
 

 

 

                  

  
 

 
 
 

 

 2 اونــــامع  ادٚ  المغٛ العـــــربٗٛــــــو ـٕرٖاـــــاأٔى وَ شمك البكال الصٍٛ

د والتدبر ـ الفهون التطبيقية ـ  العلوم والتكهولوجيات: العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصا امصمك أٔ الععب)ٚ(
 مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكهولوجيات  اميكانيكية

 ساعتان ودٚ اإجاز
 

 :الٍص ـ  

 بين أمس واليوم إشهار   

   ゆإشهاかم▲ ，سائل البيعب ，سيل か ゆ^，よざ عا îامثل゜ بي ぢس．こال おاむ‶ 。ô〉 î．بら îبي， かاعとب ごゆ

 よطとمل مこعما¡ هل゜ ا〈 محこالي．ميس 。ô[ش 祈بيめく في かاعとه البやب かه الصفやبه ゆم▲  ，إشهاざ てゆめà｀

الéشاط الこ．اصلي العام الや´ ｀مي季 الحياお اことماعيか حيく つصéà كل أüشطか التي ｀ماゆسها 

ざم▲ سيく おゆ，祈．اصليか  إüساî، ，كやا فとا╋اら‶， 。くماô。 ，ما ｀〉ثつ حياく。 لباسا ，م]كا ，ôمぢ عيش

فاき أساسيか لإüساî باعこباゆه كائàا く．اصليا في امçام أ，¡ب よ^عこال めشكل ‶حけ 

  ゆإشها î〉 ليس ،かث｀めالح 。くياàçく， 。くهاとحي ب。 ，ا．く عكس ما ، ،およامعاص おゆاとالح めفي ف，لي

かل み الこباむ¡ الこجاゆ́ ما ｀ثبî‶ し إüساî في ゆحلこ。 الط^． ゆ^اく، حسينهابحثا ع▲ ，سائل اく， لعيش،  êل

め بيع よ^｀ ╋ل゜ ش ي〉 お．عめل الと‶ ▲م かم ，سيلめع¨よال。 بش ي╋ ′خめبさا╋ه ‶， اسよش ，‶ 。 î‶ ه． ما ¨عني， ،

ا めß ê｀めßم الكこابも かاتهاب ゆ^جاく ╋اよه 〈غゆباこباع ゆإشها 

   êل きفعااôا おゆثاさاس， éكييこال， かمج祈اع ，البàßساليب。 في إ‶， 。くب¨ليا ゆإشها î《ف ،úلも مع，

よ 〈ا في الî，よç الثاثか أخيお祈، ，بالこحめ｀め في الîよç الこاسع عشよ عめàما ‶ôجきり النهかと أ，ゆبيど｀ かه

 かاعيàالص おゆ．في الث かمثلこاتها امçحل よخ′ かث｀めالح かفي السلع およهي ال．ف かساسي‶ お季بمي しبطくゆالتي ا

 ，الخめماき ，أس．اàく， í．ع الりبائ▲ب

か الجおめ｀め 〈ل゜ üشاط く．اصلي مسçこل ب¨لياき لく めçح．¡ إشهاざ ゆم▲ هやه امعطياき الح   ゆ^اと

  ا ｀لعえ فيها الخب祈 س．・ حي季 بسيぢب ،خاصか في الصياغか ，اشこغا¡

 بتصرف .وها بعدها  ـ    221فنون اإعام وتكنولوجيا ااتصال ـ د هحي الدين عبد الحلين ـ ص

 
 
 
 

 ـ  002. 
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 الصفخٛ
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 الصفحة امٕضٕ   ـ  1024ـ  ااشتدراكٗٛ الدٔرٚ – تخاُ اجّٕٙ امٕحد لمبكالٕرٖاااو

 2  المغٛ العـــــربٗٛ وـــادٚ اأٔى وَ شمك البكالــــــــــٕرٖا  الصٍٛ

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفهون التطبيقية ـ  العلوم والتكهولوجيات:  امصمك أٔ الععب)ٚ( 2
 ية والعلوم والتكهولوجيات  اميكانيكيةمسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائ

 : اأشــئمٛ
 ـ اقرأ الٍص قراءٚ وتأٌٗٛ ثي أجس اأٌعطٛ اآتٗٛ :

 .نقط ( عشر )  درط الٍصــــٕص : أٔا ـ

 (. نقطة واحدة ) .................................................................................. 。بم．ざ．ع ‶بらよ عاこß。，  الげàعà．اî  اよß‶ـ  1
 (. نقطة واحدة ) ....................................................................................ها الかげà التي ｀طよحسالよئيحむめ الとçيか   ـ 2

 〈î إشهاむ‶ ゆاお الこ．سぢ امثل゜ بيî عاごゆ بとاعか ，بيら îب．î ":   اشよح ß．¡ الكاえくـ  3
 (. نقطة واحدة ) .........................................."في めくبي祈 ش]ô。 الي．مي〈ل゜ اسこعما¡ هやه البとاعか   مとطよ محこمل 

 ‶ゆبعか ‶خむ ・よالか عل゜ شهاむ ， ゆالか عل゜ حçل إ لفاゆ‶ づبعか ‶اسこخてよ م▲ الげà ـ 4
こل الçحみ ゆ^فها  اàفي，ص  ¡，めと....................................................................................................................( نقطة واحدة .) 

 (.نقطة ونصف )  .............................................か بينهاعاßالمبيàا م▲ خا¡ الげà إشهاゆ  مどاهく よط．ゆ حむめ   ـ 5

 (. قطة ونصف)ن ...................................................................... الخصائげ أسل．بيか للげà مبيàا ，でيفتها ‶بらよ   ـ 6

 àくاßش فيها الとçيか امطよ，حか في الげà في حむ，め خمسか ‶سطよ اكえこ فおよç ـ  7
 (. قطن ثاث) ..............................................................................................................................................مبめ｀ا ú｀‶ゆ فيها   

 نقط (. أربع )  ـــٛالمغ عمـًٕ  : ثاٌٗا ـ 

          かとゆめ في الجめ，¡ تけي  أفعا¡ ام م▲ ‶，らاîら， îكل  اسà｀え مصゆめااسこخてよ م▲ الげà  ـ 1

 (.قطتان) ن ....................................................................................................................................   ，îら كل مصゆめ مبيàا
 ٔزُ امصدر وصدرٓ ٔزُ الفعن

   أفعل

   فّعل

   تفاعل 

   استفعل

حيとくかم▲ أ，ل゜ مفيくめيこ  îيとîمل‶üش ئ ـ 2 よ^صく おゆعاこاس かيôم▲ الثاとく， ا معط．فاむめ(.انتقطن)......... ع 

 نقط (. ست )  التعبر ٔاإٌعاء:   ثالجاـ 

か الج"  ゆ^اとالح きه امعطياやم▲ هざ ゆح．¡ إشهاく めçلおめ｀め ゜ل〉  きل ب¨لياçこاصلي مس．く شاطü
 ب " ا ｀لعえ فيها الخب祈 س．・ حي季 بسيぢ ،خاصか في الصياغか ，اشこغا¡

   かل．çه الやحليل هく سع في．く ، " おゆفي مها 。こسゆむ ا ماよثمさب" فكرة توسيعمس 
 

 



 
 

 
 

 
  

 

 
 
 
 

 2 اونــــــــامع  المغٛ العـــــربٗٛ ادٚـــــو وَ شمك البكالـٕرٖأى اأالصٍٛ 

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفهون التطبيقية ـ  العلوم والتكهولوجيات:  امصمك الععب)ٚ(أٔ
 2 وــدٚ اإجاز مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكهولوجيات  اميكانيكية

 
 

 التٍقٗط  شمي عٍاصر اإجابٛ

 .نقط ( عشر )  :درط الٍصــــٕص :أواـ 
 

 

(. واحدة  نقطة) اٌصجاً ...  مٕضٕعْ  ِ٘ عاقٛ الٍص عٍٕاُاقٛ ع ـ  1  

(واحدة  نقطة) .تطٕر اإظّار ي عاقتْ بالتٕاصن : القطٗٛ الرئٗصٛ الي ٖطرحّا الٍص ِ٘ـ   2  

(. واحدة  نقطة) خطاء. لٛ بٕضٕح ٔبأشمٕب شمٗي خاه وَ اأٖقبن كن ظرح ٖعكض وطىُٕ القٕـ  3  

 لفاظ الدالٛ عمٜ كن حقن وجن :وَ اأتقبن أربعٛ ألفاظ ـ  4    
 .( 0,00)ارٖخالتالدالٛ عمٜ حقن  األفاظ  .( 0,00) اإظّارالدالٛ عمٜ حقن  ألفاظ ا

 ......... ـ امعاصرٚ ـ التارٖخ ـ قدٖي ـ قدً ـ القرُٔ ـ القرُ الٍّطٛ ـ احدٖجٛ  .....اإظّار ـ البٗع ـ زبُٕ ـ بطاعٛ  ـ البطاعٛ ـ ظراء 

 

(. واحدة  نقطة)  

 

 اٌفعاات الردٛ ٔتكٗٗف ٔاشتجارٚ اقٍا  ٔلإآلٗٛ  ثيـ   التجارٙرراء ٔاإٔشٗمٛ وَ ٔشائن البٗع  كاُ :وعاِر تطٕر اإظّار وَ خاه الٍص ـ   5       
 اصٛ ي الصٗارٛ ٔااظتغاه ..اخ ْبآلٗات هشتقأااتٕاصم٘ ااشتقاه الما خمق لْ 
  عاقٛ مٕ ٔتطٕر ٔحٕه .  : العاقٛ بٍّٗا 

(. نقطة ونصف )  

 لٗب  المغٕٖٛ  وجن التٕكٗد ٔالٍف٘ ٔااشتدراك ... رٚ ـ اجىن اخرٖٛ ـ تٍٕ  اأشاشمٕبٗٛ لمٍص : المغٛ التقرٖرٖٛ امباظاخصائص اأـ   6
  ..ٔظٗفتّا : اإخبار ٔاإقٍا  ٔالربط

( نقطة ونصف )  

 

( ثاث نقط ) . عَ رأْٖ ي فٕائد اإظّار باعتبارٓ إرراء جارٖا، ي حدٔد مصٛ أشطر خالٗٛ وَ كن اأخطاءامرظح ـ وَ امٍتعر أُ ٖعر 7   

 نقط (. أربع) :ـــٛالمغ عمـًٕ : ثاٌٗاـ 
 زُ كن وصدر:وع بٗاُ ٔفعن  كن ٔزُ ل ٍٛاشبامصادر ا مج ااشتدرـ 
 

 ٔزُ امصدر وصدرٓ ٔزُ الفعن
 02.0 فعاه إ أٔ   إرراء ـ إقٍا    02.0إظّار ـ        أفعن
 02.0تفعٗن  ـ تكٗٗف ـ  حدٖد   أٔ حصن 02.0 تدبر فّعن

 02.0تفاعن  أٔ تٕاصن    0..0 تباده  ن تفاَع
  02.0اشتفعاه اشتبداه ـ اشتجارٚ ـ اظتغاه أٔ     02.0 اشتعىاه اشتفعن

 

( نقطتان)  

( نقطتان) ) ٌقطٛ لكن ممٛ ( :، شمٗىٛ الركٗب ، ٔاضخٛ امعٍٜ أُ تكُٕ وَ اإٌتاج العدص٘ لمىرظحأُ تتطىَ العاِرٚ امطمٕبٛ ٖٔعرط ي كن ممٛ ـ  2  

 نقط (. ست) : ٔاإٌعاء التعبر  :جالجاـ
 ـ ٖراعٜ ي التقٕٖي وا ٖأت٘ :       

 )نقطتان (.ـ االتساً بامطمٕب                             

 )نقطتان (.  ـ تٕظٗف  وكتصبات امّارٚ                     
 )نقطتان (.ـ  شاوٛ المغٛ ٔاشتعىاه عاوات الرقٗي   

 

 اٌتّــــــٜ
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عٍاصر اإجابٛ 
 ٔشمي التٍقٗط

 الصفخٛ
1 

1 


