 J.K mol

1

1

1

Cp

 O2  g

= 29, 50 J.K mol

Cp

 CO2 g

= 37, 20 J.K mol

7  من7 صفحة

1

1

اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط ملوضوع امتحان البكالوريا
اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة الطرائق)

دورة :جوان 2015

الشعبة :تقين رياضي

املدة 4 :سا و  03د
العالمة
مجزأة مجموع

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
التمرين األول 30( :نقاط)
 )1أ -حساب كتلتهما المولية.
M
 M  d  29  2,55  29  73,95
29
M  73,95g / mol

=d

0.25
0.25

ب -استنتاج قيمة :n
A : C n H 2n 1OH
M  12n  2n  1  17  73,95

0.25

n

0.25

73,95  18
4
14
ج  -كتابة الصيغ األربعة المحتملة للكحولين:
CH2 CH CH3
CH3

HO

CH2 CH2 CH3

HO CH2

CH3
CH3

C

H3C CH CH2 CH3

H3C

02

0.25
x
4

OH

OH

 )2أ -استنتاج صنف الكحول ):(A

أكسدة الكحول ) (Aتعطي سيتونا فالكحول) (Aثانوي

0.25

ب -الصيغة نصف المفصلة للكحول ):(A
OH
CH3

الصيغة نصف المفصلة للسيتون ):(C

CH CH2

0.50
H3C

03.75

O
CH3

CH2

C

H3C

صفحة  1من 11

0.50

دورة :جوان 1312
تابع اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا
املدة 4 :سا و  03د
الشعبة :تقين رياضي
اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة طرائق)
ج -استنتاج صيغ المركبات ):(H) ، (G) ، (F) ، (E) ، (D
O
C

OH

H 3C

H

CH2
)(E

)(D
MgCl

H3C

POCl3

CH2

CH3

H3C

)(F
CH2

H3C

OMgCl

)(H

)(G

CH

0.50
x
5

 )3أ -حساب مردود تفاعل األسترة:
n ester
0,025
= ×100
×100 =5%
n alcool
0,5



=R

n acide = n alcool

ب -الكحول ) :(Bكحول ثالثي

0.25
0.25

ج -الصيغة نصف المفصلة للكحول ):(B
CH3
C

CH3

0.25

H3C

01.25

OH

د -كتابة صيغة المركب )(I
CH3
CH2

C

0.25

H 3C

هـ -الصيغة العامة للبوليمير)(J
CH3
CH2

.
n

التمرين الثاني 30( :نقاط)
 )1 -Iالحمض  Aرمزه

C

0.25
.

CH3

 C18:2Δ 
9,12

أ) ( :)C18يعني  81ذرة من الكربون
( :)2عدد الروابط المزدوجة

0.25
x
4

( :)9،82مواقع الروابط المزدوجة
 : Δرمز الرابطة المضاعفة
ب)

صيغة نصف المفصلة الحمض الدهني A
COOH

H3C (CH 2)4 CH CH CH2 CH CH (CH 2)7

صفحة  1من 11

0.25

01.22

1312  جوان:دورة
تابع اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا
 د03  سا و4 :املدة
 تقين رياضي:الشعبة
) التكنولوجيا (هندسة طرائق:اختبار مادة
Cn H2n-2O2

M B =12n+2n-2+32=14n+30=282 g.mol-1

0.25
01.00

B  الصيغة نصف المفصلة لـ-) أ2

252
=18
14
B : C18 H 34O 2
n=

0.25

H3C (CH 2)7

0.25

CH

CH (CH 2)7 COOH

0.25

C18:1Δ 9

:B  رمز-ب

 هذا الغلسيريد غير متجانس-) أ3

0.25

 الصيغ المحتملة للغلسيريد الثالثي-ب
O
CH 2

0.25

CH

O

C
(CH 2)7 - CH=CH- CH 2-CH=CH-(CH 2) 4 - CH 3
O

O

C
(CH 2)7 - CH=CH- CH 2-CH=CH-(CH 2)4 - CH 3
O

01.00

CH 2

O

CH 2

O

C
(CH 2)7 - CH=CH-(CH 2)7-CH 3

O
C
(CH 2)7 - CH=CH- CH 2-CH=CH-(CH 2)4 - CH 3
O

0.25
CH

O

C

(CH 2)7 - CH=CH-(CH 2)7-CH 3
O

CH 2

O

C
(CH 2)7 - CH=CH- CH 2-CH=CH-(CH 2)4 - CH 3

O
CH 2

O

C
(CH 2)7 - CH=CH-(CH 2)7-CH 3
O

0.25
CH

O

C
(CH 2)7 - CH=CH- CH 2-CH=CH-(CH 2)4 - CH 3
O

CH 2

O

C
(CH 2)7 - CH=CH- CH 2-CH=CH-(CH 2)4 - CH 3

11  من0 صفحة

دورة :جوان 1312
تابع اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا
املدة 4 :سا و  03د
الشعبة :تقين رياضي
اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة طرائق)
 )1 -IIأ -الصيغ نصف المفصلة لألحماض األمينية
HOOC (CH 2 )2 CH COOH
NH2

CH 2 CH COOH

Glu

Phe

NH 2
COOH

CH

S

CH2 CH2

NH2

H3C

CH COOH

Met

NH 2

3

) (CH 2

H 2 N-C-NH
NH

ب -تصنيف األحماض األمينية:
 :Pheحمض أميني حلقي عطري
 :Gluحمض أميني حامضي
 :Metحمض أميني كبريتي
 :Argحمض أميني قاعدي
O
-

CH

COO

C

CH

NH

CH2

O
COOH

C

0.22
pH=12

S-CH 3

NH

pH  1

H 2N CH

(CH 2 )2

COO

CH

, pH=12

02.20

O

(CH 2)2
-

Arg

0.25
x
4

ج) الصيغة نصف المفصلة لثالثي الببتيد  Phe  Met  Gluعند
NH

0.25
x
4

O

C

CH

(CH 2)2

(CH 2 )2

COOH

S-CH 3

NH

+
H 3N CH

C

0.22

CH2
pH=1

(2
أ) استنتاج الـ  pHiلألحماض االمينية من خالل نتائج الهجرة الكهربائية
0.25
x
3

Glu : pH i =3,2
Phe : pH i =5,5
Arg : pH i =10,7

ب) حساب :pKaR
pK a1 +pK aR
= Glu : pH i
2
pK aR =2×pH i -pK a1
pK aR =2×3,2-2,19=4,21

،

pK a2 +pK aR
= Arg : pH i
2
pK aR =2×pH i -pK a2
pK aR =2×10,7-9,04=12,36
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) نقاط36( :التمرين الثالث

( حساب أنطالبي تشكل البروبن1
3C(s)

0.50

+ 3H 2 (g)

0
3ΔH sub
(C(s) )

ΔH°f (C3H6 )(g)

 CH3 CH=CH 2 (g)

EC

3H 0dis (H-H)

EC

C

6E C

C

H

3C ( g ) + 6H ( g )

01.00

0.25

ΔHof (C3H6 )g =3ΔH0sub ((C)s )+ 3ΔH0dis ((H-H))+ EC=C +EC-C + 6EC-H
ΔHof (C3H6 )g =3×717+3×436-614-348-6×413

0.25

ΔHof (C3H6 )g = + 19kJ.mol-1

(2
0.20

 تفاعل هدرجة البروبن-أ
CH3CH=CH2(g) + H2(g) 
CH3CH2CH3(g)
Ni

Hor

 حساب االنطالبي المعياري-ب
:بتطبيق قانون هس

0.25

ΔH =  ΔH (Produits ) -  ΔH (Réactifs )

0.25

ΔH r0  H0f (C3H8(g) )-H0f (C3H6(g) )- H0f (H2(g) )

0
r

0
f

0
f

ΔH r0  103,6  19  122,6

0.22
02.50

ΔH r0  122,6 kJ mol-1

100°C  حساب االنطالبي المعياري عند-ج
Ni
CH3CH=CH2(g) + H2(g) 
CH3CH2CH3(g)

Ho373

:بتطبيق قانون كيرشوف

0.25

ΔH

0.25
0.25
0.25

ΔH 0373 = ΔH 0298 + ΔCp (T2  T1 )

0
373

= ΔH

0
298

+  ΔCp dT

ΔCp = Cp (C3H8(g) )  Cp (H2(g) )  Cp (C3H6(g) )
ΔCp = 73,89  111,78  6,91  44,8J.mol-1.k -1
ΔH 0373  122,6  ( 44,8)  (373  298)  10 3

0.25

ΔH 0373  125,96 K.J.mol-1
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دورة :جوان 1312
تابع اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا
املدة 4 :سا و  03د
الشعبة :تقين رياضي
اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة طرائق)
 )3أ -معادلة تفاعل االحتراق:
0
Hcomb

9
C3H6(g)  O2(g) 
( 3CO2(g)  3H2O
2

)

0.50

ب -حساب انطالبي االحتراق:
3 H10
3 H02
) )-H0f (C3H6(g
0
Hcomb

)

)

3
O 2(g) 
( 3H2O
2
+ 3 O 2(g) 
) 3CO 2(g

3H2(g) +
)3C(s

C3H6(g) 
) 3C(s) + 3H2(g

9
O2(g) 
( 3CO2(g)  3H2O
2
) )H0comb = 3 H10 + 3H02 -H0f (C3H6(g
C3H6(g) 

H0comb =3   -285,8  +3   -393,5  -19
Hr = -2056,9 kJ.mol-1

0.50
0.25
0.25

مالحظة :تقبل اإلجابة حالة استعمال قانون هيس مباشرة.
ج -استنتاج الطاقة الداخلية
0
H0comb  U  n(g)RT  U  Hcomb
 n(g)RT

0.25

9
n(g)  3  (1  )  2,5 mol
2
U  2056,9  ( 2,5)  8,314  298  10 3

0.25

U  2056,9  6,19  2050,7kJ.mol1
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الشعبة :تقين رياضي
اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة طرائق)
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة مجموع

التمرين األول 30( :نقاط)
)1
أ -المؤكسد الذي يستعمل في أكسدة اإليتانول هو KMnO4 /H2SO4

0.2

أو K2Cr2O7 /H2SO4

01.22

ب -تفا عل حمض اإليثانويك مع PCl5
0..2

CH3COOH + PCl5

CH3COCl + POCl3 + HCl

)2
أ -اسم هذا التفاعل :أسيلة

0.22
0.22

ب -الوسيط المستعمل في هذا التفاعل :حمض لويس AlCl3
ج -استنتاج صيغة المركب العضوي . A

01.00

O

+ HCl

CH3

C

O
AlCl3
C Cl

0.2

+ H3C

A

 )3صيغ المركبات D,C,B
OH
C = CH - CH 3
CH 3

OMgCl

C - CH 3

D

C

CH 2 - CH 3

C - CH 3

B

01.20 0.5x3

CH 2 - CH 3

)4
أ -الصيغة العامة للبوليمير
CH3 CH3
C - CH

E:

n

ب -الكتلة المتوسطة للبوليمير  Eتساوي Mpolymere = 158400g /mol
صفحة  0من 11
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كتلة المونومير Mmonomere = 10 x 12 + 12 x 1 = 132 g /mol :
حساب درجة البلمرة n

Mp 158400

 1200
Mm
132

)2

n

0.5

01.50

0.25
x
2

أ -صيغ المركبات H,G,F
CH = CH2

(H ) H2O

) (G

OH
CH - CH3

) (F

ب -الوسيط المستعمل في التفاعل البيروكسيد أو .uv

01.75 0.5x3
0.25

التمرين الثاني 30( :نقاط)
)1
أ -الصيغ المحتملة لثالثي الغلسيريد )(X
CH2-O-CO-(CH2) 14 -CH3
CH-O-CO-(CH2) 7-CH=CH-(CH2) 7-CH3
CH2-O-CO-(CH2) 14 -CH3

CH2-O-CO-(CH2) 16 -CH3

0.5x3

CH-O-CO-(CH2) 16 -CH3
CH2-O-CO-(CH2) 7-CH=CH-(CH2) 7-CH3

CH2-O-CO-(CH2) 16 -CH3
CH-O-CO-(CH2) 14 -CH3

CH2-O-CO-(CH2) 7-CH=CH-(CH2) 7-CH3

مالحظة :تقبل الصيغ نصف المفصلة األخرى.

03.50

ب -المركبات الناتجة عن تفاعل تصبن ثالثي الغليسيريد) (Xمع NaOH
+
+

-

CH3-(CH 2)14-COO ,Na

CH2-OH

-

CH3-(CH 2)7-CH=CH-(CH 2)7-COO ,Na
+

-

CH3-(CH 2)16-COO ,Na

ج -تفاعل اليود مع حمض األوليك
صفحة  8من 11
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اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة طرائق)
CH3-(CH2)7-CH-CH-(CH2)7-COOH
I

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH + I2

0.5

I

د -إتمام التفاعل
KMnO4 conc CH3-(CH2)7-COOH

+
HOOC-(CH2)7-COOH

H2SO4

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

0.5

)2
أ) إكمال الجدول

ب)

الحمض األميني

الرمز

pka1

pka2

pkaR

pHi

األالنين

Ala

2,34

9,66

//////

6,00

الثريونين

Thr

2,09

9,10

//////

5,59

الليزين

Lys

2,18

8,95

10,53

9,74

0.25
x
3

* تفاعل األالنين مع NaOH
+

-

COO ,Na + H2O

COOH + NaOH

H3C CH

H3C CH
NH2

NH2

0.25

* أكتب تفاعل األالنين مع HCl
H3C CH COOH
+
NH 3 ,Cl

COOH + HCl

H3C CH

0.25

NH2

* تسمي بالخاصية األمفوترية.
ج) الحمض األميني الثريونين ) (Thrلديه ذرتي كربون غير متناظرتين.
مماكبات الثريونين الضوئية هي:
COOH

COOH
H2N

H

H

OH
CH 3

NH 2
H
CH 3

COOH

0.25
0.25

COOH

H

NH 2

H

H

H2N

HO

OH

H

H

HO

CH 3

صفحة  9من 11
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اختبار مادة :التكنولوجيا (هندسة طرائق)
د) مواقع األحماض األمينية عل شريط الهجرة الكهربائية

+

Lys

Ala Thr

0.25
x
3

عند pH = 6.0

التمرين الثالث 06( :نقاط)
)1

أ -تمثل  H 2انطالبي التكثيف

H   H 
2

) vap (H O
2
0

H
1  H O

) ( 2

ب -حساب . H 1

) H 2( g ) + 1 O 2( g
2

1
0
H diss
) (O  O
2

H 2

0.25

01.00

0
H diss
) (H  H

0.25
) H 2O (g

 H 2



) (O H

(O  O )  2E

O H

  

E

) O( g

H 

diss

1

2H ( g ) +

(H  H ) 

H 1  H 

1

H   436 

2



 498  2  463  44  285kJ .mol 1

)2

diss

2

0.25

1

0.25

 -حساب . H 

3

-1



ΔH =-393 kJ.mol
0
5



- ΔH 06 = - 283 kJ.mol-1
? = ΔH 30

)C(s) + O 2(g)  CO 2(g
1
O
)2 2(g

CO 2(g)  CO(g) 

1
O
) CO(g
)2 2(g

0.25
0.25

C(s) +

01.75
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0.25
0.25

ΔH30 = ΔH50 - ΔH 60
ΔH30 = -393 + 283= -110 kJ.mol-1

H   حساب4

C(s) + O 2(g)  CO 2(g)
0.25

2CO 2(g)  2CO(g)  O 2(g)
C

0.25
0.25

ΔH = -393 kJ.mol

(s)

0
5



-1

-2 ΔH 06 = - 283 kJ.mol-1

+ CO 2(g)  2CO (g)



ΔH 04 = ?

ΔH 04 = ΔH 50 - 2ΔH 60

ΔH 04 = -393 - 2  283  = +173 kJ.mol-1

)3
 موازنة معادلة التفاعل-أ

0.25

0.25

C H
+ 3O
 2CO
+ 2H O
ΔH° =-1396 kJ.mol-1
2 4(g)
2(g)
2(g)
2 ( )
r

C2 H

4(g)

+ 3O 2(g) 
 2CO 2

(g)

+ 2H 2O (

)

ΔH° (C2 H 4(g) ) استنتاج
f
ΔH° =-1396 kJ.mol-1
r

ΔH° = 2ΔH° (H 2 O ( ) )+ 2ΔH ° (CO 2(g) )- ΔH ° (C 2 H 4(g) )
r
f
f
f
°
°
°
ΔH (C 2 H 4(g) )= 2ΔH (H 2 O ( ) ) + 2ΔH (CO 2(g) ) - ΔH °
f
f
f
r

 

 

0.25

ΔH°
= 2× -285 + 2× -393 -  -1396 
f(C2 H 4(g) )

0.25

ΔH°
= 40kJ.mol-1
f(C2 H 4(g) )
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ج -رسم المخطط الذي يسمح بحساب طاقة الرابطة C=C
) ΔH° (C H

)4(g

CH

+4E

C=C

f 2 4(g)  C H

2

E

0
)(H-H
diss

)2 H 2(g

2C (s) +

0
)(C
sub

2ΔH

)4H (g

0.2
2ΔH

03.25

2C (g) +

د -حساب طاقة تشكل الرابطة EC=C
)ΔH° (C 2 H 4(g) )= E C=C +4E CH +2ΔH° (C(s) ) + 2ΔH° (H-H
f
sub
diss

0.25

     

40= E (C=C) + 4× -413 +2× 717 +2× 436
40= E (C=C)  654

0.25

E (C=C) = - 614kJ.mol-1

هـ -حساب قيمة  H rالحتراق اإلثيلين  C2H4عند 90°C

0.25

) ΔH0T = ΔHT0 + ΔC (T - T0
P
0

)ΔCP = CP ( Produits) – CP ( Réactifs

0.25

ΔCp = (2 Cp
+ 2 Cp
) - ( Cp
) + 3 CP
CO
H O
C H
O
2

2 4

2

2

ΔCp =  (2  37, 20 ) + (2  75, 24 )  -  (43 ) + (3  29,50 ) 

0.25

ΔCp = 93,38 J.K -1.mol-1

0.25
)= -1396 + 93,39.10-3 ( 363 - 298
= -1389,93 kJ.mol-1
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363
363

ΔH
ΔH

0.25

