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 التمرين األول:

 مكنت مالحظة ميدانية من انجاز الوثيقة جانبه .
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 نقطة( 51المكون الثاني: استثمارالمعطيات و توظيف المكتسبات ) 
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 ن 1........ ؟ ........................................................................................................................... 1الوثيقة ماذا تمثل .2
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