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 3 جيا ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ أعدَّها و نشرها األستاذ: جعيجع محمد ـ علوم فيزيائية و تكنولو

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الديوان الوطني لالمتحانات و المسابقات وزارة التربية الوطنية

 2015دورة: جوان  امتحان شهادة التعليم المتوسط

 ة : ساعتانالمد   اختبار في مادة: اللغة العربية

 الن ص: 

ُن، وهذه ُخطوٌة َهاّمٌة للحفاِظ على صّحِتَك، ولكّنك بُكلِّ أسٍف ُمَعرٌَّض ألضراِر التَّدخنِي  نَ َعم أَنَت ال ُتَدخِّ
 املختلفِة.  وُُسُوِمِه اهلالكِة، أو ما ُيسمى بالّتدخنِي الّسليّب أو الّتدخنِي الالإرادّي يف املكاتِب واملنازِل وأَماِكِن الّتجّمعاتِ 

َر املدّخننَي الذيَن ) دّخنني أنِفهم، ولكّنه يُطارُد َغي ْ
ُ

يَتعّرضوَن فاخلطُر ُيالِحقَنا يف ُكلِّ مكاٍن، فهو ال َيكتفي بإيذاء امل
صريِّن على (. بل إنَّ اخلطََر يفرتُس الّصغاَر األعزّاَء حىت وُهْم أِجنَُّة، َماَداَم بعُض اآلباِء مُ لدّخاِن الّسيجارة الّلعينةِ 

غاَر يف ُكلِّ سنواِت َحَياهِتم، حىت   به أَبْ َلَغ األثِر.  ُمتأثِّرينَ الّتدخنِي. ويظلُّ الّتدخنُي ُيالزُم الصِّ

واآلثاُر واألمراُض واملتاعُب اليت َيرتُكها الّتدخنُي الّسليّب على حياِة غْْيِ املدّخننَي يف هذا الَعْصِر ال حصَر هلا وال 
، أثّبتتها الّدراساُت العلمّيُة احلديثُة، أخطرُها اإلصابُة بالّسرطاِن، وِوالدُة األطفاِل مشّوهنَي، وظُُهوُر أعراِض الّذحبِة  عدَّ

 الّصدريِّة، وزيادُة سرعِة ضرباِت الَقلِب، وارتفاُع الّضغِط و غْيُها. 

أَن نَتحّوَل واِجَه هذا األخطبوَط الّسريَع قبَل )هذِه األخطاُر واآلثاُر تتطّلُب مّنا ََجيًعا ُخطواٍت بالغَة األمهّيِة لنُ 
 (. جميًعا َصْرَعى له

 ـ بتصرف ـ  1985د/عبد هللا الباكر، مجلة الدوحة، عدد نوفمبر

 األسئلة:

ل:  نقطة(  12) الجزء األو 

 نقاط(  06) البناء الفكري:أ ـ 

 ـ ضع عنوانا مناسبا للن ص.  1

لبي حس 2  ب ما ورد في الن ص؟ ـ ما المقصود بالت دخين الس 

لبي.  3  ـ أذكر من الن ص َمرَضْين يتسب ب فيهما الت دخين الس 

 ( ثم وظ ف كال  منهما في جملة مفيدة. يشّبوا ، ُمصّرينـ إيت بمرادف لكل  من الكلمتين اآلتيتين: ) 4

ا لكل  من الكلمتين:  5  . اعفَ تِ رْ اِ ،  اءذَ يْ إِ ـ هات ضد ًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2من  1صفحة 



 4 جيا ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ أعدَّها و نشرها األستاذ: جعيجع محمد ـ علوم فيزيائية و تكنولو

 )نقطتان(  البناء الفن ي:ب ـ 

غار األعز  ـ في العبارة اآلتية صورة بيانية، حد د نوعها مع الش رح: ) 1  (. اءإن  الخطر يفترس الص 

ا و أذكر نوعه.  2  ـ استخرج من الفقرة الثالثة جناسًّ

 نقاط(  04) البناء الل غوي:ج ـ 

 متأث رين. ـ أعرب ما تحته خط:  1

 ـ ما محل الجملتين الواقعتين بْين قوسْين في الن ص من اإلعراب:  2

اِن الس يجارة الل عينةِ ) ضوَن لدخ  َل جميًعا َصْرَعى ل(، )يَتعر   (؟ هأَن نَتحو 

 ـ استخرج من الن ص اسم تفضيل و أذكر فعله.  3

 نقاط(  08) الجزء الث اني:

ند: جولة.  الس   زَعم أحُد الت الميذ خالل نقاٍش في القسم أن  الت دخين يُشعر صاحبَه بالمتعِة و الر 

ا حجاجيًّا ال يقل  عن عشرة أسطر، ترد  فيه على زْعم هذا التلميذ، ُمب التعليمة: يِّنًّا العواقَب الوخيمةَ أكتب نص ًّ

ن نفسه و على المحيطين به.   للت دخين على المدخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2من  2صفحة 



 5 جيا ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ أعدَّها و نشرها األستاذ: جعيجع محمد ـ علوم فيزيائية و تكنولو

 2015دورة: جوان  متحان شهادة التعليم المتوسطا

بوراس عبد المجيداألستاذ:  تصحيح اختبار مادة: اللغة العربية
1

 

 نقطة(  12: )الجزء األول

 نقاط( 06: )البناء الفكريأ( 

 نقاط(  06) البناء الفكري:أ ـ 

لبي و أضراره. ـ أخطار التدخين  1   ن1        الالإرادي.  ـ عنوان مناسب للن ص: ـ الت دخين الس 

لبي حسب ما ورد في الن ص: هو تعرض غير المدخنين ألضرار الت دخين و سمومه الهالكة.  2 ـ الت دخين الس 

  ن1                أو ـ هو الت دخين الالإرادي.                                            

لبي.                ـ ذكر من الن ص َمرَضْين يتسب ب فيهما الت دخ 3   ن0.5+ن0.5            ين الس 

ه ـ الذبحة الصدرية ـ زيادة سرعة ضربات القلب ـ ارتفاع ضغط الدم.   ـ السرطان ـ التشو 

 ـ مرادف لكل  من الكلمتين:  4

ين   ن0.5                                 ملحين ، عازمين.═ ُمصر 

  ن0.5          ب مصرين على النجا  في امامتحان.   أقبل الطالتوظيفها في جملة مفيدة: 

  ن0.5                 ينشأوا ، يتربوا.                                                 ═ يشب وا 

  ن0.5            من شب  على شيء شاب عليه.                 توظيفها في جملة مفيدة: 

ا لكلٍّ من الكلمتي 5  ن: ـ ضد ًّ

  ن0.5                                                                        نفع ، إفادة. ≠ إيذاء

  ن0.5           انخفاض ، تدن ي.                                                ≠ ارتفاع 

 )نقطتان(  البناء الفن ي:ب ـ 

  ن0,5                           ة.                           استعارة مكني نوع الصورة البينية:ـ  1

شب ه الكاتب الخطر بالحيوان المتوحش )أو أي ًّا كان يفترس(، فحذف المشبه به و ذكر أحد لوازمه و  شرحها:

  ن0,5             "، لم يصرح الكاتب بالمشبه به فهي استعارة مكنية.    يفترسهو الفعل "

  ن0,5                     من الفقرة الثالثة: )العصر ـ حصر(.                        ـ الجناس  2

  ن0,5           جناس ناقص.                                                                  نوعه:

 نقاط(  04) البناء الل غوي:ج ـ 

  ن1         بالياء ألنها جمع مذكر سالم.          حال منصوبة  متأث رين:ـ إعراب ما تحته خط:  1

 ـ محل الجملتين الواقعتين بْين قوسْين في الن ص من اإلعراب:  2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2من  1صفحة إجابة اختبار اللغة العربية ـ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                 

1
 أستاذ: لمادة اللغة العربية ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر ـ حمام الضلعة  



 6 جيا ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ أعدَّها و نشرها األستاذ: جعيجع محمد ـ علوم فيزيائية و تكنولو

اِن الس يجارة الل عينةِ ) ضوَن لدخ    ن1        (: جملة واقعة صلة لموصول ال محل لها من اإلعراب.يَتعر 

َل جميًعا َصْرَعى له)   ن1              (: جملة مصدرية في محل جر مضاف إليه.            أَن نَتحو 

 ن0.5+ن0.5      الفعل الثالثي "بلغ" على وزن "أْفَعل". ـ اسم التفضيل: أْبلَغ.      فعله: اشتق  من 3

  أو  أْخطر.      فعله: اشتق  من الفعل الثالثي "َخطَُر" على وزن "أْفَعل".

 نقاط(  08) الجزء الث اني:

  الوضعية اإلدماجية:

ا ما نراها تزي ن واجهات المحال ت التجارية و المؤ« الت دخين مضرٌّ بالصحة» سسات العمومية عبارة كثيرًّ

 و مختلف وسائل النقل. 

ا، و أقرب مثال على ذلك: التلميذ  غير أن  االلتزام بتطبيق هذه العبارة ال يكون مطبقًّا في الواقع دائمًّ

المراهق في المدرسة الذي يشعر بالمتعة حينما يتناول سيجارة، متجاهالًّ عواقبها الوخيمة ليست عليه فحسب 

،حيث يتعرضون بل على زمالئه الذين يتوا جدون معه في فضاء واحٍد؛ و هو ما يعرف بالت دخين السلبي 

 لإلصابة بمختلف األمراض الفتاكة منها: اإلصابة بالسرطان، الذبحة الصدرية و ارتفاع ضغط الدم و غيرها. 

د:  ة وأنفة و لسان حاله يرد  واقع ، بينما ال«الشخص الذي ما يدخن ليس برجل»كما يشعر ذلك التلميذ بعز 

، حيث أنه مع التقدم العلمي و التكنولوجي ابتكرت فضاءات لغير المدخنين بات يقصدها كبار  أثبت عكس ذلك

 الشخصيات و المسؤولين، و هذا ما يفند إدعاءات دلك التلميذ المراهق. 

ا يجب أن نقتدي بكل مبادرة تهدف إلى الحدِّ من هذه اآلفة الفتاكة، مثلما تدعو إليه ا لالفتة و أخيرًّ

نا»المشهورة و المعلقة في أغلب المحالت و المؤسسات:  نا و سيجارتك تضر   «. زيارتك تسرُّ

 

 

 

 

 

 

 ن1،       الخاتمة:         ن03،        العرض:        ن1مقدمة    تحرير الموضوع:

 التنظيم ـ التسلسل المنطقي ـ التعبير بلغة علمية سليمة ـ دقة اإلجابة ـ   الجانب التنظيمي : 

 ن3 ـ وضوح الخط ـ نظافة الورقة .                                                            
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2من  2صفحة إجابة اختبار اللغة العربية ـ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




