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 ساعتان:                                       المدة                  اللغة العربیة                      : اختبار في مادة 
  :صـّالن

صومة ِجّدّیة بْین زمن ، و َبَدَأْت معھ ُخ"اإلنترَنت"بدأ عصر الّتلفاز و الحاسوِب، و بعده 
الیوم، و بْین األلعاب القدیمة و األلعاب الحدیثة، فاستولت األلعاب اإللكترونیة بمغریاتھا  و األمس 

الجّذابة على عالم األطفال، و أسرت بسحرھا نفوسھم حّتى صاروا سجناء ُغرفھم الّضّیقة، بعیدین 
یحّفزھم إلى الجّد و الّنشاط، اّلذي یربطھم عن الّلعب اّلذي یقّوي عضالتھم و یَنّمي أجسادھم و 

لقد باتوا بعیدین عن مرحلة الّطفولة البریئة، حیث . بالّطبیعة اّلتي ھي مصدر الجمال و القّوة
  ...الّصحة و العافّیُة و طمأنینُة الّنفس

نوعة یغتبط األھل في ھذه األّیام ألّن طرائق الّسلوى و الّلعب اّلتي ُتفرح أطفالھم كثیرة و مت
و ملكت وسائل الّتسلیة و الّترفیھ أجواءھم العائلّیة، فكیف ). أن غزت اآلالت الّسحرّیة بیوتھم( بعد
 مراقبة مشـّقةو بقاء األوالد في البیت یبعدھم عن شبح الخوف و القلق، و یخّفف عنھم  ،یھنئونال 

  أبنائھم، و یریحھم من صخب األطفال و منازعاتھم؟ 
ألّنھم افتقدوا األلعاب الجسدّیة الّضرورّیة، فباتت ) ھم األوالد(سرین و الحقیقة أّن الخا

أجسادھم الّلدنة جامدة خامدة، بعیدة عن الھواء الّنّقي، و باتوا كاآلالت التي بصورة بشرّیة 
یمارسون ألعابا إلكترونیة في غّیاب االرتّیاح الّنفسّي، و االنفتاح على اآلخرین، و أصبحت حیاتھم 

 و العزلة و االنغالقابرة بین الّطفولة و الّشباب، تتخّبط فیھا الّسعادة و الّشقاوة، و یظّللھا مساحة ع
  . بتصّرف ـ دروب الحیاةـ یوسف مارون . د                                                 ... االنطواء

  . الّطریة، الغّضة، الّناعمة:  الّلدنة:شرح المفردات
  

  :األسئلة
  )  نقطة12( :زء األّولالج
  )  نقاط06 (:بناء الفكرّيالأ ـ 

   .اقترح عنوانا مناسبا للّنّص ـ 1
  .  ـ ما سبب إقبال األطفال على األلعاب اإللكترونّیة الحدیثة؟2
  .  ـ َمِن الخاسر حسب الكاتب؟ عّلل بذكر أثرْین سلبیْین3
  . یحّفزھم، یغتبط:  ـ اشرح ما یأتي4
  . خامدة، االنفتاح:  ـ ھات ضّد ما یأتي5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2 من 1صفحة 
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  ) نقطتان (:البناء الفنّيأ ـ 

  ". یظّلل االنغالق حیاة األطفال" ـ 1
  .  بیانیة، اشرحھا مبّینا نوعھافي العبارة صورة

  . ـ استخرج من الّنص محّسنا بدیعّیا، و سّمِھ2
  )  نقاط04 (:البناء اّللغويأ ـ 

  .  ـ أعرب ما تحتھ خّط في الّنّص1
  .  ـ ما المحّل اإلعرابّي للجملتین الواقعتین بین قوسین في الّنص؟2
  . فیدةو وّظفھ في جملة م" یمارس"صغ اسم تفضیل من الفعل  ـ 3

  )  نقاط08( :الجزء الّثاني
  :الوضعیة اإلدماجّیة

  : الّسند
ُتعّد اإلنترَنت من وسائل االّتصال الحدیثة اّلتي أصبحت ضرورّیة في شّتى مجاالت الحیاة، على 

  . الّرغم مّما یترّتب عنھا من مضاّر إن لم ُیحّسن استعماُلھا
  : الّتعلیمة

  ... ّدث فیھ عن كیفّیة استغالل اإلنترَنت إیجابّیا أكتب نّصا ال یقّل عن عشرة أسطر تتح
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 1ساعتان:                                المدة                               اللغة العربیة      : اختبار في مادة إجابة 

  :اإلجابة
  )  نقطة12( :الجزء األّول

  )  نقاط06( :أ ـ البناء الفكرّي
   ن1                . خفایا األلعاب اإللكترونیة/ عصر المعلوماتیة : ح عنوانا مناسبا للّنّصا ـ اقتر1
مغریاتھا الجذابة و سحرھا، باإلضافة إلى :  ـ سبب إقبال األطفال على األلعاب اإللكترونّیة الحدیثة2

   ن50,+ن50,+ن50,                                                                     .سھولة استخدامھا
   ن50,                                                                .ھم األوالد:  ـ الخاسر حسب الكاتب3

   ن50,                              . افتقدوا األلعاب الجسدیة الضروریة-: ل بذكر أثرْین سلبیْینالتعلی
   ن50,                     .صبحوا غیر مرتاحین نفسیا فھم منطوون أ-

   ن50,+ن50,                              . یفرح بشّدة =  یغتبط  /یشجعھم    =  یحّفزھم:شرحال ـ 4
   ن50,+ن50,                             .االنغالق    االنفتاح/  نشطة       خامدة:الكلماتضّد  ـ 5

  
  ) نقطتان (:ـ البناء الفنّيأ 

  ". یظّلل االنغالق حیاة األطفال" ـ 1
 و )المشبھ بھ(ھا فحذفتظلل  شبھ االنغالق بشجرة: ، شرحھااستعارة مكنیة:  ھيبیانیةالصورة ال

                                                                                   . "الظل"ترك ما یدل علیھا 
   ن50,+ن50,

   ن50,+ن50,          . إیجابطباق: یتھسمت، األمس: الیوم : ج من الّنص محّسنا بدیعّیاا ـ استخر2
  ). السعادة و الشقاوة(و كذلك طباق إیجاب في 

  )  نقاط04 (:أ ـ البناء اّللغوي
  : ب ما تحتھ خّط في الّنّصاعرإ ـ 1

   ن57,0                        .لظاھرة على آخره مفعول بھ منصوب و عالمة نصبھ الفتحة ا:مشتقة
   ن57,0                             .  فاعل مرفوع و عالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره:االنغالق

  
  : ین الواقعتین بین قوسین في الّنص ـ المحّل اإلعرابّي للجملت2

   ن57,0                                        . جملة فعلیة في محل جر مضاف إلیھ):أن غزت(
   ن57,0                                         .  جملة اسمیة في محل رفع خبر إّن):ھم األوالد(

  
   ن50,                                                .أكثر ممارسة: "یمارس" ـ اسم تفضیل من الفعل 3
   ن50,                                . ي أكثر ممارسة للعدو من غیرهالریاض: فھ في جملة مفیدةیوّظت
  

   ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2 من 1صفحة إجابة اختبار اللغة العربیة ـ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
بوراس عبد المجید ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ :  ـ األستاذ1  
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   ) نقاط08( :الجزء الّثاني

  :الوضعیة اإلدماجّیة

اإلنترَنت سالح ذو حّدین فإذا ما قمنا باستغاللھا استغالال حسنا فنعم الوسیلة فھي تثقفنا عن طریق 

المواقع و المنتدیات الثقافیة و التربویة و ھي مدرسة ثانیة بعد المدرسة التي نتلقى فیھا المعرفة، كما تعتبر 

 المسافات بین الناس عن طریق مواقع التواصل االجتماعي وسیلة من وسائل التواصل فھي التي قربت

المعروفة الفایسبوك و السكایب و غیرھما من المواقع، كما تعتبر وسیلة ترفیھیة ھاّمة لما تتوفر علیھ من 

  . ألعاب إلكترونیة ذائعة الصیت كالمزرعة السعیدة و غیرھا

ول جقیات المجتمع إذا ما أسأنا استخدامھا كالتو لكن ھذا ال یمنع من أنھا تصبح وسیلة ھدم لقیم و أخال

لبعض المواقع اإلباحیة المسیئة لألخالق و القیم، كما أنھا أحیانا تصبح وسیلة إدمان تجعلنا نعیش حیاة 

  . افتراضیة بعیدا عن الواقع

تھ و و بین أداء واجبا شبكة العنكبوتیةفمستغل اإلنترنت إذا عرف كیف ینظم وقتھ بین الدخول إلى ال

مطالعة یقدم على ذلك بانتقاء المواقع المفیدة بذكاء و فطنة كبیرین، و یجعل لأللعاب اإللكترونیة حظا بسیطا و 

فقد أفلح، أّما إذا أساء ذلك كلھ فقد و ینھل من مواردھا قصد إعداد البحوث و شرح الدروس الكتب المفیدة 

  . خاب و خسر
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 ساعة و نصف: لمدة                                       ا     العلوم الفیزیائیة و التكنولوجیا   : اختبار في مادة 
  )  نقطة12( :الجزء األّول

  )  نقاط06 (:أ ـ التمرین األول

)نقوم بتحضیر محلول كلور النحاس الثنائي بإضافة الماء إلى بلورات كلور النحاس الثنائي  )2lCuC .  
  . أكتب الصیغة الشاردیة لھذا المحلول)  ـ أ1

  ؟ ما لون محلول كلور النحاس)     ب
          و على ماذا یدل ھذا اللون؟ 

   ـ نجري عملیة التحلیل الكھربائي لمحلول   2
       كلور النحاس بوضعھ في وعاء تحلیل           

  ). 1(  مسریاه من الغرافیت كما تبّینھ الوثیقة 
  : نغلق الدارة الكھربائیة

  . ِصْف ماذا یحدث في ھذه التجربة) أ

  
  .أكتب المعادلة الكیمیائیة الحادثة بجوار كل مسرى) ب
 .أكتب المعادلة الكیمیائیة اإلجمالیة لھذا التحلیل الكھربائي) ج

  
  ) نقط 06 (:التمرین الثاني

نحّرك قضیبا مغناطیسیا ذھابا و إیابا باتجاه وجھ وشیعة موصولة بجھاز فولط متر رقمي، كما ُتَبیِّنھ 
  ). 2(الوثیقة 

  .  طبیعة الّتیار الكھربائي الذي ینتجھ ھذا الّتجھیز؟ أعط رمزه ـ ما1
  .  ـ ما الّظاھرة الكھربائیة التي اعتمدناھا إلنتاج ھذا التیار؟2
   ـ ماذا ُتمثِّل قیمة الّتوتر التي ُیشیر إلیھا جھاز فولط متر؟ 3

  . maxU استنتج قیمتھ األعظمیة -   
  . ة اإلجابة مخططا كیفیا لتغیرات التوتر الّناتج بداللة الزمن ـ أرسم على ورق4
  

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2 من 1صفحة 
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  ) قاط ن08( :الجزء الّثاني
  :الوضعیة اإلدماجّیة

  : طلب األستاذ من الّتالمیذ تمثیل قوة ثقل سیارة تسیر على مستو مائل، فكانت النتائج كاآلتي
  

  
  
  . ، الّتمثیل الّصحیح مع تبریر اإلجابة)3( ـ عّین، من بین األشكال الثالثة في الوثیقة 1

ریق أفقي غیر زلق، صادف سائق السیارِة شاحنًة  ـ بعد نھایة المنحدر و أثناء السیر بسرعة ثابتة على ط2

  . معطلًة وسط الّطریق فاستعمل المكابح، لكّنھ وجد صعوبة في الّتوقف، نظًرا النزالق عجالت السیارة

  . قدِّم تفسیًرا لصعوبة توقف السیارة في مرحلة الفرملة مع اقتراح حل لتجّنب انزالق العجالت) أ 

  . إحدى عجالت السیارة في ھذه المرحلةنمذج القوى المؤثرة على ) ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2 من 2صفحة 
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 2014جوان :                             دورة         ط                                  امتحان شھادة التعلیم المتوس
 2ساعتان:                                     المدة      العلوم الفیزیائیة و التكنولوجیا    : إجابة اختبار في مادة 

  :اإلجابة
  )  نقطة12( :الجزء األّول

  )  نقاط06 (:التمرین األّول

):  الصیغة الشاردیة لمحلول كلور النحاس الثنائي ھي–أ ) 1 )-+ lCCu 2;2
  ن50,                .

   ن50,                                                    . أزرق:  محلول كلور النحاس الثنائي لونھ–   ب 

)توي على شوارد النحاس الثنائيأّن المحلول یح:  یدل اللون األزرق على-       )+2Cu .   ,50ن   

كلور النحاس الثنائي محلول شاردي ناقل  ( بعد غلق القاطعة یمر التیار و یتوھج المصباح–أ ) 2

عند المسرى ) غاز الكلور(و یحدث داخل وعاء التحلیل الكھربائي تصاعد فقاعات غازیة ) للتیار

، و یترسب معدن النحاس أحمر اللون عند المسرى المتصل )المصعد (المتصل بالقطب الموجب

   ن50,+ن50,+ن50,                                                    . )المھبط (بالقطب السالب للمولد

  :  المعادلة الكیمیائیة عند كل مسرى- ب 

)):المصعد( عند المسرى المتصل بالقطب الموجب - ) ( )
-- +® eCC gaq 22 2ll.  1ن   

)):المصعد( عند المسرى المتصل بالقطب الموجب - ) ( )saq CueCu ®+ -+ 22
   ن1 .

):  المعادلة الكیمیائیة اإلجمالیة–ج  )( ) ( ) ( )gsaq CCuCCu 2
2 2; ll +®-+

   ن1            .
  

  ) نقاط 06 (:التمرین الّثاني
   ن57,0                       .وبتیار كھربائي متنا:  ـ التیار الكھربائي الذي ینتجھ ھذا الّتجھیز ھو1

   ن57,0                                                                                      . :  رمزه ھو-

   ن57,0. الحث المغناطیسي:  ـ الظاھرة الكھربائیة التي اعتمدناھا إلنتاج ھذا التیار الكھربائي ھي2

   نeffU57,0.)الُمْنَتج (قیمة التوتر الفّعال: شیر إلیھا جھاز الفولط متر تمثل قیمة التوتر الذي ی– 3

  . maxU استنتاج قیمة التوتر األعظمیة -   

2max: لدینا ´= effUU                     ,50ن   

210max: و بالتالي ´=U                       ,50ن   

                                       41,110max ´=U     

vU:                                     إذن 1,14max    ن50,                            =
  

   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ2 من 1صفحة ائیة و التكنولوجیا ـ إجابة اختبار العلوم الفیزیــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                 
بن حلیمة العیاشي ـ متوسطة عمر بن الخطاب بحمام الضلعة ـ :  ـ األستاذ2  
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   ن51,                                    :  رسم مخطط كیفي لتغیرات التوتر النَّاتج بداللة الزمن– 4

  
  )  نقاط08( :الجزء الّثاني

  :الوضعیة اإلدماجّیة

  . یحھو التمثیل الصح) 2(الشكل ) 1

  . االتجاه نحو األسفل، المنحى شاقول المكان:  التمثیل یعني ثقل السیارة و لھ ممیزات ھي: التبریر-   

  :  صعوبة توقف السّیارة خالل مرحلة الفرملة سببھ االنزالق الناتج عن: التفسیر–أ ) 2

  ).ریقال توفر االلتصاق الكافي و الجید بأرضیة الط( إطارات عجالت السّیارة ملساء -

  ). ال توفر االحتكاك الكافي إلیقاف العجالت(المكابح في السّیارة ) أجزاء( تآكل قطع غیار -

  : الحل المقترح لتجنب االنزالق

  .  تجدید إطارات عجالت السیارة-

  .  صیانة نظام عمل المكابح و تجدید أجزائھا-

 نمذجة القوى المؤثرة على إحدى عجالت السّیارة –ب 

  : الفرملةخالل مرحلة 

P :قوة ثقل السیارة .  

RأوRSF   ). قوة رد الفعل(قوة تأثیر األرضیة على العجلة : ®

rF : المقاوم(قوة االحتكاك المعیق .(    

  
  
  

   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ2 من 2صفحة إجابة اختبار العلوم الفیزیائیة و التكنولوجیا ـ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  طني لالمتحانات و المسابقات                        الدیوان الو      وزارة التربیة الوطنیة                          
 2014جوان :                                                 دورة         امتحان شھادة التعلیم المتوسط              

 احدةساعة و:                                                  المدة        التربیة اإلسالمیة         : اختبار في مادة 
  

  )  نقطة12( :الجزء األّول
  )  نقاط06 (:وضعیة األولىال

  
الحوار و المناقشة أسلوب تربوي موصل للمعرفة، و ھذا ما جسَّده حدیُث جبریل علیھ الّسالم مع الّنبي 

  : صّلى اهللا علیھ و سلم، الذي جاء فیھ قولھ

   ). ُیَعلُِّمُكْم ِدیَنُكْم. . . . . . . . . . . .  َأْن َتْعُبَد اَهللا :َقاَل َفَأْخِبْرِني َعِن اِإلْحَساِن؟(
  - رواه مسِلٌم -

  . أتمم الحدیث الّشریف و اضبطھ بالّشكل الّتام) 1س
  .  الَعاَلة-َربََّتَھا : اشرح المفردتْین التالیتْین) 2س
  . لإلیمان بالیوم اآلخر أربعة مظاھر، اذكرھا دون شرح) 3س

  
   ) نقاط06 (:الوضعیة الثانیة

أولى اإلسالُم األسرَة عنایًة كبیرًة، و خّصھا بكثیر من الّتشریعات و األحكام التي ُتثبِّت بنیاَنھا و ُتنّظم 
  . شؤونَھا

  . عّرف الزواج) 1س
  ). دون شرح(ما ھي أركانھ؟ ) 2س
  ). دون شرح(اذكر ثالثة ُأُسس لبَناء األسرة في اإلسالم ) 3س

  
  )  نقاط08( :الجزء الّثاني

  :یة اإلدماجّیةالوضع
  

 َخَلَق اهللا الحیاَة و الموَت و ھما َمْظھران یدالَِّن عَلى ُقدرِتھ تعالى لیختبر الّناس، و أّن الحكمة من الموت :الّسند
  . ھي االنتقال من دار العمل إلى دار الجزاء

  
خر ُمبیِّنا مظاھره و  اكتب موضوًعا من اثني عشر سطًرا تتحّدث فیھ عن مفھوم اإلیمان بالیوم اآل:الّتعلیمة

  . كاشًفا آثاره ُمدِعما إجابتك بما تحفظ من الّشواھد
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 من 1صفحة 
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 2014جوان :                                                      دورة         ھادة التعلیم المتوسط         امتحان ش
 3ساعة واحدة:                                            المدة       التربیة اإلسالمیة       : إجابة اختبار في مادة 

  

  :اإلجابة

  ) ة نقط12( :الجزء األّول

  )  نقاط06 (:الوضعیة األولى

   ن3                                                    . م الحدیث الّشریف و ضبطھ بالّشكل الّتاماتمإ) 1س

: قاَل. َأْن َتْعُبَد اَهللا َكَأنََّك َتَراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه فِإنَُّھ َیَراَك :َقاَل َفَأْخِبْرِني َعِن اِإلْحَساِن؟(

 :َقاَل. َفأْخِبْرِني َعْن َأَماَراِتَھا: َقاَل.  َما اْلَمْسُؤوُل َعْنَھا ِبَأْعَلَم ِمَن السَّاِئِل: َقاَل .َفَأْخِبْرِني َعِن السَّاعِة

ُثمَّ : َقاَل. َن ِفي اْلُبْنَیاِنَأْن َتِلَد اَألَمُة َربََّتَھا، َوَأْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الشَّاِء، َیَتَطاَوُلو

َفِإنَُّھ   : قاَل .اُهللا َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم: ُقلُت. یا ُعَمُر، َأَتْدِري َمِن السَّاِئُل؟: ُثمَّ قاَل لي .اْنَطَلَق، َفَلِبْثُت َمِلیا

  - رواه مسِلٌم -                                                                 ).ِجْبِریُل َأَتاُكْم ُیَعلُِّمُكْم ِدیَنُكْم

  2×ن50,             .جمع عائل، و ھو الفقیر =  الَعاَلة– أي سّیدتھا =  َربََّتَھا:شرح المفردتْین) 2س
   4×ن50,                                                       .البعث - : اإلیمان بالیوم اآلخرمظاھر) 3س

  . الحشر -
  . الحساب -
  . الصراط -

  )  نقاط06 (:الوضعیة الثانیة
  

 و ھو عقد بین الرجل و المرأة لتكوین أسرة على الوجھ المشروع، بأن یؤسس :ف الزواجیعرت) 1س
  . على أركانھ الخمسة

   ن57,0                                                               .  الزوجان- 1 : الزواجأركان) 2س
   ن57,0                                                                  . الولي - 2
   ن57,0                                                                . الشھود - 3
   ن57,0                                                      ). المھر(الصداق  - 4
   ن57,0  .)ألفاظ اإلیجاب و القبول الّدالة على رضا الطرفین (الصیغة – 5

  
   ن57,0                                   .  الموّدة و الّرحمة– 1: ُأُسس بَناء األسرة في اإلسالم) 3س

   ن57,0                              .  الّدین و الخلق الحسن– 2
   ن57,0                           .  رعایة األبناء و تربیتھم– 3

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2 من 1صفحة  ـ تربیة اإلسالمیةإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
بوراس عبد المجید ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة :  األستاذ– 3   
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  )  نقاط08( :الجزء الّثاني

  :الوضعیة اإلدماجّیة

  

یاة و الموت و ھما مظھران یدالن على قدرتھ لیختبر الناس، لذا وجب على كل خلق اهللا تعالى الح

عمل الصالح، فاإلیمان بالیوم اآلخر ھو التصدیق تقوى و الإنسان أن یستقیم و یستفید من عمره و یتزود بال

و ھو أن تؤمن بأن قدرتھ، و حقائق الیوم اآلخر و مظاھره محّددة تبدأ بالبعث ربوبیتھ و الجازم بوحدانیة اهللا و 

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر  «:  على عملھ لقولھ تعالىو یحییھم یوم القیامة لیحاسب كالاهللا تعالى یبعث من جدید الناس 

، فتأتي بعدھا مرحلة الحشر حیث یجمع اهللا تعالى عباده كافة في مكان واحد للحساب بعد » َذِلَك َیْوُم اْلَوِعیِد

، ثم الحساب ففیھ یحضر األنبیاء و الرسل لیشھدوا » َم َنْحُشُر اْلُمتَِّقیَن ِإَلى الرَّْحَمِٰن َوْفًداَیْو «: البعث لقولھ تعالى

 أما بعد فتأتي مرحلة الصراط الذي ھو أَرقُّ من الشعرة و أحدُّ من السیف .على األمم أنھم بلغوا رساالت ربھم

بغیر حساب، جنة فیھا جنة الدخل من نجا الح و �ال ھعملعبره نجا بفمن زاغ عنھ ھوى في قعر جھنم و من 

  . ال یظمأ فیھا و ال یعرىما ال عین رأت و ال خطر على قلب بشر، جنة 

 یسعى إلیھا، و ھي و غایةمعنى اإلنسان و لإلیمان بالیوم اآلخر آثار اجتماعیة و نفسیة فیھ یكون لحیاة 

 و  مجتھًداإلى فعل الطاعات و الخیراتسارع یجعلھ یرضوان اهللا عّز و جل، و یزكي في نفسھ الیقین باهللا و 

  . یجتنب فعل المنكرات فیتوجھ إلى العمل الصالح و یلتزم بھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ2 من 2صفحة إجابة اختبار التربیة اإلسالمیة ـ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
                       الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات       وزارة التربیة الوطنیة                            
 2014جوان :                      دورة                                امتحان شھادة التعلیم المتوسط                  

 ساعة واحدة:          المدة                                                             مدنیةالتربیة ال: اختبار في مادة 
  )  نقطة12( :الجزء األّول

  )  نقاط04 (:سؤال األولال
  : ّتاليإلیك مجموعة من الوزارات، صنِّفھا حسب الجدول ال

 – وزارة الفالحة – وزارة الّشؤون الخارجیة – وزارة الّتعلیم العالي – وزارة الّداخلیة و الجماعات المحلیة -
   وزارة الّصناعة و إعادة الھیكلة – وزارة التضامن الوطني –وزارة الّسیاحة و الّصناعة التقلیدیة 

  .  وزارة الّدفاع الوطني–
  

  وزارات ذات طابع اجتماعي و ثقافي  ت طابع اقتصاديوزارات ذا  وزارات الّسیادة
      

  

  )  نقاط06 (:سؤال الثانيال
  . لإلدارة ارتباط وثیق بالمواطن

  . دارةعّرف اإل) 1س
  . أبرز ثالث وظائف لإلدارة اتجاه المواطن) 2س

  

  )  نقاط06 (:السؤال الثالث
  : حّدد مفھوم المصطلحات التالیة

  .  األمن القومي– الّنقابة –مة  أعضاء الحكو– المقّومات -
  

  )  نقاط08( :الجزء الّثاني
  :الوضعیة اإلدماجّیة

بمناسبة االحتفال بالیوم العالمي لحقوق اإلنسان، تابعت حواًرا بّثتھ إحدى الفضائیات العربیة، و 
  . لعالمالحظت اختالًفا بین المتحاورین حول حقوق اإلنسان، و االنتھاكات الُمسّجلة في جمیع مناطق ا

  :اتالّسند
   . من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان03المادة ". لكل فرد الحق في الحیاة و الحریة و سالمة شخصھ ":01الّسند
تنجم عن الحروب آثار ُمدمِّرة منھا الخسائر البشریة الفادحة، الخسائر في األموال، تھجیر  ":02الّسند

   .من الكتاب المدرسي                                                                       "                            السكان
  .  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان09المادة . ال یجوز القبض على أّي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسًفا ":03الّسند

  

تسباتك القبلیة، اكتب فقرة من عشرة أسطر و اعتماًدا على مك) 03، 02، 01(نطالقا من السندات  ا:الّتعلیمة
تبّین فیھا مظاھر انتھاكات حقوق اإلنسان في العالم، مع إبراز ُسبل تحقیق األمن و الّسلم على المستوى ) 10(

  . الدُّولي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 من 1صفحة 
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 2014جوان :                                                   دورة         امتحان شھادة التعلیم المتوسط            
 4ساعة واحدة:                           المدة                                  مدنیة التربیة ال: إجابة اختبار في مادة 

  :اإلجابة

  )  نقطة12( :الجزء األّول

  )  نقاط04 (:الوضعیة األولى

   8×ن50,                                                           :تصنیف الوزارات حسب الجدول) 1س

  وزارات 

  الّسیادة

  وزارات ذات طابع 

  اقتصادي

  ت طابع وزارات ذا

  اجتماعي و ثقافي

  .  وزارة الّداخلیة و الجماعات المحلیة-

 .  وزارة الّشؤون الخارجیة–

  .  وزارة الّدفاع الوطني-

  .  وزارة الفالحة-

  .  وزارة الّسیاحة و الّصناعة التقلیدیة–

  .  وزارة الّصناعة و إعادة الھیكلة-

  .  وزارة الّتعلیم العالي-

  . ي وزارة التضامن الوطن-

  

  )  نقاط04 (:السؤال الثاني

   ھي وسیلة مھمة لتنظیم حیاة الفرد و الجماعة، فالفرد یحتاجھا لتسییر أموره :تعریف اإلدارة) 1س

   ن1                             . أمور أسرتھ، كما تحتاجھا المؤسسات لتسییر شؤونھا و                  

   ن1                                      .  توفیر مناصب عمل-  1 :وظائف اإلدارة اتجاه المواطن) 2س

   ن1                              .  محاربة اآلفات االجتماعیة- 2   

   ن1                                   .  الحمایة و توفیر األمن- 3   

  )  نقاط04 (:السؤال الثالث

  : مفھوم المصطلحات

  

   ن1                                        . ھي األركان واألسس التي یقوم علیھا المجتمع : المقّومات-

   ن1                                             . ھم الوزراء الذین یشكلون الحكومة : أعضاء الحكومة–

                 واحد، للدفاع عن مصالحھم ھي تنظیم یكونھ العمال الذین ینتمون إلى مھنة واحدة وقطاع  : الّنقابة–

   ن1                                                 .وحقوقھم المادیة والمعنویة وتوحید مواقفھم             

   ھو قدرة الدولة على نشر السلم بین األفراد و ھو یخص المصالح العلیا للوطن و  : األمن القومي–

   ن1                         ). حمایة الدولة من أي خطر أو تھدید خارجي(أو . األمة                      

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ2 من 1صفحة  ـ تربیة المدنیةإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
   بالمسیلة ـ  1954بن صوشة رشید  ـ متوسطة أوا نوفمبر :  األستاذ– 3
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  )  نقاط08( :انيالجزء الّث

  :الوضعیة اإلدماجّیة

حقوق اإلنسان ھي الممیزات التي ینفرد بھا اإلنسان وتتساوى بھا البشریة، وھي صیحة  :مقدمة

  عالمیة وتعھد جماعي ملزم على حمایة حقوق اإلنسان كقضیة دولیة

  :مظاھر انتھاكات حقوق اإلنسان

  . ـ الممارسات الدیكتاتوریة

  . محظورة دولًیا استخدام األسلحة ال-

  .  االستعمار االقتصادي و السیاسي-

  .  التدخل في الشؤون الداخلیة للدول-

  .  حرمان الشعوب من تقریر مصیرھا-

  .  اإلبادة الجماعیة-

  .  استغالل األطفال-

  .  المعامالت الال إنسانیة-

  .  غیاب الدیمقراطیة-

  .  الحروب بأشكالھا المختلفة-

  . وة تھجیر السكان بالق-

  . إبراز ُسبل تحقیق األمن و الّسلم على المستوى الدُّولي

 .  منع التجارب النوویة-

 .  تفعیل دور ھیئة األمم المتحدة من أجل نشر السلم-

 .  جعل القارات الخمس مناطق منزوعة السالح-

 .  استخدام المفاعالت النوویة ألغراض سلمیة-

  . ى المساواة والعدالة والتنمیة وضع نظام اقتصادي عالمي جدید قائم عل-

 رغم كل الجھود المبذولة ومساعي المنظمات اإلنسانیة والمعاھدات الدولیة المبرمة :خاتمة 

  . الزالت حقوق اإلنسان تنتھك یومیا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ2 من 2صفحة إجابة اختبار التربیة المدنیة ـ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
                   الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات      وزارة التربیة الوطنیة                                 

 2014جوان :                                          دورة           امتحان شھادة التعلیم المتوسط                   
 ساعتان:                                                المدة         الریاضیات                        : اختبار في مادة 

  )  نقطة12( :الجزء األّول
  )  نقاط03 (:التمرین األول

  
ABCإلیك األعداد    : حیث;;

4
7

5
2

5
3

´+=A ، 3

2

105,12
7102,1

´
´´

=
-

B ، 76112175 +-=C  

  .  ثّم أكتبھ على الشكل العشريAأحسب ) 1
  . Bأعط الكتابة العلمیة للعدد ) 2
  . أبسط شكل ممكن على Cأكتب ) 3

  
  )  نقاط03 (:التمرین الّثاني

):  حیثEلتكن العبارة  ) 3652 2 -+= xE  

11204: تحقق بالنشر أّن) 1 2 -+= xxE   
  .  إلى جداء عاملینEحّلل العبارة ) 2
): حل المعادلة) 3 )( ) 012112 =-+ xx   

  
  )  نقاط03 (:التمرین الّثالث

=°:، فیھBشبھ منحرف قائم فيABCDالّشكل 25ˆBCA   
  .  بالتدویر إلى الوحدةABأحسب الطول ) 1

BCA: استعن بـ( ˆtan .(  
 و المثلث ABCDف أحسب مساحة كل من شبھ المنحر) 2

ABCثّم استنتج مساحة الجزء المظلل ، .  
  

  
  

  )  نقاط03 (:التمرین الّرابع
)المستوى مزود بمعلم متعامد و متجانس  )jiO

rr
;;   

): عّلم النقط) 1 )3;2 --A ،( )1;4B ، ( )4;2C  
   ABأ ـ أعط القیمة المضبوطة للطول) 2

  .  قائمABC، بّین أّن المثلث BC=13 و AC=65:    ب ـ علما أّن

  .  مستطیلABCE: أثبت أّن. BC باالنسحاب الذي شعاعھA صورةEأنشيء النقطة) 3
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2 من 1صفحة 
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  )  نقاط08( :الجزء الّثاني

  :المسألة

بمناسبة عید األضحى قدمت مؤسسة للھاتف الّنقال عرضین لمدة أسبوع للّتواصل و تبادل الّتھاني بواسطة 

)الّرسائل القصیرة  )SMS.  

  . للرسالة الواحدةDA3: العرض األول

  .  من الّرصیدDA30 للرسالة الواحدة مع اقتطاع مبلغ جزافي قدره DA5,1:  الثانيالعرض

  : أنقل و أكمل الجدول) 1

)عدد الرسائل  10     )SMS  

  DAالمبلغ حسب العرض األّول بـ    45  

  DAالمبلغ حسب العرض الّثاني بـ      90

2 (xیعتبر عدد الرسائل المرسلة  .  

1y 2 ھو المبلغ حسب العرض األّول وyھو المبلغ حسب العرض الّثاني  .  

  . x بداللة 2y و 1y عبر عن -

3 (f و gدالتان حیث  :( ) xxf ) و =3 ) 305,1 += xxg   

  :  في نفس المعلم المتعامد و المتجانس حیثgو  fمّثل بیانیا الدالتین 

)cm1 رسائل5 على محور الفواصل یمثل ( )SMSو cm1على محور التراتیب یمثل DA10 .(  

 و یرید DA120زینب و كریم استغالل ھذین العرضین لھذه المناسبة، في رصید كریم یرید األخوان ) 4

  . 15تھنئة أكبر عدد ممكن من األشخاص، أّما زینب ترید تھنئة زمیالتھا في الّدراسة و عددھن 

  ). حمع الشر( بقراءة بیانیة، ما ھو العرض المناسب لكل منھما؟ -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2 من 2صفحة 
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 2014جوان :                             دورة                      امتحان شھادة التعلیم المتوسط                     
 5ساعتان:                                              المدة        الریاضیات                  : إجابة اختبار في مادة 

  :اإلجابة
  )  نقطة12( :الجزء األّول

  )  نقاط03 (:التمرین األول
  :  ثّم كتابتھ على الشكل العشريAحساب ) 1
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  :Bالكتابة العلمیة للعدد ) 2
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2

105,12
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=
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B                          52,0ن   
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  ن52,0                                     =

                                       510672,0 -´=  

           651 1072,6101072,6 --- ´=´´=  
61072,6 -´=B                              ,50ن  

  :  على أبسط شكلCكتابة ) 3

                            76112175 +-=C     
75725175 2 ´=´=         
74716112 2 ´=´=   

767475 22 +´-´=C                            52,0ن   
767475    ن52,0                       =-+

( ) 7645 +-=  

77=  
77=C                     ,50ن   

  )  نقاط03 (:التمرین الّثاني
  : الّتحّقق بواسطة النشر أّن) 1

11204 2 -+= xxE  

):                 لدینا                               ) 3652 2 -+= xE                                   52,0ن   

):     و منھ    ) ( )( ) 3652252 22 -++= xx 3620254 2 -++= xx             52,0ن   

11204:  و ھو المطلوب 2 -+= xxE                                                ,50ن   
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  بالمسیلة ـ 1954عروسي مبارك ـ متوسطة أول نوفمبر :  ـ األستاذ5
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  : إلى جداء عاملینEتحلیل العبارة ) 2
( ) 3652 2 -+= xE    

2636               :          الحظ أّن                                  =  

):                إذن                                 ) 22 652 -+= xE                 52,0ن   
( )( )bababa +-=- 22  

                             ( )[ ] ( )[ ]652652 ++-+= xxE                  52,0ن   
                                                   ( )( )11212 +-= xxE                        ,50ن   

  : حل المعادلة) 3
( )( ) 012112 =-+ xx  

( )

( )ï
î

ï
í

ì

=+

=-

2..........0112

1..........012

x

وأ

x

   ن52,0                           

)من                            2:  نجد1(
1

=x                               52,0ن   

)أو من                           2:  نجد2(
11

-=x                                  52,0ن  

2: ھماللمعادلة حّالن : إذن                            
11-

2 و 
1

   ن52,0                            .

  
  )  نقاط03 (:التمرین الّثالث

  :  بالتدویر إلى الوحدةABحساب الّطول ) 1
  . B مثلث قائم في ABC: لدینا

BC     و     
AB

CBA =ˆtan       22: بالتعویض
25tan

AB
   ن52,0+ن52,0           °=

      °= 25tan22AB                                                 52,0ن   
   =258,10...: إذن

11  << AB  10  
قیمة مقربة 

  بالزیادة
قیمة مقربة 
  بالنقصان

52: الحظ أّن <   
mABنأخذ القیمة المقربة إلى الوحدة بالنقصان : إذن    ن50,                        =10

   :استعمال القاعدة المعطاة بABCDحساب مساحة كل من شبھ المنحرف● ) 2
( )

2

ABقق كص
مش

´+
=A

  

( )
170

2
340

2
101222

==
´+

   ن52,0                                 =
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2170mمش =A  

   ن2170m                                        52,0: ھيABCDمساحة شبھ المنحرف: إذن             
  : ABCحساب مساحة المثلث  ● 

110
2

1022
2

=
´

=
´

=A
BABC

ABC                           52,0ن   
2110mABC =A   

   ن2110m                                               52,0: ھيABCمساحة المثلث: إذن
  : استنتاج مساحة الجزء المظلل● 

ABCمش A-A=A                                                   52,0ن   
60110170:         و منھ    ن52,0                                            =-=

260m=A   
   ن260m                                                          52,0: مساحة الجزء المظلل ھي: إذن

  
  )  نقاط03 (:التمرین الّرابع

): تعلیم النقط) 1 )3;2 --A ،( )1;4B ، ( )4;2C           52,0ن52,0+ن52,0+ن52,0+ن   
  

  
  
  : ABأ ـ القیمة المضبوطة للطول) 2

( ) ( )22
ABAB yyxxAB    ن52,0                         =-+-

( )( ) ( )( )22 3124    ن52,0                   =--+--
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163646 22 +=+=  

   نAB                                                  52,0=52وحدة الطول
  

  :  قائمABC   ب ـ تبیان أّن المثلث 

( ) 1313
22 ==BC،( ) 6565

22 ==AC و ( ) 5252
22 ==AC .52,03×ن   

222:           الحظ أّن ACBCAB    ن52,0                                                        +=

651352 =+  

   نB .               52,0 قائم فيABCو حسب النظریة العكسیة لنظریة فیثاغورث المثلث

  

   نBC .                                    ,50 باالنسحاب الذي شعاعھA صورةEنقطةإنشاء ال) 3

   . نستعمل المدور:مالحظة

  :  مستطیلABCE: إثبات أّن● 

ABCEمستطیل ألّن  :  

E صورة A باالنسحاب الذي شعاعھ BCمعناه  :AEBC  الرأس E و علیھ یكفي تعیین =

   نABCE.                                                              52,0الّرابع لمتوازي األضالع 

AEBC: لدینا =   

=°:  متوازي أضالع، و بما أّنABCE: معناه 90ˆCBAن52,0    .  حسب البرھان السابق   

  .مستطیلABCEفالرباعي: إذن
  

  )  نقاط08( :الجزء الّثاني

  :المسألة

  : نقل و إكمال الجدول) 1

  
( ) 40153090 =¸-  15345 )عدد الرسائل  10  ¸= )SMS  

120403 =´  45  30103 المبلغ حسب العرض األّول   ´=
  DAبـ

90  5,5230155,1 =+´  4530105,1 المبلغ حسب العرض الّثاني   ´+=
  DAبـ
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   x عدد الرسائل –) 2

  . x بداللة 2y و 1y التعبیر عن -

  :0³x: من أجل

 xy 31 305,12 و = += xy   

  :  في نفس المعلم المتعامد و المتجانسg و fثیل البیاني للدالتین التم) 3

  

( ) 305,1 += xxg  ( ) xxf 3=  
  

40  20  0  x  
90 60  30 ( )xg    

  

40  5  0  x  
120 15 0  ( )xf    
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  : تعیین العرض المناسب لكل منھما من البیان) 4
  

   زینب- 2     كریم- 1
و یرید تھنئة أكبر عدد DA120رصیده 

  . ممكن من األشخاص
  ) 2(العرض الّثاني 

   fبالنسبة لـDA120: ألّن
  SMS40¬تقابلھا
DA120بالنسبة لـg   

  SMS60¬بلھاتقا

  15عدد زمیالتھا ھو  
   fبالنسبة للعرض األول أي

( )DA45;15   
   gأي) 2(بالنسبة للعرض الّثاني 

( )DA5,52;15   
  . األول: العرض األفضل ھو: إذن
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
                   الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات                         وزارة التربیة الوطنیة              

 2014جوان :                                         دورة         امتحان شھادة التعلیم المتوسط                      
 ساعة و نصف:                                       المدة          اللغة االنجلیزیة                  : اختبار في مادة 

 

BRAZIL 

Brazil is organizing the Football World Cup which will take place from 12th 
June to 13th July, 2014. Thirty two countries are participating in this 20th edition. 
Among them is Algeria. Brazil is hosting this competition for the second time. The 
first one was in 1950. This country won five times the world cup (1958, 1962, 
1970, 1994 and 2002). Do you know Brazil?  

It is a big country in the south of America; its area is 8 550 000 square 
kilometres, ranking 5th in the world. It has got a population of about 190 million 
inhabitants with a density of 23 persons per square kilometre. Its capital city is 
Brasilia. Rio de Janeiro and Sao Paolo are the main cities. Portuguese is the official 
language.  

The world’s largest tropical rain forest covers most of northern Brazil. The 
Amazon River goes through this vast forest where a variety of animals like pumas, 
jaguars, rare bush dogs and foxes live.  

Brazil is famous for the coffee production, Samba Music, Rio de Janeiro 
Carnival and football.  

Adapted from: Encarta kids 2008 and www.fifa.com. 
PART ONE (14points) 

A/ Reading Comprehension: (07points) 
Read the text carefully and do the following activities:  

 

Activity One (02points): Answer the following questions  
1– Is Brazil hosting the 2014 Football World Cup?  
2– Did Brazil win the Football World Cup in 1974?.  

Activity Two (03points): Complete the table with information from the text.  
 

Country Situation Number 
of people 

Area Capital Language Famous 
sport 

Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Activity Three (02points): Match the words in column A with their equivalents in 
column B.  

A B 
1– big  
2– inhabitants  
3– main  
4– famous  

1– well-known  
2– principal  
3– large  
4– people  

 
 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2 من 1ــــــــ صفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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B/ Mastery of Language (07points) 

Activity One (02points): Reorder the following words to get coherent 

sentences.  

1- large / a / Algeria / country / is / . /  

2- Algeria / The fennec / is / animal / . / famous / in / a /  

Activity Two (03points): Write the correct form of the verbs in brackets.  

The Algerian team (to participate) in the 2010 Football World Cup, 

which (to take) place in South Africa. The Algerian people (to support) the 

team in the 2014 Brazil World Cup.  

Activity Three (02points): Pick out from the text four words and complete 

the table according to the pronunciation of their final –s.  

/ s / / z / / iz / 

1- . . . . . . . . . .  

2- . . . . . . . . . . 

1- . . . . . . . . . .  1- . . . . . . . . . .  

 

PART TWO: Written Expression (06points)  

A Brazilian friend of yours knows that Algeria is going to participate in the 

2014 Football World Cup. He / she wants to have more information about Algeria.  

Write him / her a letter telling him / her about:  

- Situation / area / population  

- Capital / main cities  

- Famous for  

 

DO NOT SIGN YOUR NAME. 
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 2014جوان :                              دورة                           امتحان شھادة التعلیم المتوسط               
 6ساعة و نصف:                                            المدة  اللغة االنجلیزیة            : اختبار في مادة إجابة 

 

ANSWER KEY  

PART ONE (14points) 

A/ Reading Comprehension: (07points) 

Activity One (02points):  

1– yes, it is.                                            01  

2– No, it didn’t.                                      01  

Activity Two (03points):  
 

Country Situation Number of 
people 

Area Capital Language Famous 
sport 

Brazil South of 
America 

190 
million  

inhabitants 

8.550.000 
square 

kilometre 

Brasilia Portuguese Football 

 
 5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  
                                                                                                 

Activity Three (02points):  
 

 

A B 
1– big  
2– inhabitants  
3– main  
4– famous  

1– well-known  
2– principal  
3– large  
4– people   

 
5,0  

      5,0  
5,0  

      5,0  

 
B/ Mastery of Language (07points):  

Activity One (02points):  

1- Algeria is a large country .                                         01  

2- The fennec is a famous animal in Algeria .                01   

Activity Two (03points):  

The Algerian team participated in the 2010 Football World Cup, which 

took place in South Africa. The Algerian people Will support the team in the 

2014 Brazil World Cup.                                301´  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2 من 1صفحة  ـ لغة اإلنجلیزیةإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
جعیجع سمیر ـ لغة إنجلیزیة ـ متوسطة عمر بن الخطاب بحمام الضلعة :  األستاذ-  6  



 28 ئیة و تكنولوجیا ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ جعیجع محمد ـ علوم فیزیا: أعدَّھا و نشرھا األستاذ

 

Activity Three (02points):  
 

/ s / / z / / iz / 
1- famous  
2- this 

1- times 
     covers 
     goes 
     animals 

1- countries 
     cities 

 
5,0 + 5,0  5,0  5,0  

 

PART TWO: Written Expression (06points):  

 

Dear ……………., 

I’m writing to inform you about my country, Algeria. Algeria is the biggest 

country in the north of Africa. It has borders with Tunisia, Morrocco, Mauritania,  

Mali and Niger. Its area is 2 381 741 square kilometres. It has got a population of 

about 40 million inhabitants with a density of 16,79 persons per square kilometre. 

Its capital city is Algiers. Oran, Constantine and Annaba are the main cities. Arabic 

is the official language.  

Algeria is famous for its wonderful beaches and fantastic mountains such as 

Cheria, Djurdjura, … etc  

Petrol is the main production in my country. The Algerian people love their 

national football team and they always repeat the slogan "1,2,3 viva l’algerie".  

 

Yours, ………………………. 
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  ان الوطني لالمتحانات و المسابقات                     الدیو       وزارة التربیة الوطنیة                            

 2014جوان :                                           دورة         امتحان شھادة التعلیم المتوسط                    
 ة و نصفساع:                                          المدة        التاریخ و الجغرافیا            : اختبار في مادة 

  
  :أجب عّما یلي

  :مادة التاریخ
  ) طا نق09( :الجزء األّول

  : رّتب األحداث التاریخیة حسب تسلسلھا الزمني مع شرحھا) 1س
  .  مؤتمر الصومام–) حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة( أزمة حزب الشعب – الحكومة الجزائریة المؤقتة -

  : لحرب العالمیة األولى نتیجة عّدة عواملظھرت الحركة الوطنیة الجزائریة بعد ا) 2س
  : أذكر األسباب التي ساھمت في ظھورھا:المطلوب

  ).ثالثة أسباب(ب ـ الخارجیة                       ).ثالثة أسباب( الداخلیة –أ 
  : صنِّف مطالب االّتجاھات السّیاسیة اآلتیة في الخانة المناسبة لھا من الجدول) 3س
   تشكیل برلمان و جیش جزائري – تجنیس الجزائریین بالجنسیة الفرنسیة –لتنصیر  محاربة سیاسة ا-
 الدفاع عن اللغة و الدین و – المساواة بین الجزائریین و المستوطنین في الحقوق السیاسیة و االجتماعیة –

  .  جالء القوات الفرنسیة من الجزائر–التاریخ 
  )اإلسالمي(االتجاه اإلصالحي   )اللیبرالي(ماجي االتجاه اإلد  )الثوري(االتجاه االستقاللي 

      
  )  نقاط04 (:جزء الثانيال

أن فرنسا جاءت إلى الجزائر سنة :  دار حوار بینك و بین شاب فرنسي عبر الفایس بوك، قال فیھ:السیاق
حقیقًیا أّن الحملة الفرنسیة كانت استعماًرا : م بھدف نشر الحضارة الغربیة فیھا، و كان جوابك لھ1830

  . مارست فیھ فرنسا سیاسة استعماریة استھدفت األرض و اإلنسان
  : السندات

لكم أن ُتنشئوا من المزارع ما : (قائًالم 1835أوت10المستوطنین یوم " كلوزیل" خاطب المارشال :01السند
كم بكل ما نملك من تشاءون و لكم أن تستولوا علیھا في المناطق التي نحتّلھا، و كونوا على یقین بأّننا سنحمی

  -25م،ص4 الكتاب المدرسي السنة -...)                  و سوف یعیش ھنا شعب جدید ... قوة 
  :  بعض القوانین و المراسیم االستعماریة:02السند

  . م الذي یعتبر الجزائر قطعة فرنسیة1834إصدار مرسوم● 
  ). م1846- 1844-1830: (مصادرة األراضي باسم القانون● 
  . م1871انون األھاليق● 

سطًرا حول ) 12إلى10(، أكتب مقاًال تاریخًیا من)2و1( من خالل مكتسباتك القبلیة و السندین :التعلیمة
  . الموضوع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2 من 1صفحة 
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  :مادة الجغرافیا
  )  نقاط04( :الجزء األّول

  : إلیك جدوًال ُیمّثل تطور نمو السكان في الجزائر) 1س
  )ملیون نسمة: الوحدة(

 

  2009  1998  1987  1977  1966 1954  السنوات

    35  29,5  23  18,2  12  08,7  لسكانعدد ا
  .  مثِّل أرقام الجدول بواسطة منحنى بیاني- :المطلوب

  .  ملیون نسمة2← سم 1       :المقیاس
  .  سنوات5←  سم 1

  : صنِّف الجبال اآلتیة حسب الّسلسلة الجبلیة التي تنتمي إلیھا) 2س
  . شریس جبال الون– جبال أوالد نایل – جبال جرجرة –جبال األوراس 

  
  سلسلة األطلس الصحراوي  سلسلة األطلس الّتلي

    

  )  نقاط03 (:الجزء الثاني
حضرت رفقة والدك ندوة اقتصادیة تناول فیھا الخبراء موضوع الموارد الطبیعیة في الجزائر و  :السیاق

  . اخلصوا إلى أّن الجزائر غنیة بالموارد المتجّددة و غیر المتجّددة، فطلب منك والدك توضیًح
  : السندات

م الشركة الجزائریة للطاقة الجدیدة و المتجدِّدة تھدف إلى إنتاج 2002أنشأت شركة سوناطراك سنة" :01السند
   م2002،جویلیة34مجلة سوناطراك، العدد..." الكھرباء باستعمال الطاقة الشمسیة و طاقة الریاح

  : جدول یمثل تنوع الثروات الطبیعیة في الجزائر :02السند
  

  االحتیاط  اإلنتاج  لمادةا

   ملیار طن2   ملیون طن14  الحدید

   ملیار طن2   ملیون طن77  البترول

  3 ملیار م4077  3 ملیار م151  الغاز

  /   ملیار كیلواط ساعي25  الكھرباء

  /   ملیار كیلواط ساعي1  الطاقة الشمسیة

  
 أسطر تجیب 8 إلى 6من  حرِّر فقرة و ما درست،) 2و1(انطالًقا من السیاق و على ضوء السندین  :التعلیمة

  . فیھا عن تساؤل والدك
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2 من 2صفحة 
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 2014جوان :                                                       دورة          امتحان شھادة التعلیم المتوسط       
 7ساعة و نصف: التاریخ و الجغرافیا                                                    المدة : اختبار في مادة إجابة 

  :مادة التاریخ

  )  نقاط09( :الجزء األّول

 :  األحداث التاریخیة حسب تسلسلھا الزمني مع شرحھاتیبرت) 1ج

 حول قیادة 1953 سنة األزمةوقعت  : )حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة(أزمة حزب الشعب  ●

   ن50,                                        : إلىوانتھت بانقسام الحزب )  فردیة أوجماعیة (الحزب 

   ن50,                                                . مصالي الحاجرئیس الحزب  أنصار ھم :مصالیون -

   ن50,. الحاجي مصالاأقصو  القیادة الجماعیة واعلنوأھم أنصار اللجنة المركزیة للحزب،  :مركزیون -

 تأسیس اللجنة اأعلنو  االنفصال عن الطرفین وازیة قررو من المنظمة الخاصة واللجنة المرك:حیادیون -

 بعدما فشلت كل محاوالت إصالح الوضع و فك النزاع والعمل والبدء في التحضیر للثورةالثوریة للوحدة 

  ن50,                                                               . بین الطرفین و توحید مناضلي الحزب

 ةوزالقن بوادي الصومام في بجایأ بقریة افري 1956 أوت 20تمر یوم عقد المؤ: الصوماممؤتمر  ●

، و قد خرج بوثیقة لتقییم المرحلة السابقة من الثورة والتحضیر للمرحلة القادمةبالمنطقة العسكریة الثالثة 

ا في تاریخ حاسمویعتبر مؤتمر الصومام منعرجا نظمت الثورة على الصعیدین الداخلي و الخارجي، 

   ن50,                                                                                     .الثورة الجزائریة

انبثقت من مؤسسا الثورة الجزائریة حیث تحولت لجنة التنسیق والتنفیذ  : الحكومة الجزائریة المؤقتة ●

  ن50,                 . بقیادة فرحات عباسم9581 سبتمبر19لى أول حكومة مؤقتة جزائریة یوم إ

   : الحركة الوطنیةالتي ساھمت في ظھورعوامل ذكر ال) 2ج

   3×ن50,                                                               :)ثالثة أسباب( الداخلیة –أ  

   .یادة الوطنیة و القضاء على السللجزائرالعسكري ستمرار االحتالل الفرنسي ا -

   . و القوانین الخانقةوالتمییز العنصري التي مارسھا االحتالل اإلبادةحرب  -

   . بمحاربة مقوماتھا من دین و لغة و تاریخ و حضارةسیاسة محو الشخصیة الجزائریة -

  . م الذي فرض على الجزائریین1912قانون التجنید اإلجباري عام  -

  . ھود المجنسین على كل االمتیازات و تھمیش الجزائریین سیطرة طبقة المستوطنین و الی-

   :)ثالثة أسباب(ب ـ الخارجیة  

   ن50,                                            .اإلسالمیة  الدیني والجامعةاإلصالححركة  -

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ4 من 1صفحة  ـ فیاتاریخ و الجغراإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
م بالمسیلة ـ 1954بن صوشة رشید ـ متوسطة أول نوفمبر :  ـ األستاذ 7  
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   ن50,                                                  . )الطلبة والمجندین(عودة المھاجرین  -

سیاسیة و عسكریة  وما صاحبھا من تطورات 1918-1914 األولىالحرب العالمیة  -

أو ما یعرف بالوعود )  داعیة للحریة و السالمولسنوعة كمبادئ  و شعارات مرفمبادئ(

   ن50,                                                  . االستعماریة وما صاحبھا من خیبة أمل

  : ف مطالب االّتجاھات السّیاسیةنی�ت) 3ج

    2×ن50,                        2×ن50,                             2×ن50,                      
  االتجاه االستقاللي 

  )الثوري(
  االتجاه اإلدماجي 

  )اللیبرالي(
االتجاه اإلصالحي 

  )اإلسالمي(

تشكیل برلمان و جیش  ●
  . جزائري

جالء القوات الفرنسیة  ●
  . من الجزائر

المساواة بین الجزائریین  ●
و المستوطنین في الحقوق 

  . السیاسیة و االجتماعیة
تجنیس الجزائریین  ●

  . بالجنسیة الفرنسیة

دفاع عن اللغة و الدین ال ●
  . و التاریخ

  .محاربة سیاسة التنصیر ●

  )  نقاط04 (:الجزء الثاني
ا من أجل  مًعاإلنسان سیاستھ في الجزائر على أبعاد شملت األرض و ى االحتالل الفرنسي قد بنإن

 ومن مظاھر السیاسة الفرنسیة ،الى الجزائر ككیان مستقل نھائًیإذابة الجزائر في الكیان الفرنسي والقضاء ع

  : في الجزائر

 حیث نھبت األراضي من أیدي الشعب بعدة أسالیب كاالستیالء علیھا باسم القانون :مصادرة األراضي
 خالل السنوات الثالث اآلتیة على  الجزائریةاألراضيحیث صدرت جملة من القرارات والمراسیم لمصادرة 

مد الطرقات و إقامة : و استعمال مبدأ المصلحة العامة مثل. م1846م، و 1844م، 1830: تواليال
م، و إنشاء بنك 1851الجسور، و نقل ملكیة األرض إلى المستوطنین ودعمھا بإلغاء الحواجز الجمركیة عام

 الھیئات  شركة، و إنشاء51م، وتأسیس الشركات الزراعیة حیث نشطت حوالي 1851أوت : الجزائر في
  . الفالحیة المتخصصة مثل الشركة الزراعیة لالحتیاط

االستیطان مما یسھل عملیة تدمیر البنیة  لى تشجیع الھجرة وإ حیث عمدت فرنسا :سیاسة االستیطان
م الذي 1834المرسوم التنفیذي الذي صدر سنة و . ادیة والثقافیة للمجتمع الجزائرياالجتماعیة واالقتص

م، 1871 قامت بإصدار قانون سمّي بقانون األھالي سنة التيطعة أرضیة تابعة لفرنسا، یعتبر الجزائر ق
ن حكومة الدفاع الوطني، تقرر بأن جمیع اإلسرائیلیین األھالي في عماالت الجزائر قد الذي نّص على أ

   .أصبحوا مواطنین فرنسیین
  

خیراتھا الفوقیة رض كتف باستغالل األا في بالدنا لم یوال الفترة التي قضاھ االستعمار الفرنسي ِطإن

لمجتمع الجزائري وفصلھ عن قاعدتھ التي الى تذویب إ وتسخیره، بل تعدى اإلنساناستعباد  ، وو الباطنیة

   . ، بانتھاجھ سیاسة التنصیر و الفرنسة)الھویة(یرتكز علیھا

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ4 من 2صفحة  ـ تاریخ و الجغرافیاإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :مادة الجغرافیا

  )  نقاط04( :الجزء األّول

   4×ن52,0                                                    .ل أرقام الجدول بواسطة منحنى بیانيیمثت) 1ج

  

  

  تطور نمو السكان في الجزائرحنى من
  

  : ف الجبال حسب الّسلسلة الجبلیة التي تنتمي إلیھاتصنی) 2ج

   4×ن50,                                                                                                

  سلسلة األطلس الصحراوي  سلسلة األطلس الّتلي

   جبال جرجرة -

  ل الونشریس جبا–

  .جبال أوالد نایل -

  جبال األوراس  -

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ4 من 3صفحة  ـ تاریخ و الجغرافیاإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )  نقاط03 (:الجزء الثاني
  

ا واحتیاطا نتاًجإا وعربیا طبیعیة  تتصدر بھا المراتب األولى عالمًیتمتلك الجزائر ثروات موارد 

، على الطاقة المتجددة  نحو االعتماداألنظار ت، لذا  توجھخاصة البترول والغاز الطبیعي لكنھما موارد زائلة

  .  یشكل موارد الدخل الوطنياو كالھم

  

فة خاصة حیث تمتلك الجزائر البترول  تتمثل في المحروقات بص:متجددة في الجزائرالالموارد غیر 

 ملیون طن 77في حین یقدر إنتاجھا بنحو  ملیار طن 2 ویقدر االحتیاطي بـم،1956 كتشف سنةأ الذي

 ھ في حاسي مسعود وعین أمناس،لتتركز حقوحیث  ،ا عالمًی17ـوتحتل الجزائر المرتبة السادسة عربیا وال

 151ـ یقدر ببإنتاجا الخامسة عالمًی ا وولى عربًی المرتبة األالذي یصنف الجزائر فيوكذلك الغاز الطبیعي 

 ملیار طن من الحدید الذي بلغ 2تمتلك احتیاطي قدر بـ  ، و3 ملیار م4077واحتیاطي یقدر بـ  3ملیار م

 تمتلك الجزائر الذيالفحم و و من المعادن الفوسفات و النحاس و الذھب  ملیون طن، 14 منھ إنتاجھا

  .  لكن ظروف االستغالل غیر مالئمة؛أس بھب احتیاطي ال

   : تتمثل في:الموارد المتجددة

، و  في الصحراء86 في الھضاب و10حل و مناطق مشمسة في السا4 حیث تمتلك الجزائر :الطاقة الشمسیة

  .  ملیار كیلواط ساعي1بلغ إنتاجھا 

  .  رصید ھام من ھذا النوعمناطق لھا تعتمد على الریاح وتوجد في الجزائر عدة :الطاقة الھوائیة

  .  تمتلك الجزائر مفاعلین نوویین في دراریة وفي الجلفة ویستخدمان في مجال البحث العلمي:الطاقة النوویة

  

ھا و العمل على تطویرھا، الھتمام بھا أكثر وحسن استغاللتمتلك الجزائر موارد طبیعیة ھامة یجب ا  

 للدخل الوطني ألن الموارد غیر المتجددة في الجزائر على خاصة الموارد المتجددة لتوفیر موارد جدیدة

  . وشك النفاد

  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ4 من 4صفحة  ـ تاریخ و الجغرافیاإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 35 ئیة و تكنولوجیا ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ جعیجع محمد ـ علوم فیزیا: أعدَّھا و نشرھا األستاذ

 اطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقر

         الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات                           وزارة التربیة الوطنیة                                          
 2014جوان :        دورة                                               امتحان شھادة التعلیم المتوسط                                    

 تانساع:   المدة                                                                                             لغة الفرنسیةال: اختبار في مادة 

  
Texte:  

Jusque dans les années 1970, peu d’éléments permettaient aux homes de 
réaliser que l’activité humaine peut avoir des conséquences sur la santé de la 
planète. Une association écologiste défend l’hypothèse selon laquelle le 
développement économique est incompatible avec la protection de la planète.  

Aujourd’hui, nous disposons de preuves scientifiques dans de nombreux 
domaines : réchauffement climatique, pollution de l’air et de l’eau, disparition 
d’espèces animales et végétales, diminution des ressources minérales… La prise de 
conscience est mondiale, et chaque citoyen est invité à participer à l’effort collectif 
de protection de l’environnement.  

Il existe de nombreuses manières d’agir au quotidien par des gestes simples : 
le tri des déchets, l’économie d’eau et d’électricité, les transports doux (vélo, 
marche), une alimentation à base de produits bios et locaux, l’utilisation de produits 
à durée de vie plus longue… 

Ainsi, notre environnement sera certainement meilleur.  
                                                                                    Source Internet 

http://www.notre-planète-info/écologie.  
 

Questionnaire 
 
I) Compréhension de l’écrit : (13 points)  
1. Le thème de ce texte est :  

a) Le développement scientifique.  
b) La protection de l’environnement.  
c) La vie des oiseaux.  
Choisis la bonne réponse.  

 
2. Classe ces expressions dans le tableau suivant :  

- La pollution de l’air et de l’eau.  
- Le tri des déchets.  
- L’économie d’eau et d’électricité.  
- La disparition des espèces vivantes.  

 
Conséquences de l’activité humaine Solutions pour protéger la planète 
  

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2 من 1صفحة 



 36 ئیة و تكنولوجیا ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ جعیجع محمد ـ علوم فیزیا: أعدَّھا و نشرھا األستاذ

 
3. Réponds par Vrai ou Faux :  

a) L’homme est responsable de la pollution.  
b) L’homme doit détruire les espèces animales et végétales.  
c) L’homme peut sauver la nature par des gestes simples.  

 
4. « Le développement économique est incompatible avec la protection de la 
planète. »  

a) Décompose le mot souligné.  
b) Donne son antonyme (son contraire).  

 
5. Complète le tableau :  

Le nom Le verbe 
La protection . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . Participer 
 

6. Relève du texte, deux (02) mots du champ lexical de : « la nature ».  
 
7. « L’activité humaine dégrade la nature. »  

- Transforme cette phrase à la voix passive.  
 

8. « Aujourd’hui, nous disposons de preuves scientifiques de la dégradation de la 
nature. »  

- Complète :  
Demain, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9. « Une association écologiste défend les espèces animales et végétales. »  
- Réécris cette phrase au pluriel :  

Des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
10. Donne un titre au texte.  
 
II) Production écrite : (07 point)  

Pour une ville propre, l’association de ton quartier organise une journée de 
nettoyage. Ecris un court texte (8 à 10 lignes), dans lequel tu essaieras de 
convaincre tes amis(es) à y participer.  

- Tu débuteras ton texte par une introduction comprenant le thème et la 
thèse.  
- Tu emploieras : - (03) arguments.  

- les connecteurs logiques.  
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2 من 2صفحة 



 37 ئیة و تكنولوجیا ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ جعیجع محمد ـ علوم فیزیا: أعدَّھا و نشرھا األستاذ

 2014جوان :                     دورة امتحان شھادة التعلیم المتوسط                                                                     

 8ساعتان: اللغة الفرنسیة                                                                                    المدة : إجابة اختبار في مادة 

 
Réponses : 

 
I) Compréhension de l’écrit : (13 points)  
1. Le thème de ce texte est :                                                 5,0  

b) La protection de l’environnement.  
2.                              25,0 ´                                                    25,0 ´  

Conséquences de l’activité humaine Solutions pour protéger la planète 
- La pollution de l’air et de l’eau.  
- La disparition des espèces vivantes. 

- L’économie d’eau et d’électricité. 
- Le tri des déchets.  

 
3.      a) L’homme est responsable de la pollution.      (vrai)    5,0  

b) L’homme doit détruire les espèces animales et végétales.    (Faux)       5,0  

c) L’homme peut sauver la nature par des gestes simples.     (vrai)           5,0  

4.                       5,0                     5,0               5,0  

a) In compati ble 
 Préfixe radical suffixe 

 
b) - Compatible   
5.                                 5,0                                         5,0  

Le nom Le verbe 
La protection protéger 
La participation Participer 

 
6. (choisis deux mots) :                                                   5,0  

- (Planète - l’air).  
– ( l’eau – espèces ).  
– (animales - végétales).  
- (ressources – minérales).                                          

 
 
 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2 من 1صفحة  ـ لغة الفرنسیةإجابة اختبار الــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                 

شریف عمار ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ :  ـ األستاذ 8  



 38 ئیة و تكنولوجیا ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ جعیجع محمد ـ علوم فیزیا: أعدَّھا و نشرھا األستاذ

 
7. La nature est dégradée par l’activité humaine : (voix passive). 5,1  

 
8. Demain, . nous disposerons des preuves scientifiques de la dégradation  de la 
nature. »                                                                                                    5,1  

 
9. Des associations écologistes  défendent Les espèces animales et végétales.    5,1  

 
10.                                           5,1   

- « Comment protéger notre environnement ? »  
        - «   Lutter contre la pollution » 
         - «  Préserver l’environnement contre la pollution »  
 
II) Production écrite : (07 point) 
 
Texte 1 

 

La planète souffre à cause de la pollution. C’est pourquoi- il est urgent de 

sauver notre environnement ?   

En effet, il y a plusieurs types de pollution  :  

La pollution des gaz d’échappement sont des gaz à effet de serre, ils détériorent la 

couche d’ozone et créent ainsi un réchauffement climatique. Ils ont également des 

conséquences sur la santé humaine, certaines personnes souffrent de maladies 

pulmonaires.  

La pollution des sols et nappes phréatiques, qui elle est causée par le 

traitement des  champs et autres cultures, en effet les agriculteurs utilisent des 

pesticides et autres produits qui servent à protéger leurs cultures des différents 

insectes et bactéries  . 

Pour en conclure ont peux dire que la pollution est mauvaise pour la santé 

ainsi que pour l’environnement. 

 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2 من 2صفحة  ـ لغة الفرنسیةجابة اختبار الإــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 39 ئیة و تكنولوجیا ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ جعیجع محمد ـ علوم فیزیا: أعدَّھا و نشرھا األستاذ

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

          الدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقات      وزارة التربیة الوطنیة                                          
 2014جوان :        دورة          تحان شھادة التعلیم المتوسط                                                      ام

 ة و نصفساع:   المدة                                                        علوم الطبیعة و الحیاة: اختبار في مادة 
  

  )  نقطة12( :الجزء األّول

  )  نقاط06 (: ـ التمرین األولأ

عضًوا من األنبوب الھضمي ) 1(ُتمّثل الوثیقة 

  . لإلنسان

   .3، 2، 1سمِّ العناصر الُمشار إلیھا باألرقام ) 1

أذكر الخصائص البنیویة الداخلیة للعنصر رقم ) 2

)3 .(  

ما ھي العالقة بین ھذه الخصائص و عملیة ) 3

    االمتصاص؟ 
  

  ) نقط 06 (:التمرین الثاني

، نتج عن ذلك )المنطقة القفویة(في حادث عمل تعّرض عامل إلى إصابة في المنطقة الخلفیة للجمجمة 

  . فـَقـُْده لحاسة الّرؤیة رغم سالمة عیـْنـَْیِھ

  . للرؤیة فسِّر سبب فـُقـَْدان ھذا الشـّخص ) 1

  . في حدوث الرؤیة) الفاعلة(أذكر األعضاء الُمشاركة ) 2

  . ور المخ في اإلحساساستنتج د) 3
  

  )  نقاط08( :الجزء الّثاني

  :الوضعیة اإلدماجّیة

تعّرضت مجموعة من األشخاص لُحمـّى مصحوبة بقـُشعریرة، ثم تعرُّق مصحوًبا بانخفاض حاّد في 

  . درجة حرارة الجسم

في و كان ھؤالء األشخاص یسكنون في حي سكني قریب من بركة لمیاه الّصرف الّصحي، كما یتواجد 

  ... الحي نفسھ غرباء فقراء مھملون صحیا

  ). 2( لعرض تشخیص المرض أجریت لھم تحالیل للّدم و كانت النـّـتائج كما ھي ممثـّلة في الوثیقة -

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2 من 1صفحة 



 40 ئیة و تكنولوجیا ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ جعیجع محمد ـ علوم فیزیا: أعدَّھا و نشرھا األستاذ

  
  

  عند الشخص السلیم  عند الشخص المصاب  عناصر الدم

  2600000/3mm  5000000/3mm  عدد كریات الدم الحمراء

  15000/3mm  4500/3mm  عدد كریات الدم البیضاء

/082,0  كمیة الھیموغلوبین lg  150,0/ lg  
  

  

  )2(الوثیقة 
  

  

 الّمالریا مرض التھابي خطیر ُیسببھ میكروب یسمى البالزمودیوم

"Plasmodium" یات الذي یدخل إلى جسم المریض عن طریق أنثى البعوض فیـُصیب كر

ُحمى مصحوبة بقشعریرة و (الدم الحمراء و ُیخّربھا، و یرافق ذلك مجموعة من األعراض 

  ). تعّرق

عندما تلسع أنثى البعوض التي تحمل میكروب الّمالریا شخًصا سلیًما تقذف في دمھ 

كمیة كبیرة من المیكروب الذي بدوره یتكاثر داخل الكبد و ینتشر في الّدم، فیخترق جدران 

  . الدم الحمراء للمریض فتنفجر لیخرج المیكروب مع سمومھ ُمحدًثا أعراض المالریاكریات 

تستجیب عضویة المصاب ضد ھذا الجسم الغریب بإنتاج عدد ھائل من كریات الدم 

  . البیضاء البالعة للمیكروب

          . و عند تعّرض المریض للــَّسعات البعوض تنقل منھ المرض إلى شخص أشخاص أصحاء

   .جریدة الشروق األسبوعیة بتصرف: المصدر

  
  

  
  

  )3(الوثیقة 
  

  : اعتماًدا على الوثیقتین و مكتسباتك السابقة

  . فسِّر انخفاض درجة حرارة الجسم عند المصابین) 1

  ما الدلیل على أّن المصاب قد استجابت مناعًیا ضد المیكروب؟ ) 2

  . ة سلوكات سویة للوقایة من ھذا المرضاقترح ثالث) 3

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2 من 2ة صفح
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 2014جوان :        دورة          امتحان شھادة التعلیم المتوسط                                                      
 9ة و نصفساع: المدة                                                 علوم الطبیعة و الحیاة: اختبار في مادة إجابة 

  

  )  نقطة12( :الجزء األّول

  )  نقاط06 (:أ ـ التمرین األول

   :سمیة العناصر الُمشار إلیھا باألرقامت) 1

   ن50,                                                                        .  وعاء بلغمي– 1

   ن50,                                                                         .  وعاء دموي– 2

   ن50,                                                                        .  المعي الدقیق– 3

  ). 3(الخصائص البنیویة الداخلیة للعنصر رقم ) 2

   ن50,                                                                                    .  مجوف-

   ن50,      . اره الداخلي بھ انثناءات تحتوي على عدد ھائل من الزغبات المعویة جد-

   ن50,                                                                .  لھا مساحة تماس واسعة-

   ن50,                                                                .  غنیة بالشعیرات الدمویة-

  : العالقة بین ھذه الخصائص و عملیة االمتصاص) 3

یحتوي على عدد ھائل من الزغبات المعویة ذات الجدار الرفیع مما یسمح بمرور نواتج الھضم إلى الدم 

   ن52,                                  .و البلغم الموجودان داخل أوعیة تزود بھا الزغبات المعویة

  ) نقط 06 (:التمرین الثاني

  : للرؤیة ر سبب فـُقـَْدان ھذا الشـّخص یفست) 1

سبب فقدان ھذا الشخص للرؤیة یعود إلى إصابة مركز الرؤیة الموجود على قشرة المخ في المنطقة 

   ن51,. القفویة التي تقوم بتفسیر اإلشارات الكھربائیة الواردة من العنصر الحسّي عبر العصب البصري

  : في حدوث الرؤیة) الفاعلة(ُمشاركة ذكر األعضاء ال) 2

   ن1                                                                    .  عضو حسّي القط← العین – 1 

   ن1                                       .  یترجم السّیالة العصبیة الحّسیة←العصب البصري  – 2

   ن1                   . ّیالة العصبیة الحّسیة إلى إحساس بالرؤیة یترجم الس← مركز الرؤیة – 3

  : اج دور المخ في اإلحّساساستنت) 3

یقوم المخ بترجمة الرسائل العصبیة الحّسیة الواردة إلیھ من األعصاب الحّسیة الخمسة إلى إحّساس 

   ن51,                                                                        . نوعي حسب العضو الذي جاءت منھ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2 من 1صفحة  ـ علوم الطبیعة و الحیاةإجابة اختبار ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
شیتور محمد ـ علوم الطبیعة و الحیاة ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ :  ـ األستاذ 9  
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  )  نقاط08( :الجزء الّثاني

  :الوضعیة اإلدماجّیة

  :  درجة حرارة الجسم عند المصابینر انخفاضیفست) 1

یرجع انخفاض درجة حرارة الجسم المصاب إلى نقص الكریات الحمراء التي تم تخریبھا من طرف 

)میكروب البالزمودیوم و انخفاض كمیة الھیموغلوبین المسؤولة عن نقل غاز األوكسجین )2O الضروري 

  . سمإلنتاج الطاقة بما فیھا حرارة الج

  :  مناعًیا ضد المیكروب عضویتھالدلیل على أّن المصاب قد استجابت) 2

و التي تقوم بدور دفاعي، الذي  المصابالشخص ھو ارتفاع عدد كریات الدم البیضاء في دم ھذا 

  . یعرف بالبلعمة

  : وكات سویة للوقایة من ھذا المرضح ثالثة سلااقتر) 3

  . فیھا تواجد البرك و المستنقعات المائیة االبتعاد عن األماكن التي یكثر – 1

  .  االتصال بالمركز الصحي عند ظھور أحد أعراض ھذا المرض– 2

  .  االھتمام بالغذاء الصحي و الجّید– 3
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