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                          : ベ0ـ نص اانطا   

ｰガرشﾝｬ ﾛガﾞسﾝｬ  سｫｯ                                                            
 

ﾃ゙ْ اｲグﾈﾃﾟ فヮｪ اｲﾃグﾊﾟ اﾟتي تﾃギﾎ أグل グه｀ｳ هي ｲﾃグﾊ اﾎグヱﾟف اザﾂﾟ يｱヱｱ ｰﾟｯﾍ｀غ ヮヱ اｯヱﾟل ｱｯﾜヱل  ﾂِ ヰيت ｯヱﾁカع       

 ،تヱﾈل ﾞل اｯﾍﾜﾟعｴｯ تﾃﾜيｯｱ اﾎグﾟيｳﾙ اﾟعヱグヱيｱ ｳلغيﾃ أｯギカ في اグﾟاقع ｯﾎهｲﾃ أグسع ا تﾉﾀ . عヱل ヮヱ أعｯヱل ﾎグيﾙته 
ヮأ ｯヱﾞ  ｲﾃﾈتカヱ ｳيﾟグﾁ ｲﾃهｯﾎｱ لｱ ｳيカﾍグ ｲﾃهｯﾎｱ ﾚ｀ا يتع ﾃヱفاأ ヰﾟｯعﾟي ا.  

ﾃتｯﾈء يعカي اﾙﾟسグ ﾁｯاإسｯءグ ｲتグﾈيه اｱﾍﾟيعﾁグ ｳفع اا ﾁｺカ أヮ فعل" グヱｯﾜﾟ "ｲグﾈﾃسي ﾟｯｱグ ﾎﾙ｀ﾟعゴﾟｩ ｲﾁグ اﾟتعﾃيف ا 
グفي  . ه ، ｯヱヱ يﾁل ｺｱاء ع｀ゴ اﾃتﾍｯｱ اﾙﾟｯｱ ｲグﾈﾃﾟسﾁｯ اأﾀاقي グاﾟｯヱﾟيゴﾟｩ ﾉﾀﾈ اﾟتﾃﾊف ﾁﾌ اグﾟاｰｺ اザﾂﾟ في ヱﾂت

 ｲｯحيﾟا ヮヱ ｲﾃيｷﾞ ｰカاグｺ يهグﾈال تﾀ ヮヱ ヰﾟｯعﾟء اｯحカيع أヱｺ في ﾃﾜﾙﾟا ﾚヱتع ｲﾃهｯﾎﾟا ケﾂه ヮأ ヮグｷحｯｱﾟا ﾁﾞｨي ﾚｯسيﾟا اﾂه
 ｳعيｯヱتｺااグ ｳيﾁｯﾊااقتグ ｳسيｯسيﾟا.  

 

       ヮيسييｭﾃ ヮي｀ﾞﾈ ｲグﾈﾃﾟا ﾂﾀتت   :  

 .ｲﾃاﾁع اإヱ في عاقته ｯيヱグي ヮﾍاグヱﾟه اカヱ يカｯيع ｶا حيﾃｯﾈتカا ﾃｷﾞاأ グهグ ｲグﾈﾃ｀ﾟ لグل اأﾞﾈﾟـــــــــ ا 
 ヰギقグﾜحﾟ ヮه｀يｯｺﾟاグ ヮيﾙعﾌستヱﾟا ヮｪف ヮيカﾍاグヱﾟيع اヱｺ ﾅヱي ﾏグカﾟا اﾂه ヮｯﾞ اﾂｩグ، ヰهﾃｷﾞأ ｯヱ グ  هカヱ اﾃﾃﾌت ﾁﾈاأ ヰه .

ヮｯسカاإ ﾚグﾜحﾟ ｯقﾃﾀグ ｳヱاﾃﾞﾟｯｱ ｯسヱ ｲグﾈﾃﾟا ヮヱ ﾏグカﾟا اﾂه ﾃｱيعتグ ...  

فيﾅヱ قｯﾍعｴｯ اقتﾁｯﾊيグ ｳاسعグ ｳيカتج عﾀ ヮيｳカｯ اأﾃﾍ ヮヱ ｳカｯヱف  ｲグﾈﾃ｀ﾟ  أｯヱ اﾞﾈﾟل اカｯｷﾟي ـــــــــــ 
.ｲاグｯسヱﾟاグ لﾁعﾟئ اﾁｯｱヱｱ ااﾀｩグ ｳيヱカت｀ﾟ ｳ｀قﾃل عﾞﾈح يｱﾊأ ﾝﾟﾂｱグ ، ｳيﾁｯﾊااقت ｳﾍ｀سﾟｯｱ ヮيﾞسｯヱﾟا 

 

      ﾍｱ ｯギﾌﾃعグ ｯギتﾃグﾍﾀｱ ｳعيグتﾟا ｰ｀ﾍتت ،ｲﾃيﾍﾀ ｲﾃهｯﾎ ｲグﾈﾃﾟｯف ヮﾂｩ ｯギاعグカأグ ｯギيعتｱﾍ لヱﾈت ｳحﾌاグ ﾚﾃ
ｯهﾃﾍｯﾀヱグ ｯギｱｯｱأسグ . لヱعﾟال اﾀ ヮヱ ﾚヱعﾟفي ا ｯギتｱﾃｯحヱ ヮヱ ヮﾞヱت ヮﾙﾟاグ ヰل اإعاｭｯسググ ヰتع｀يﾟا ﾃｱع ｳعيグتﾟا ヮأ ｯヱﾞ

ｯيﾜﾟاグ ｳيﾟグｨسヱﾟا ｳفｯﾜｷ يعｺﾈت ゴ｀ع ｲグي، عاﾜ｀ﾀﾟا ﾃيヱﾌﾟاグ ｳカﾍاグヱﾟا ｻグﾃ ｳيヱカتグ ヮｯسカاإ ﾚグﾜح ヰاﾃاحت ゴ｀عヰ  ｰｺاグﾟｯｱ
｀ﾟ ﾏグﾌﾀﾟاグﾁعグ ｳｱسｯحヱヰ ｰｯﾜعﾟا ヮヱ ｴاإفا  ﾁستعヱ ｴカهل أ ヮﾍاグヱ ｯفي ، ﾃفي تغيي ｳヱهｯسヱ｀ﾟケﾂه ﾝグ｀سﾟاグ ｳي｀ﾜعﾟ؟ ا  

 
 りشوゲلや ربةゅحヨبية لゲغヨلや عيةヨイلや キやإعد ،  りشوゲلや   ربةゅمحヱ فيةゅفゼلや بية على قيمゲلتや ليلキ : جعゲヨال             
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لヨغゲبيةالヨヨلムة ا  
 コヱارり التゲبية الوطنية

أكاديヨية الجヰوية للتゲبية ヱالتムوينا   
تافيالت -جヰة مムناس  

 



 
 اامتحان الجヱヰي المヱحد لنيل شヰادة السلك اإعدادي

   3102يヱنيヱ :الدヱرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :やقゲأ やلレص قやゲءり متヨعレة ، ثم やجب عن やأسゃلة やلتゅلية                                    
 

 :اأسゃلة ــ 2
 

 (8ラ:)القゲاءり :الゲئيس اأヨ メヱجاメ ال     
    

.   نوعية やلレص حدキ(  ـ أ 1       
          ゆ )نيةゅんلや りゲلفقゅب ラやوレلعや عاقة キص حدレلや 1...............................................  ............ ...من ラ       

  :やشや ゥゲلムلヨتين やلتゅليتين حسب سيゅقゅヨヰ في やلレص ( أـ  2     
. " قاخゲ: "، بゅلツد "  بجاء: " بゅلキやゲヨف                   

           ゆ )キح حدヱゲヅأやصレلや ゅヰレفع عやلتي يدや 2 ....................................................................ة ラ   
 . やستァゲガ من やلレص أربعة ألفやキ  ドゅلة على مゅイله( أ ـ   3

             ゆ ) キゲجや ةイص حレلや من やدヨتبعتゅムلや ゅه ゲヌة نヰجヱ عن ネゅلدفや في ロ بヱゅヰين نوع .  
               ァ )سبゅレي ゅヨب ゅヰعلي メستدやヱ صレلや ゅヰレヨツلتي يتや ةヨلقيやコゲونه أبヨツ3 ..........................من م ラ  

معلا جوやبك ، やلレص يゲトحゅヰ ـ  حدキ موقفك ، في حدキヱ أربعة أسゲト، من やلقツية やلتي  0       
             ゅفドموヱبأイلتعや  ゆ2 .......................................................................................سلو ラ    

      
   
 (6ラ:)يالدرس اللغو :الゲئيس الثانيヨجاメ ال
  

ن 1...............................في اﾃヱ ﾉカﾟاعيｯ اグヱﾟقع اإعﾃاｱي グاحヰｷ ﾁ اﾞﾈل ｯヱ تحته ﾍﾀـ やنقل ـ 1      

أس｀ｰグ استグ ヰｯギﾙأس｀ヮ:  ｰグ اﾉカﾟ استヱ ｸﾃﾀ ــــــ 2   
ｰｺن 1............................................تع  

. グカヱヱعヮヱ ｳ اﾃﾊﾟف" グｺاｴﾁﾃグ  ｳヱ｀ﾞ "ｰカ في اｲﾃﾜﾙﾟ اأゴﾟグ  ـــــ 3     

حグカ ﾁﾁعｯギﾙﾎグ ヰｷ ،ｯギカﾄググ ｯギ في ﾁ ｳ｀ヱｺاｱ ｳﾟحيｶ تﾞﾟｯｱ ｲﾃグﾃｺヱ ヮグﾞسｲﾃ  ـــــ      
ｲﾃهｯﾎﾟن1.1 .............ا  

."فيا ｀ｬガطن. "..ــــ ﾁﾃグ في اｲﾃﾜﾙﾟ اأﾀيｲﾃ أس｀ｰグ اﾁカﾟاء اﾟتﾟｯي  4      

............. .................اإعﾃاｱيヰｷ حヱﾞه グカグ ザﾁｯカعه ، ヱحﾁﾁ اﾟ  ـــــــ      
ن 1.1 ..................  

عｯヱ ｰﾃ تحته ヮｯﾍﾀ اヮｯカｷ في اｩ ﾉカﾟعﾃاｯｱ تｯヱｯ حسｰ ــــ أ 0   
ن 1................................اグヱﾟقع  

 

 メجاヨئيس  الゲاإنشاء : الثالثال ヱ ゲيらالتع(6 ラ) 

            ﾚグﾜح ゴ｀ع ﾝﾟﾂｱ ヮيﾁعتヱ ،ｳﾙ｀تﾀヱﾟا ヰギﾌاﾃء أغｯﾌﾜｱ يعﾃتس｀ﾟ ｲグﾈﾃﾟا ゴﾟｩ ヮييﾄｯギتカاا ﾋعｱ ｧｺ｀ي ﾁق
 ،ﾃغيﾟا         ﾌ ﾍｭｯحﾟا ﾋﾃع ヮيカاグﾜﾟｯｱ ヮيｱﾃｯ.    

عヮ هﾂا حﾜ｀ا نﾚديا グﾌグヱعｭｯﾈカｩ  ｯيヮヱ ｯ حグاﾟي عｲﾃﾈ أسﾃﾍ تｺグه فيه  اﾞتｰ  ــــ                             
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3
3
3
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 ﾝグ｀سﾟا       ヮيﾈヱﾟته في اヱ｀تع ｯヱｱ اﾁﾈﾃستヱ ،دﾚنﾝｬガ ﾟﾜحﾝｬ ｰارヴ｀ 
ن 6...............................................  

 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

                           
 



      
 (8ラ:)القゲاءり :الゲئيس اأヨ    メヱجاメ ال    

       1ــــــ أ( اグカﾟعيﾉカ : ｳ حｺｯｺي )5،0(
 ﾃيｱل تعﾞ لｱﾜي (ｲグﾈﾃﾟفعل ا ｳعｯカﾈ ﾁﾞｨت ｳيﾁيﾞｧت : ｳعاقﾟا )ｰ          

ｰسｯカヱ()5،0..)......................1 ن  

 ｯقﾃﾀ : ﾁﾌﾟｯｱ )5،0( ...ｻグﾌグｱ : اءｺｱ : فﾁاﾃヱﾟｯｱ : ザグغ｀ﾟا ｻﾃﾈﾟا )2 ــــــ  أ      
 +،ｯヱاﾃاحت ｯﾜيｱﾍ(5،0) ...ت  

            ｰ ) ｳحグﾃﾍاأ :ﾟه اヱﾁﾜتグ عヱتｺヱﾟا ｳيヱカت ﾁﾁギت ｲﾃيﾍﾀ ｲﾃهｯﾎグ يعカﾈ ﾝグ｀س ｲグﾈﾃ ،
 ﾝﾟﾂﾟ 

               ｯギتｱﾃｯحヱ ｰｺاグﾟا ヮヱ.(1 ( ) ゴカعヱﾟا اﾂه ﾁيﾙي ｯヱ グأ....).... 
ن 2................ ..................  

 "،"ｳيヱカتﾟا "،"ｳعيｯヱتｺاا "، "ﾃﾜﾙﾟا "، "ｲグﾈﾃﾟل :" اｯｺヱﾟا ゴ｀ع ｳﾟاﾁﾟا ﾎｯﾙﾟ3 ـــــ أ( اأ     
ヰتع｀يﾟا..."                    

               (  ｳﾍﾜカ عｱﾃ ｲﾃｯｱع グأ ﾎﾙﾟ لﾞﾟ.) (1)  

 ザأﾃ ゴ｀ع ﾁカتست( ｳي｀ﾜカ ｳｺح : ｯギعグカ )5،0( ヮيｷحｯｱﾟا ザأﾃ : ｲﾁヱعتヱﾟا ｳｺحﾟا )ｰ          
ヮيｷحｯｱﾟ(5،0) (.ا   

 ｯギﾍｯｱتﾃا ، ｲﾃيﾍﾀ ｲﾃهｯﾎ ｲグﾈﾃﾟال : اﾁ5،0( ـــ ااست(ｳعيｯヱتｺا : ｳヱيﾜﾟا ) ｸ           
 ﾙﾟｯｱسﾁｯ اأﾀاقي グاﾟｯヱﾟي،

                 ｳعيｯヱتｺاا ｲｯحيﾟيه اグﾈا ( ) 5،0)تﾂه ﾁيﾙي ｯヱ グأ
ゴカعヱﾟن 3.(....................................ا  

 )5،0 (ｰｺتعﾟا ｰグ｀يف أسﾎグت ، )5،0 ( تع｀يلﾟا ،)5،0 ( ｳيﾌﾜﾟا ヮヱ قفグヱﾟاء اﾁｱｩ 0 ــــ
ヮヱ ﾃيｱتعﾟا ｳヱسا 

يｱカغي أヮ يヮグﾞ اグヱﾟقف グاﾟتع｀يل ヱسｯيﾃا ヰｯﾎカﾟ اﾜﾟيヰ (   ) 5،0)اأｯﾍﾀء    
ﾚاﾀاأグ)........................ 2 ن  

 

 (6ラ:)الدرس اللغوي:الゲئيس الثاني ヨجاメ ال

 السلك اإعدادياامتحان الجヱヰي المヱحد لنيل شヰادة               
  

 ( 3102يヱنيヱ  :الدヱرة ) 

 ـ عناصر اإجابة ـ
 
 

 مدة اإنجاز المعامـــل المـــادة السلك       المستـヱى

  2      

 
 2 اللغة العربية  الثانヱي اإعدادي    
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3 
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 الヨヨلムة الヨغゲبية
       コヱارり التゲبية الوطنية 

 اأكاديヨية الجヰوية للتゲبية ヱالتムوين
 تافيالت -جヰة مムناس

 



 ｳヱ｀ﾞ لﾞﾟ ｳﾍﾜカ عｱﾃ ( "ِئﾁｯｱヱｱ"، "ﾃُｷﾞاأ " ،" ｲٍﾃيｷﾞ  " ،"ｲُグﾈﾃﾟل : " اﾞﾈﾟ1 ـــــ ا
ｳحيحﾊ.).......................1 ن  

2 ـــــ أ(  أس｀ｰグ ااستヰｯギﾙ : " فギل أヱ ｴカستعヱ｀ﾟ ﾁسｯهｳヱ في تغييﾃ هケﾂ اﾟعﾜ｀يグ ｳاﾟس｀ﾝグ؟ 
("5،0)  

 ヰهﾃｷﾞأ ｯヱ ": ｰｺتعﾟا  ヰاس)ｰ    
ن 1..............(.....................................................5،0")  

3 ــــ  ﾏグカ اﾊ   : ｳヱ｀ﾞﾟيغカヱ ｳتゴギ اﾏグヱｺﾟ )5،0( اヮﾄグﾟ : فグاعل )5،0( اﾟتﾎグيف : 
ゴカعヱﾟا ｳحﾊ فيه ゴاعﾃي 

        ゴカｱヱﾟاグ  ｳفﾃعヱ グأ ｳفｯﾌヱ ヮグﾞت ヮأ ゴ｀ع
ن ｧｱ(5،0........).........................................1،1ل  

4 ـــــ  اグヱ : ゲﾁｯカヱﾟا5،0( ヮﾍ(  グカعه : ｲﾁグﾊﾜヱ ｲﾃﾞカ )5،0( حヱﾞه: カｱヱي ع｀ｯヱ ゴ يﾃفع 
  ｱه في ヱحل 

                ｰﾊカ 
   ن 1،1..........................................................................(.5،0)

 ｲﾃهｯﾎﾟا ｲﾃسﾞﾟا ケﾃｺ ｳヱعاグ ﾃグﾃｺヱ يهﾟｩ فｯﾌヱ : فﾎグヱﾟا : ｰاﾃ0 ـــــــ  اإع  
 ケﾃﾀ､ ゴ｀(5،0)ع  

｀ケﾃﾀ､ ゴ تヱييグ ｰグﾊカヱ ﾄعاｱﾊカ ｳヱه اﾙﾟتحｳ اｯﾎﾟهｲﾃ ع: اカتﾃｯﾈا                   
ن 1...........(........5،0)  

 

 

 
 اامتحان الجヱヰي المヱحد لنيل شヰادة السلك اإعدادي

   3102يヱنيヱ: الدヱرة 
 ـ عناصر اإجابة ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 メجاヨئيس  الゲاإنشاء : الثالثال ヱ ゲيらالتع(6 ラ) 
:ｯヱ ي｀ي  ﾃاعゴ في اﾟتグﾜيヰ ي     

     (1 ) فヰギ اｰグ｀ﾍヱﾟ  ــــــــــ          

   ﾊ ( 1،0)يｯغｳ اﾟحヰﾞ اザﾁﾜカﾟ ــــــــــ          ـ

  ｯ (1،0)ييﾁﾊｩ ﾃاﾃ اﾟحヰﾞتﾎグيف ヱع  ــــــــ        ـ

 (1)احتﾃاヰ اﾟعﾃﾊｯカ اヱﾟعتｲﾁヱ في ｯカｱء اﾏグﾌグヱﾟ   ـــــــــــ         
         ﾋﾃعﾟا ｲﾁグｺグ اءヱاإグ ﾃيｱتعﾟاグ ｳغ｀ﾟا ｳヱــــــــ   سا

 ن 6.................(...............................1)
 
 
 
 
 
 
 


