
                   

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 3 الヨعامل 2 مدة اإنجاコ  اللغة العـــــゲبية ااـヨــادة  

 
            :اانトاベ نص

  らِبة⌒ْرالغ⊥ ي دياِرف⌒ ةطال∠ال
     

       ∠ヱ ヶة ة⌒ش∠ر∇فゲلنا الصغيヨب⌒، ع ノヨجتゎ∠عツ ةゆعد∂ شعو ヶلتقゎヱ⊥ة ع∃ベヱゲ ∃れجنسياヱ.. ∇ヲل ろفأن ∂ヲجゎل∠ろ 

بتلك الヲجロヲ الガヨتلفة  ヲجろゃ∠ف⊥ل∠. ワヱيゃاヰゎمفヶ مامحヰم  ろ∠س∇م ゎヱفヰゎ∂ゲفاحミゲاヰゎم ゎヱصゲ∂ ال ゎヱابعろ∠بيリ العホ ∂ヨليا⇔

 ساヰゎم لヲجدヨ∠れ∠لヴ أحاديヰんم ワヱ∠إ ヱ ノヨأصغيろ∠الس∂ فワ∠ろ∠ر∇ヱلヲ أنك أ∠..ヱالعاداれ الヨتغايゲة ヱالヲヨاホف الヨتらاينة

ヰا صاحら∠ عポゲ بأラ∂ش∇ゴة ゎ⊥ة مヨي∂ゲاれ حاد∂ミゲ∠らية، ゎヱلك ن∠ア بالت∂ヰ∠ل∇سنة ログワヱ∠ゎ أل∇ الヰنديةポ بيتحゲ∂ ، فグヰا لساラ∀عجらا⇔

⊥ミ⌒دゲل∂ٌيムيت ヶبية التゲاللغة الع ヴعا إلらデ ا باإضافةグワ ،∠ال العヨا العヰم ب ゆゲ... 

مリ : فムم بنفسヶمリ غيゲ أラ أعゲ∂غゲيらة ⇔ فヶ حديヱ ヶんبدأヮゎ بداية⇔ لقد استゲسلろ⊥..أيヰا اأعゴاء ..عفヲا⇔       

ヱ ؟أنا؟ヶما صفت 

أعيش منヶらワ.. グماコلろ خارァ القفص الグ∂..فヶ مقتらل العゲヨ شاゆٌ.. مشقヶأحヨد الد∂..أحヨدأنا  علミ ヴل حال⌒

ヱالヨستقらل أراロ أمامゲ ... ヶة ي⌒أشعゲ بالح∠... حالتヶ يゲثヴ لヰا ヱمホヲفヶ محァゲ للغاية..سنヲاれ فヶ ديار الغゲبة

∠ミ∇غي∠ヨ داء ةヲس. 

فجدヱاロ  -إヱ ラجد -ヲワヱ  ،مجيヶゃ، لムنヮ اラΓ يعانヶ مリ القلة لقد ミاラ العヨل متヲفゲا فヶ بداية       

ヱلم ゎعد الヨدラ الトゎ ンゲらムعم خゴらا، ヱالゴらガ فيヰا يحتاァ إلヴ اللف .. لم يدュ عヨلヶ بالヲرشة ヲデيا... ضゃيلة

 ヴإلヱ ،ラراヱالدヱょا أساليヰارستヨم リع ゴة أعجらيゲغ.. ラヱゲيんミ مワ  ،ンゲالقヱ يفゲال ヴإل ラΓا ラヲヰيتج リيグال

 ...عらة،  فالヨال متヲفヱ ゲالجدデ ンヱيらةنろ الحياة صفヰناヱ ポإミ ラا

نヶ فقدれ بトاホة اإホامة، أヱ بヨعنヴ أصウ انتろヰ مدヰゎا، ヱا يحペ لヶ اラΓ إخゲاヱ ァالヨشムلة الンゲらム أن∂   

فヶ أية チ عゲ∂م⊥نヶ معنグワ ヴا أن∂..خヲل، شيゲة الد∂ヱعلヴ إحدン صفحاゎ ヮゎأ ،أيツا⇔ قد∠أخンゲ، أラ جヲاコ سفゲي ف⊥

∠ムسヨゎ ラة أヌإحدلح ヶالد∂ن ンدينةヨال ログワ ヶة فゲنتشヨال れرياヱ ..ヶَإل ヮجヲست ヶة التヨヰالتヱ  ゲد غيヲجヲال ヶワ

ヲضヲヨال
ネ 
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 اامتحاラ الجヲヰي الヲヨحد        
 لنيل شヰادة السلك اإعدادي
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ل، ثم متجホ∂ヲفص ل داخ⌒ ل∠حク∠ヨليلة ヱأ⊥ عجماء ミنعجة∃ساベ الヨشネヱゲ داخل الدヱلة، ログワヱ التヨヰة ミافية أラ أ⊥

ヱ ゲما أصعょ أラ يفヶ، ∂ムل ا خيار∠إク  ..ة الワヱンゲらムنا الトام∂.. إلヴ بلدي لة∃أرغم علヴ السفゲ فヶ أヱل デائゲة راح

∃ゲأم ヶء فゲヨأي ال ヮأمام ザليヱ ،ヮفي ヮار حل∂ ا خيار لヌاانتヱ ゲらالص ンヲس...!    

دمゼق .منゼوراれ احゅد الكتゆゅ العرゆ " . الدوامる. "موفق أبو طوق . د                           
  . ソ :  ،  ، –بتصرف-          
 

 
 
 



                   

  
 

 : اأســゃلة
 : ゲホاءة متأنية ثم أنجゴ اأنشトة اゎΓية النصـ اゲホأ 

 
I اءةمجال  ـゲ(نقط  8) الق. 

نصف )  :اختゲ الجヲاゆ الصحيウ مリ بيリ اإجاباれ اゎΓية  -1
 (.  النقطة

 ヱصفヶ ـ سゲدي ـ حجاجヶ: نネヲ النص                                         
نصف ) حدد فقゲة مリ النص يらゎゲط بヰا عنヲانヮ  ـ 2

 (. النقطة 
 الトامة ـ الجدンヱ: اشゥゲ بالゲヨادف حسょ سياベ النص ـ  3

 (. نقطة واحدة )
 نقطة)استァゲガ أحداゐ النص حسゎ ょتابعヰا  ـ 4
 (.  احدةو
 العらاراれ الدالة علヴ معاناة الヰヨاجゲ النفسية فヶ  ديار الغゲبة فقゲة الんانيةاستァゲガ مリ ال  ـ 5

 (. نقطة واحدة )
 ااجتヨاعيةヱضعيتヰا  بيヱリفヶ النص الشガصية الゲئيسة  حدد  ـ6
 (. نقطة واحدة )
منヮ النص مستدا عليヰا بヨا يناسょ الヨستガلصة مリ أبホ コゲيヨة مリ القيم الحقホヲيةـ   7

 (. نقطة واحدة )
)    ヰا النصأبد رأيك فヶ القツية التヶ يعالج ـ 8

(.نقطتان 
 

II يمجال   ـヲاللغ サ(.نقط   6)  الدر 
 (ホفص/أساليょ/سヲداء/أحヨد: )انقل ثم اشムل ما ゎحتヮ خط فヶ النص ـ   1

 (.نقطة واحدة )
نقطة ) ستفヰاヱ ュآخゲ للتعجょاستァゲガ مリ النص أسلヲبا لاـ  2

 (.  واحدة
3- Γلة اヨالج ヶف ヮحتゎ ゲトسヨيةاجعل ااسم الゎ  ما ゲغييゎ ノف مゲالص リعا مヲنヨم ノمヱ ロゲغييゎ リムヨي

 ュل التاムالش : 
リم ゲاجヰヨال ヶل يعانミشاヨال ゲيんムةال  (

 (.نقطة ونصف 
4- ょا يناسヨب ロم مأヨゎاヱ ポゲيゲحゎ ةホرヱ ヴإل ヶل التالヱانقل الجد  (

 (.نقطة ونصف 
 نヲعヮ الヨنادン حゲف النداء الجヨلة

عد  إلヴ   يا مヰاجゲا⇔ -
 デヱنك 
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 (عجماء/  شعوゆ)   النص فヶما ミتょ بガط مツغゎ   ヅヲاما ا أعゆゲ إعゲاب ـ 5
 (.نقطة واحدة )
 

III اإنشاءمجال  ـヱ ゲيら(.نقط  6)  التع 
 

       ラاミ ما ゐد الد∂ حدヨأح ロشاガيヶفقد احتج⌒مشق ،∠ゴ ∂جヱヱヰ∂الش ゲامة غيホة اإヨヰゎ ヮإلي ろعيةゲ ،⊥س∇ح∂ثم رホ ا⇔لゲ 
 ロبلد ヴإلヶاأصل. 

 ."ミتابة سيゲة クاゎية أヱ غيゲية "ما درستヮ فヶ مヰارة  مستゲヨんا⇔ جゲبة ゎحدゐ عリ معاناヮゎ خال ログワ  الت∂
 

 انتهــــــى
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 عناصゲ اإجابة
 سلم   

 التنقيط 

I  اءةـゲ(نقط  8)    مجال الق.  

. 

(نقطة نصف ) ـ سヵキゲ : ـ            ネヲル اレャص  1   

2- よ طらゎゲΑ ヶわャا りゲفقャا ヶワ صレャا ラاヲレハ ゅヰ : りゲفقャا るんャゅんャا (اゲفヲわョ モヨバャا ラゅك ギقャ ........  るらΒط ンヱギイャاヱ) ( نقطة نصف)  

3-  ゥゲشャا :-  ャا ンヱギイ : るΑキヱキゲヨャـ ا りギئゅفャا....-  るョゅطャا : るヤムشヨャا ، るらΒصヨャا.... لكل شرح  نقطةنصف  
( صحيح   

4-  ヶワ صレャا ゐاギェأ : キرゅسャف اΑゲバゎ ـ メゅヨバャا るرشヱ صفヱ /ヨェـ  أ るャゅطらャا リョ ヶルゅバΑ ウらاص ゑΒェ モョゅバك ヮわΒバضヱ ゲΒغゎ ـ ヮفسレよ ヶشقョギャا ギ
ヮئقゅをヱ ネゅΒض ヱ  ロギヤよ ヴャإ キゲطャا れاءاゲإج リョ فヲガャゅよ ロرヲバش. 

( واحدة قطةن)  

5-  るャاギャا れراゅらバャا るΒルゅんャا りゲفقャا ヶف るよゲغャر اゅΑキ ヶف るΒفسレャا ゲجゅヰヨャا りゅルゅバョ ヴヤハ : ゅヰャ ヴをゲΑ ヶわャゅェ–  るΑゅغヤャ ァゲエョ ヶقفヲョ– バأش りゲΒエャゅよ ゲ– 
 .اヨャسわقモら أراロ أヶョゅョ كغるヨΒ سキヲاء 

( واحدة نقطة)   

6-  ヶワ るΒسΒئゲャا るΒصガشャا :ヶشقョギャا ギヨェأ. 
    ヮわΒバضヱ  るΒハゅヨわااج : モョゅハ ゲヨバャا モらわقョ ヶف ゆゅش / ゆコゅハ / ゆゲわغョ/モヨバャا リハ モطゅハ  / るョゅئق إقゅをヱ ラヱギよ. 

( واحدة نقطة)   

7- ゅヰاصガわاس リムヨΑ ヶわャا るΒقヲقエャا ユΒقャا リョ صレャا リョ : شΒバャاヱ るョاゲムャا ヶق فエャائق ـ اャا リムسャاヱ るョゅاإق ヶق فエャـ ا ユائキ モヨハ ヶق فエャا
 ユΑゲムャا... 

 るヨΒق モムャ るらسゅレヨャا りرゅらバャا モらقゎヱ. 

( واحدة نقطة)   

( نقطتان )  リョ اゲヌわレヨャ أヵギらΑ ラ اゲわヨャشウ رأヮΑ فヶ قضりゅルゅバョ るΒ اゅヰヨャجリΑゲ فゅΑキ ヶر اャغよ るよゲأسゆヲヤ سユΒヤ خリョ メゅ كモ اأخطゅء  -8  

II  (نقط  6)   مجال الدرس اللغويـ. 
1-  れゅヨヤムャا モムش      :  ⊥ギ∠ヨェْ∠اء∠  /  أ∠キヲْ∠س  /  ∠ょΒ⌒ャゅ∠ق∠ف∠ص∃/  أ∠س 

ربع نقطة لكل 
 كلヨة 

2-  ュゅヰفわااس ゆヲヤ؟ -: أس ゅルأ リョ      ヱ؟أ ヶわصف ゅョ 
    !   ょイバわャا ゆヲヤأس : ヮΒف ヮャ رゅΒا خ ゲョأ ヶء فゲヨャا ゲムفΑ ラأ ょバأص ゅョ...  

لكل  نقطةنصف )
 ゆأسلو )  

3- ∠バΑ⊥ヨャا ヶルゅ⌒جゅヰ⊥ゲ ∠ョ リョ∠ك⌒شゅ∠モ    (1ラ )∠ك⌒ん∠ゲΒ∃り   (0550 ラ ).  (ونصف نقطة )  

4-  
るヤヨイャاء اギレャف اゲェ ンキゅレヨャا ヮハヲル 
 ョقصりゲムル  りキヲ غゅヰョ ゲΒجゲا ゅヰョ ゅΑ ゅΑجゲا ギハ إヱ ヴャطレك

 

لكل نقطةنصف )  

 جواゆ صحيح

5-  ゆاゲハاإ :-  ゆヲバر : شヱゲイョ ヮΒャف إゅضョりゲワゅヌャا りゲسムャゅよ 
                   - ハ ءゅヨイ :ゲイャا ヶف ヮゎヲバレヨャ ノよゅゎ ろバルるらئゅレャا るエわفャا ロゲج るョاハヱ ، ネヲレヨョ ヮルأ りゲسムャا リハ فゲصャا リョ.    

 لكل نقطةنصف 
 كلヨة

II  (نقط  6)    مجال التعبير واإنشاءـ. 
ヶゎأΑ ゅョ リΒエشゲわヨャا ァゅわルإ ユΑヲقゎ ヶف ヶハاゲΑ :  

-  ゆヲヤطヨャゅよ ュاゴわャاا(2ラ) -  りرゅヰヨャئص اゅف خصΒظヲゎ(2ラ )-   ユΒقゲわャا れゅョاハ ュاゲわェاヱ るغヤャا るョسا(2ラ) 
 
 
 
 
 

 

.(نقط  ست)  

 

عناصゲ اإجابة 
 ヱسلم التنقيط
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 0202 يヲنيヲ دヱرة    
 

 


