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 ｰيــة: ｀ادｯﾁعﾝغة اﾞﾝعا｀ـل ا｀ﾝ3: ا 

ﾁ  ﾟ 
 س 1: ｀دｰ اإنجاﾂ ـوعـــــــــــــالヨوض

 

ベنص اانطا:  

 رــالヘق

 من مظヰرا يعد   ヱهヱ. الراهن الزمن في ヱالحكヱمヱ れゅالشعゆヱ المجتمعれゅ تヱاجه عボبる أهュ الボヘر أصبح لボد      

 الボヘر إن ثュ .كريمる إنسゅنيる لمعيشる الازュ اأدنヴ الحد   تヱافر عدュ في يتمثل إذ المヱارد، عن الحゅجれゅ زيゅدة مظゅهر

 .ヱمボبヱل مرغヱ ゆヱاجتمゅعي اقتصゅدヵ مستヱى ヱتحボيベ اإنسゅن بين حヱل  تَ  اجتمゅعيる مشكるヤ يعتبر

 تحボيベ عن النゅس عجز حِصるヤم   فヱヰ النゅس، من ヱاسعる شرائح في يぼثر أنه اجتمゅعيる مشكるヤ الボヘر د  عَ ヱي       

ュヰتゅجゅح るريヱذا .الضرヰبヱ ل أن نستطيعヱボر إن نボヘهرة الゅدة ظ ボمع れد ذاゅمتعددة؛ أبع るديゅاقتص ،るعيゅاجتمヱ 

 .الボヘر هヱ حゅلる من الحرمゅن المゅدヵ، أن ヱاأزمنヱ るالثゅボفれゅ البヤدان بゅختاف مヱヰヘمه ヱيختヤف

ヱ ゅنヱعヱ ،ゅتدني الحゅلる الصحيヱ るالمستヱى  ،كثيرة مظゅهر ヱلボヘヤر       تتجヴヤ في انخゅヘض ااستヰاポ من الغذاء كم 

، إضゅفる ...التعヤيمي ヱالبطゅلヱ るالتشرد ヱفボدان ااحتيゅطي أヱ الضمゅن لمヱاجるヰ الحゅاれ الطゅرئる كゅلمرض ヱالكヱارث

ヴإل るヤق れالخبرا るنيボالت ゆاضطراヱ عゅضヱاأ るسيゅالسي، るالتبعيヱ るديゅل ااقتصヱدヤل ،るالغني ゆゅغيヱ نヱゅالتع 

ヵدゅل بين ااقتصヱيرة الدボヘال.  

 حيث إليゅヰ لتجنبゅヰ، اانتباهحبذا  ،استボراره تヰِدد كثيرة مخゅطرل المجتمع يعرض الボヘر ظゅهرة استヘحゅل إن      

 ヱااضطرابれゅ الヘتن ヱقヱع عن فضا اأخاベ، تدني بسبゆ المنحرفる السヱヤكヱ れゅتكثر الدينيる، العボيدة تضعف

 .النゅس بين ヱاإخゅء المحبる محل ヱالكراهيる الحボد ヱحヱヤل

 المجتمعれゅ سامる ضمゅن أجل من ヱاقتصゅديヱ るاجتمゅعيヱ るأخاقيる دينيる ضرヱرة يعتبر الボヘر عヴヤ الボضゅء إن      

ュاأمヱ.  يمكنヱ لヱボإن ال ュتيح أهゅヘتعد   التي الم ゅسゅء في أسゅضボال ヴヤر عボヘهي ال ュيヤالعمل التعヱ るيゅالرعヱ るالصحي 

ヱالنمヱ نيゅاز السكヱنالمت るيゅكرع るبيゅاقف إيجヱذ مゅتخゅب ュヰبين ゅء المجتمع فيمゅمن أبنゅتض ゆنゅج ヴإل ،ュゅد  اأيتボヘتヱ

 ؟جゅئعゅأن ترى جゅرポ   إنسانيヰ  ゅل ترضヴ ف .المسゅكين ヱالحرص عヴヤ مصゅلح المحتゅجين

 (بتصرف) وما بعدها 21ص . 1005. 2ط. دار الورقاれ العلميる للنشر والتوزيع. وأسبابه حقيقته الヘقر .زيد بن حمد الرماتي. د



امتحاラ نيل شهادة السلك اإعدادي  ـوعالヨوض
(ラيوヨالرس ラترشحوヨال) 
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 ﾃادي｀ية فاﾜأ- ヰا｀ﾝガｯ  ｰية: ｀ادｯﾁعﾝغة اﾞﾝا   -   ｰﾁガدガنيـガ1025 ي - 

     

(ن80)القراءة   مكون  :أوا  

 (ن5.0. )المجゅل الذヵ ينتمي إليه النصحدد  -1

 (ن5.0.  )بين عاقる العنヱان بゅلボヘرة اأخيرة -2

 (ن1) .  تحヱل -مظゅهر -: بゅلمرادف اشرح -3

 (ن1.  )الボヘراستヘحゅل ظゅهرة اذكر النتゅئج السヤبيる المترتبる عن  -4

 (ن2)  .الボヘر، ヱمثゅヰヤ ترتبط بسبل الボضゅء عヤيه مظゅهربتتصل  عبゅراれكヤمれゅ أヱ  اجرد من النص أربع -5

 (ن1) .اجتمゅعيتين استخヤص من النص قيمتين  -6

 (ن2)  .فيゅヰ كيف أن الボヘر يحط  من كرامる اإنسゅن م خَتَصَرة ت َبِين  اكتゆ فボرة   -7

 (ن86)مكون الدرس اللغوي  : ثانيا

  (ن 1. )نゅヰヤボ إلヱ ヴرقる تحريرポاضبط الكヤمれゅ التي تحتゅヰ خط في النص بゅلشكل التュゅ بعد   -1

 (ن1. )أسゆヱヤ استヱ ،ュゅヰヘتتضمن الثゅنيる أسゆヱヤ مدحعヴヤ  جمヤتين، تشتمل اأヱلヴاستخرج من النص   -2

                                             مع الشكل،ركゆ ثاث جمل تشتمل عヴヤ ممنヱع من الصرف في حゅلる الجر،   -3

 ポذلヱيヤي ゅم ゆ(ن1.0)  :حس 

-  るعصيغヱالجم ヴヰالعَ  -   منت َヤنيثほالتヱ るنثه فَ  -   ميぼم ヵزن َفعان الذヱ ヴヤع るヘعأ صヴヤ.   

 ( ن2.  )الجدヱل بعد نヤボه إلヱ ヴرقる تحريرポأتمュ ملء   -4

 るヤف الجمゅالمض るفゅده من اإضゅヘاست ゅف إليه مゅالمض るفゅع اإضヱن 

لヤتغゆヤ أفراد المجتمع  نَ ضゅمَ تَ 

 .عヴヤ الボヘر

    

     (ن1)   (. إنسゅن -  اانتبゅه): ゅ في النصمبخط بゅرز حسゆ مヱقعヰ تينالمكتヱب ينتاعرゆ الكヤم -5

 (ن86)مكون التعبير واإنشاء   : ثالثا

    れيボيعيش حالت ポل ベبصديヰالتي يعيش في るف المزريヱالظرヱ تهゅنゅعن مع ポس يحدثヤس، فجぼالبヱ رボヘمن ال るلゅゅ . 

 .هذا الصديベ، مヱظゅヘ مゅヰرة كتゅبる سيرة غيريる لポ اسرد مゅ حكゅه 



 

 :اجاباれ التاميذ بالعناصر اآتيるيستأنس في تصحيح 

 (ن80)مكون القراءة : أوا

دي  -1  ن5.0 ..................... .(المجゅل ااقتصゅدヱ ヵااجتمゅعي)المجゅل الذヵ ينتمي إليه النص  المترشح حد 

اأخيرة عن طرベ التخヤص من الボヘر،  ةيشير العنヱان إلヴ الボヘر عمヱمヱ ،ゅتتحدث الボヘر) بين عاقる العنヱان بゅلボヘرة اأخيرةي -2

 ن5.0  .....................................(  ...............رةفヰي تتطرベ إلヴ أحد جヱانゆ الظゅه

 ن1 ............................................................  ... تمنع: تحヱل... * تجヤيれゅ، عامれゅ:  مظゅهر:  *شرحلا -3

 - ヱااضطرابれゅ الヘتن ヱقヱع -  المنحرفる السヱヤكれゅ كثرة  -الدينيる  العボيدة ضعف -: السヤبيる المترتبる عن الボヘرالنتゅئج   -4

 ن1 ........................... النゅس بين ヱاإخゅء المحبる محل ヱالكراهيる الحボد حヱヤل

 لمعيشる الازュ اأدنヴ الحد   تヱافر عدュ - المヱارد عن الحゅجれゅ زيゅدة -: الボヘر بمظゅهرتصل ي تتال العبゅراれكヤمれゅ أヱ المن  * -5

るنيゅإنس るض - كريمゅヘى انخヱمست ュيヤالتع –  るلゅالبط- るヤق れالخبرا るنيボالتشرد -  الت - ゆع اضطراゅضヱاأ るسيゅالسي - るالتبعي 

るديゅل ااقتصヱدヤل るالغربي - ゆゅن غيヱゅالتع ヵدゅل بين ااقتصヱيرة الدボヘال ...  

                                                                                         ن1... .................................................................................................

 السكゅني النمヱ  -       الصحيる الرعゅيる - العمل - التعヤيヴ: - ュ الボヘرترتبط بسبل الボضゅء عヤ التي العبゅراれ أヱ الكヤمれゅ من*

    ... الحرص عヴヤ مصゅلح المحتゅجين -تボヘد المسゅكين  -رعゅيる اأيتュゅ  -تضゅمن أبنゅء المجتمع   - المتヱازن

 ن1 ...................................................................................................

 -رعゅيる اأيتュゅ                        -التضゅمن  -الرعゅيる الصحيる  –التعヤيュ  -: اجتمゅعيتينستخヤص من النص قيمتين ي -6

 ن1  .................................................................................  ... الحرص عヴヤ مصゅلح المحتゅجين

 ن2 .................................. .يبين فيゅヰ كيف أن الボヘر يحط  من كرامる اإنسゅن مختصرةكتゆ فボرة ي -7

 

 
 
 

ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁتﾞﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 
               ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

امتحان نيل شهادة 
  السلك اإعدادي

 
ｰﾁガد : ガنيガ1/1 1025ي 

 ｰيــة: ｀ادｯﾁعﾝغة اﾞﾝعا｀ـل ا｀ﾝ3: ا 

 ﾁ  ﾟ 
 س 1: ｀دｰ اإنجاﾂ عناصر اإجابة

 

 (ن86)مكون الدرس اللغوي  : ثانيا

 

 
 
 

ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁتﾞﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 
               ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 
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 ｰﾁガد : ガنيガ1/2 1025ي 

 ｰيــة: ｀ادｯﾁعﾝغة اﾞﾝعا｀ـل ا｀ﾝ3: ا 

 ﾁ  ﾟ 
 س 1: ｀دｰ اإنجاﾂ عناصر اإجابة



  ن1... . ...نゅヰヤボ إلヱ ヴرقる تحريره الكヤمれゅ التي تحتゅヰ خط في النص بゅلشكل التュゅ بعدالمترشح يضبط   -1

ر  *   ح  رائ  ش   * َر  *  َمظゅه⌒ َيتュゅ⌒ * َمخゅط⌒  .  اأأ

 ن1 .......... .ستخرج من النص جمヤتين، تشتمل اأヱلヴ عヴヤ أسゆヱヤ استヱ ،ュゅヰヘتتضمن الثゅنيる أسゆヱヤ مدحي  -2

                                                                ركゆ ثاث جمل تشتمل عヴヤ ممنヱع من الصرف في حゅلる الجر، مع الشكل،ي  -3

 ポذلヱيヤي ゅم ゆن1.0 .................................................................................................    :حس                                                                                                                             

   .صるヘ عヱ ヴヤزن َفعان الذヵ مぼنثه فعヱ る   - ヴヤالتほنيثالعヤمي -   صيغる منتヴヰ الجمヱع -

 ن 2.....................................................................  . هالجدヱل بعد نヤボه إلヱ ヴرقる تحريرملء  تュ  ي  -4

 るヤف الجمゅالمض るفゅده من اإضゅヘاست ゅف إليه مゅالمض るفゅع اإضヱن 

 معنヱيる المجتمع التخヘيف ヱالتعريف  أفراد لヤتغゆヤ عヴヤ الボヘرَتضゅَمَن أفراد المجتمع 

 ن   1.......... .............................  ............عرゆ الكヤمれゅ المكتヱبる بخط بゅرز حسゆ مヱقعゅヰ في النصي -5

 (ن86)مكون التعبير واإنشاء   : ثالثا

るيير اآتيゅالمع ベفヱ ュيヱボالت ュيت  : 

                                                                                                                                       ن1...................................................................................................... .   بゅلمヱضヱع اارتبゅط * 

                                                                                                  ن4........................................... .   غيريるتヱظيف التボنيヱ れゅالعنゅصر المرتبطる بمゅヰرة كتゅبる سيرة  * 

 * ゅنظヱ るبゅالكت るئيヱرボمヱ ュالترقي れゅعامヱ るغヤال るسامるرقヱال るن1...........................................    .ف 

 

 

 

 

 


