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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة  :ماي 2016

امتحان شهادة التعليم املتوسط

املدة :ساعتان

اختبار يف مادة :اللغة العربية
النص:

عتز
إحساس وطني
فيمو إالّ َمن لو
ٌ
وي ّ
ّ
ٌ
ويبِ ُ
إن َ
صادق و ٌ
العمَ َم الوطني يتكمّ ُم وُي ّ
ضمير حيَ ،
عبر ُ
ين ،ولكن ال َي ُ
ِ
ِ
االستعمار إلى ِ
ِ
نور
ظالم
عب الجزائري من
ام َنقمَ ِت ّ
بأمجـاد أُ ّمتوَ ،ويرى ىذا َ
الش َ
العمـم صورةً لوجوده فتَْممعُ في ذاكرتو ّأي ٌ
ظام والس ِ
ِ
ق والعبوديـ ِة إلى الحرية والس ِ
الن ِ
ياسة
يادة
جي ِة واالستبداد إلى ّ
ّ
ّ
الوطنية ،ومن الفوضى واليَ َم ّ
ّ
ّّ
االستقالل ،ومن الر ِّ ُ ّ
وسيادة ِ
ِ
العْمِم و ِ
العقل.
المدني ِة
و ّ
ٍ
يتجاوز َنظَ ُرهُ تمك القطعةَ القماشـية إلى آفـا ٍ
ٍ
معان وأسرٍار
رحبة ،إلى
ق
العمَـِم الوطني ينبغي أن
َ
إن ّ
ّ
اظر إلى َ
الن َ
ّ
ٍ
حقائق.
ودالالت و َ
أصعب وأشق ،فالسم ُم الذي
ولكن صعودي إلى ىذه األعالي
العمَ َم يقول( « :إن الصعود صعب)
عسير شاقّ ،
ّ
إن َ
ٌ
ُ
ف من جما ِجم و ْ ِ
ِ
نعمون بيا ّ -أييا الجزائرّيون -ليا تكاليفُيا
تقيت ُمؤل ٌ
ار ُ
ي ،وا ّن الحرّيةَ التي تَ َ
َ
أشالء الشعب الجزائرِّ
ٍ
ٍ
ٍ
اشكروا ربكم
العظيمةُ ،من
قد َرىا و ُ
اع ِرفوا ْ
للا في ىذه الحرّي ِة و ْ
وم َ
َ
يالك ،ودموٍع ودماء ،واضطياد وتشريد ،فاتّقُوا َ
متاعب َ
ِ
عميياِ ،
الوطني ِة ».
باالقتداء بيم في
لشيَدائيا
وحافظوا عمييا مخمصين ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
السّيارة الفخمة التي( يركبها) ،وال الحاسوب الذي يستعممو،
لقيمة
ادق
الص َ
ّ
اإلنسان ليس ىو ّ
يار الحقيقي ّ
إن الم ْع َ
العمَـِم وما َي ْرُمز إليو من ِق َيٍم،
وال األراضي ّ
الشاسعة الّتي َيممِ ُكيا ،وال األموال الباىظة التي َي ُ
كنزىا ،واّنما ىو عالقـتُو بيذا َ
ِ
ِِ
يخ.
الصانعةُ لمتّار ِ
البّناءةُ لممجدّ ،
ومواطَنتُوُ َ
وعالقتُو بوطنو ،ومدى نفعو لوُ ،
من كتاب (حب الوطن من اإليمان) لمحمد الصالح الصديق-بتصرف-
األسئمــة:

الجزء األول 12( :نقطة)

أ) البناء الفكري 60( :نقاط)
ص.
 -1ضع عنوانا مناسبا ّ
لمن ّ

َ -2من الّذي يفيم العمم الوطني حين تَكم ِمو؟
ّ
العمَم مجموعة من واجبات الجزائرّيين نحو الحرّية ،اُذكر ثالثة من ىذه الواجبات.
 –3ورد في ّ
النص عمى لسان َ
ص؟
 –4ما ىو المعيار
الصادق لقيمة اإلنسان حسب ما ورد في ّ
الن ّ
الحقيقي ّ
ّ
كل كممة من الكممات اآلتية :يفتخر ،واسعة ،صعدت ،مبادئ.
 –5استخرج من ّ
النص مرادف ّ

صفحة  1من 2
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ب) البناء الفني( :نقطتان)

البيانية في العبارة اآلتية واذكر نوعيا( :إن العمم يقول).
 -1اشرح الصورة
ّ
المحسن البديعي في العبارة اآلتية( :من ظالم االستعمار إلى نور االستقالل).
سم
ّ
ّ –2
ج) البناء المغوي 60( :نقاط)

 -1أعرب ما تحتو خط :القماشية ،مخمصين.

محل الجممتين الواقعتين بين قوسين من اإلعراب( :إن الصعود صعب)( ،يركبها)؟
 -2ما ّ
ٍ
اذكر وزنيا.
صغ من كال الفعمين :ف ِهم ،شكر صيغة
مبالغة ،و ُ
ُ -3

الجزء الثاني 68( :نقاط)
الوضعية اإلدماجية:
قت عيناه
عيدي االستقالل والشباب .وأثناء رفع العمم الوطني اغرور ْ
السند :ر َ
افقت جدك لحضور مراسيم االحتفال بِ َ
عاليا في جميع ربوع الوطن.
رك عن الثمن الباىظ الذي قدمو
بالدموع ،وراح ُيخبِ َ
الشعب الجزائري ُليرفَ َع ىذا العمَم خفاقًا ً
ُ
تنقل فيو ما َذكره جدك عن التّضحيات ِ
الجسام الّتي ُبذلت من أجل
التعميمة :اُكتب نصا إخباريا من اثني عشر سط ار ُ
ٍ
نحوه.
العمَم ،وما َ
ارتقاء ىذا َ
نص َحك بو من واجبات َ

صفحة  2من 2
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اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة :اللغة العربية املدة :ساعحا

عناصر اإلجابة

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء األول 12( :نقطة)
أ) البناء الفكري 60 (:ن)
2×5.5
لمنص :العمم الوطني أو عمم الجزائر....
 -1العنوان المناسب ّ
ّ
ضمير حي ولو اعتزاز
إحساس وطني
 -2يفيم العمم الوطني حين تَكممو من لو
ٌ
ٌ
صادق و ٌ
ّ
4×5.25
أمتو ،ويرى العمم صورة لوجوده.
بأمجاد ّ
 -3ذكر ثالثة واجبات نحو الحرّية :تقوى هللا في الحرّية ،معرفة قدرىا ،شكر هللا عمييا3×5.5 ،
المحافظة عمييا  (.يكتفي المترشح بذكر ثالثة واجبات )
 -4المعيار الحقيقي الصادق لقيمة اإلنسان ىو :عالقتو بالعمم و ما يرمز إليو من قيم3×5.5 ،
ّ ّ
البناءة لممجد .
وعالقتو بوطنو و مدى نفعو ،ومواطنتو ّ
 -5استخراج المرادف من النص ( :يفتخر :يعتز) ( ،واسعة :رحبة أو شاسعة) (ص ِعدت4×5.25 :
ّ
ّ
َ ْ ُ
ِ
يم ) .
ارتقيت) ( ،مبادئ  :ق َ
ب) البناء الفني( :نقطتان)

ٍ
المشبو بو وترك صفة من صفاتو"يقول"
بإنسان ثم حذف
العمم
شبو الكاتب َ
ّ
ّ -1
مكنية.
نوعيا :استعارة ّ
المحسن البديعي في العبارة :مقابمة.
-2
ّ
ّ

51

51
51
51.5
51.5
51

51.5

5.5
5.5

5.5

ج) البناء المغوي 60 (:ن)

 -1إعراب ما تحتو خطّ:
القماشية :نعت منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظّاىرة عمى آخره.
ّ
ألنو جمع مذ ّكر سالم.
 مخمصين :حال منصوب وعالمة نصبو الياء ّالمحل اإلعرابي لمجممتين:
-2
ّ
ّ
محل نصب مفعول بو.
ّ
(إن ّ
الصعود صعب ) :جممة مقول القول في ّ
محل ليا من اإلعراب .
 ( يركبيا) :صمة موصول ال ّ -3صيغة المبالغة ووزنيا -:فَ ِيـم :فَ ِييم )فَ ِعيل) ،أو فَ ِي ٌم (فَ ِع ٌل)  ،أو فيّامة (فَ ّعالة)
 -شكرَ :ش ُكور( فَ ُعول)
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2×5.5

51

2×51

52

4×5.25

51

اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة :اللغة العربية املدة :ساعحا
الجزء الثاني 60( :نقاط)
الوضعية اإلدماجية:
المعايير
المالءمة

المؤشرات

ي.
التقيد ب ّ
 ّالنمط :إخبار ّ
سطر.
 احترام الحجم :اثنا عشراً

العالمة
مجزأة

مجموع

5.5
5..

 التّضحيات المبذولة من أجل ارتقاء العمم الوطني .ّ
 واجبات المواطن نحو العمم الوطني .ّ

3ن

01
51

االتساق  -ترابط األفكار وُوضوحيا.
و

الوضعية.
 المّغة منسجمة معّ

4×5.5

الربط.
االنسجام  -حسن استعمال أدوات ّ

2ن

 -احترام عالمات الوقف.

سالمة
المغة

اإلتقان

واإلبداع

ركيبية.
خمو ّ
النص من األخطاء - :التّ ّ
ّ
حوية.
 ّالن ّ

4×5.5

فية.
 ّالصر ّ

2ن

اإلمالئية.
ّ
 -حسن العرض وجودة الخطّ وجمال التّعبير.

ي نموذجي ( .تُراعى فيو جميع المعايير).
مالحظةُ :يطمب من
المصححين صياغة ّ
ّ
نص إخبار ّ
ّ

صفحة  2من 2
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة :ماي 2016

امتحان شهادة التعليم املتوسط

املدة :ساعة و نصف

اختبار يف مادة :العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الجزء األول 21( :نقطة)

التمرين األول 06( :نقاط)
 .2نضع في وعاء تحميل كهربائي مسرياه من الغرافيت ،مسحوقا شارديا جافا "الوثيقة (.")1
 -بعد غمق القاطعة ،هل يتوهج المصباح؟ برر إجابتك.

مقطر لنتحصل عمى محمول مائي
ا
 .1نضيف لممسحوق السابق ماء

مهبط

مصعد

ثم نغمق القاطعة ،فينطمق غاز الكمور  Cl2عند المصعد،
وتترسب شعيرات من معدن القصدير  Snعند المهبط.

مصباح مناسب

أ  -استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحمول.

-

ب -اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لمتفاعل الحادث عند كل مسرى.

+
الوثيقة ()1

ج -استنتج المعادلة اإلجمالية المنمذجة لمتفاعل الكيميائي الحادث في
وعاء التحميل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

التمرين الثاني 06( :نقاط)

N

نسمط شعاعا ضوئيا ( )SIعمى مرآة مستوية ( )MM′كما في "الوثيقة (.")2

S

 .2سم الشعاع (.)SI

 .1ارسم الشعاع المنعكس.

 .3ما قيمة زاوية الورود؟ استنتج قيمة زاوية االنعكاس.

M′

 .4بماذا تعمل كتابة كممة إسعاف أو  AMBULANCEمقموبة في مقدمة
سيارة اإلسعاف بهذا الشكل (

أو

)؟

صفحة  1من 2
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45°

M
I

الوثيقة ()1

الجزء الثاني 00( :نقاط)
الوضعية اإلدماجية:

اشترى صديقان سيارتين جديدتين من نفس النوع ،واتفقا عمى التسابق أثناء عودتهما عمى الطريق السيار المؤدي إلى

مدينتهما .بمغت سرعتهما أثناء السباق القيمة  ،V=130 km/hوهما عمى طريق أفقي مستقيم ،وكانت السيارة األولى
متقدمة عن الثانية ببضعة أمتار (الوثيقة  ،)3وفجأة شاهدا في نفس المحظة مجموعة من السيارات تعترض طريقهما

إثر حادث مرور ،فضغطا عمى الفرامل (المكابح) في آن واحد ،وتوقفت العجالت المحركة عن الدوران وبدأت

السيارتان باالنزالق .اصطدمت السيارة األولى بسيارات الحادث وأصيب صاحبها بجروح بميغة ،بينما توقفت السيارة
الثانية قبل الوصول إلى موقع الحادث.

 .2لماذا توقفت السيارة الثانية قبل بموغها موقع الحادث ولم تتمكن السيارة األولى من ذلك؟
 .1مثل قوة احتكاك العجمة المحركة مع الطريق إلحدى السيارتين في الحالتين التاليتين:
أ .قبل الفرممة (الكبح).

ب .أثناء الفرممة.

 .3ما هي النصائح التي تقدمها لسائقي المركبات إذا عممت أن حوادث المرور في الجزائر تحصد حوالي 0000
ضحية سنويا ؟

السرعة

الوثيقة ()3

مسافة توقف السيارة

)(km/h

بعد الفرملة )(m

40

16

60

36

80

64

90

81

100

100

120

144

130

169
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان ش.ت.م دورة:ماي 6102اختبار مادة :العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا املدة:ساعة ونصف
العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

مجموع

حل التمرين األول 6(:نقاط)
)1
)2

0. 5

بعد غمق القاطعة ال يتوهج المصباح .
التبرير :المسحوق الشاردي الجاف ال ينقل الكهرباء ألن شوارده غير حرة.
أ -الصيغة الكيميائية الشاردية هي( Sn2++2Cl- ) :

ب -عند المصعد :
عند المهبط:

Cl2 + 2eSn

2Cl-

1
1

Sn2++ 2e-

)Sn2+(aq)+2Cl-(aq

ج -المعادلة اإلجماليةSn(s)+Cl2(g) :

1

حل التمرين الثاني 6(:نقاط)

5.5+1

 )2الرسم:

1

N

4.5

1

1

 ( SI ) )1شعاع ضوئي وارد

1.5

1
1

S

°45
M′
 )3قيمة زاوية الورود  ، °45 :ألن

I

M

90-45=45

قيمة زاوية االنعكاس °45 :

 )4التعميل :بما أن المرآة المستوية تعطي صورة افتراضية مقموبة ،كتبت كممة إسعاف
بشكل معكوس لكي يراها سائق السيارة التي تسير أمام سيارة اإلسعاف في المرآة

بشكل صحيح.

صفحة  0من 6
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5.5+1
1

1.5

2.5

1.5

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان ش.ت.م دورة:ماي 6102اختبار مادة :العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا املدة:ساعة ونصف
حل الوضعية :
 -1توقفت السيارة الثانية قبل بموغها موقع الحادث ألن مسافة الفرممة كانت كافية (أكبر أو تساوي .(161 m

 بينما لم تتوقف السيارة األولى قبل بموغها موقع الحادث ألن مسافة الفرممة كانت غير كافية (أقل من .)161 m
 -2تمثيل قوة االحتكاك :
أ .قبل الفرممة.

جهة احلركة
Fm

ب .أثناء الفرممة.

جهة احلركة
Fr

 -3النصائح :

احترام مسافة األمان بين السيارات -عدم اإلفراط في السرعة -احترام قوانين المرور -عدم التجاوز الخطير...مالحظة :نكتفي بثالث نصائح صائبة.

شبكة التقييم
العالمة

املعايري

السؤال

الوجاهة

0
6
3

 ميثل قوة االحتكاك على العجلة احملركة يف احلالتني.
 يذكر بعض النصائح.

0

 يبني أن مسافة الفرملة كانت كافية بالنسبة للسيارة الثانية أكرب أو تساوي

6

 ميثل قوة االحتكاك يف احلالتني بشكل صحيح كما هو ممثل يف الشكلني

5.0+5.0

3

 يقدم ثالث نصائح صحيحة على األقل.

5.0+5.0
+0.5

االستخدام
السليم

ألدوات املادة

االنسجام

كل األسئلة

اإلتقان

كل األسئلة

املؤشرات

 يشري إىل مسافة الفرملة لكل سيارة.

اجملزأة

5.0+5.0
5.0+5.0

اجملموع
5.0

5.0
5.0+5.0

 169 mوغري كافية بالنسبة للسيارة األوىل أقل من .169 m
أعاله.

 التسلسل املنطقي لألفكار .
 معقولية اإلجابة .

 نظافة الورقة و قلة التشطيبات.
 تنظيم اإلجابة .
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5.0+5.0

5.0

1
1

5.0+5.0

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان شهادة التعليم املتوسط

دورة :ماي 2016

اختبار يف مادة :العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا (خاص باملكفوفني)

املدة :ساعة ونصف

الجزء األول 21( :نقطة)

التمرين األول 06( :نقاط)
 .2نضع في وعاء تحميل كيربائي مسرياه من الغرافيت ،مسحوقا شارديا جافا ،ونربطو إلى دارة كيربائية مكونة من
مولد كيربائي ،قاطعة مفتوحة ومصباح مناسب مربوطين عمى التسمسل.
 -بعد غمق القاطعة ،ىل يتوىج المصباح؟ برر إجابتك.

مقطر لنتحصل عمى محمول مائي ثم نغمق القاطعة ،فينطمق غاز الكمور Cl2
ا
 .1نضيف لممسحوق السابق ماء
عند المصعد ،وتترسب شعيرات من معدن القصدير  Snعند الميبط.

أ  -استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية ليذا المحمول.

ب -اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لمتفاعل الحادث عند كل مسرى.
ج -استنتج المعادلة اإلجمالية المنمذجة لمتفاعل الكيميائي الحادث في وعاء التحميل مع تحديد الحالة الفيزيائية
لكل فرد كيميائي.

التمرين الثاني 06( :نقاط)
نسمط شعاعا ضوئيا ( )SIعمى مرآة مستوية ( )MM′بحيث يشكل الزاوية  45°مع مستوى المرآة (.)MM′
 .2سم الشعاع (.)SI

 .1ما ىي مميزات الشعاع الضوئي المنعكس؟

 .3ما قيمة زاوية الورود؟ استنتج قيمة زاوية االنعكاس.

 .4بماذا تعمل كتابة كممة إسعاف أو  AMBULANCEمقموبة في مقدمة سيارة اإلسعاف
بيذا الشكل (

أو

)؟

صفحة  1من 2

4am.ency-education.com

الجزء الثاني 00( :نقاط)
الوضعية اإلدماجية:

اشترى صديقان سيارتين جديدتين من نفس النوع ،واتفقا عمى التسابق أثناء عودتيما عمى الطريق السيار المؤدي إلى

مدينتيما .بمغت سرعتيما أثناء السباق القيمة  ،V=130 km/hوىما عمى طريق أفقي مستقيم ،وكانت السيارة األولى
متقدمة عن الثانية ببضعة أمتار ،وفجأة شاىدا في نفس المحظة مجموعة من السيارات تعترض طريقيما إثر حادث

مرور ،فضغطا عمى الفرامل (المكابح) في آن واحد ،وتوقفت العجالت المحركة عن الدوران وبدأت السيارتان باالنزالق.

اصطدمت السيارة األولى بسيارات الحادث وأصيب صاحبيا بجروح بميغة ،بينما توقفت السيارة الثانية قبل الوصول إلى
موقع الحادث.

 .2لماذا توقفت السيارة الثانية قبل بموغيا موقع الحادث ولم تتمكن السيارة األولى من ذلك؟
 .1مثل قوة احتكاك العجمة المحركة مع الطريق إلحدى السيارتين في الحالتين التاليتين:
أ .قبل الفرممة (الكبح).

ب .أثناء الفرممة.

 .3ما ىي النصائح التي تقدميا لسائقي المركبات إذا عممت أن حوادث المرور في الجزائر تحصد حوالي 0444
ضحية سنويا؟

السرعة )(km/h

مسافة توقف السيارة بعد الفرممة )(m

40

16

60

36

80

64

90

81

100

100

120

144

130

169

صفحة  2من 2
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اإلجابة النموذجية للموضوع املكيف المتحان ش.ت.م دورة:ماي 6102اختبار مادة :العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا املدة:ساعة ونصف

الرقم

العالمة

عناصر اإلجابة (خاص بالمكفوفين)

مجزأة

حل التمرين األول 6(:نقاط)
 )2بعد غمق القاطعة ال يتوىج المصباح .
)1

التبرير :المسحوق الشاردي الجاف ال ينقل الكيرباء ألن شوارده غير حرة .
أ -الصيغة الكيميائية الشاردية ىي( Sn2++2Cl- ) :

ب -عند المصعد :
عند الميبط:

Cl2 + 2eSn

الجزء األول

ج -المعادلة اإلجماليةSn(s)+Cl2(g):

2Cl-

Sn2++ 2e-

)Sn2+(aq)+2Cl-(aq

0. 5
1
1
1
1

(21نقطة)

 )1مميزات الشعاع الضوئي المنعكس :ىو شعاع يقع في نفس مستوى الورود
وزاوية انعكاسو تساوي زاوية الورود.

 )3قيمة زاوية الورود  ، °54 :ألن
قيمة زاوية االنعكاس °54 :

90-45=45

 )4التعميل :بما أن المرآة المستوية تعطي صورة افتراضية مقموبة ،كتبت كممة

إسعاف بشكل معكوس لكي يراىا سائق السيارة التي تسير أمام سيارة اإلسعاف

في المرآة بشكل صحيح.

صفحة  0من 6
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1.0

4.0

1+0.5

حل التمرين الثاني 6(:نقاط)
 ( SI ) )2شعاع ضوئي وارد.

مجموع

1
1

1
1

5.0+1
2.5
1
1.5

1.5

اإلجابة النموذجية للموضوع املكيف المتحان ش.ت.م دورة:ماي 6102اختبار مادة :العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا املدة:ساعة ونصف
حل الوضعية :
 -2توقفت السيارة الثانية قبل بموغيا موقع الحادث ألن مسافة الفرممة كانت كافية )أكبر أو تساوي .(261 m

بينما لم تتوقف السيارة األولى قبل بموغيا موقع الحادث ألن مسافة الفرممة كانت غير كافية (أقل من .)261 m

 -1وصف قوة االحتكاك :

أ .قبل الفرممة قوة احتكاك محرك .جيتيا من نفس جية الحركة وحامميا موازي لمطريق.

ب .أثناء الفرممة قوة احتكاك مقاوم .جيتيا عكس جية الحركة وحامميا موازي لمطريق.
 -3النصائح :

 احترام مسافة األمان بين السيارات -احترام قوانين المرور.

-عدم اإلفراط في السرعة.

 عدم التجاوز الخطير...

مالحظة :نكتفي بثالث نصائح صائبة.

شبكة التقييم
المعايير

الوجاىة

السؤال

المؤشرات

2

 يشير إلى مسافة الفرممة لكل سيارة.

3

 يذكر بعض النصائح.

1

 يصف قوة االحتكاك عمى العجمة المحركة في الحالتين.

العالمة
المجزأة
5.4+5.4
5.4+5.4

المجموع
1.4

5.4

 يبين أن مسافة الفرممة كانت كافية بالنسبة لمسيارة الثانية
االستخدام

2

السميم

ألدوات
المادة

األولى أقل من . 169 m

 يصف قوة االحتكاك في الحالتين كما يمي:
1

3
االنسجام

اإلتقان

أكبر أو تساوي  169 mوغير كافية بالنسبة لمسيارة

كل األسئمة

5.4+5.4

أ -قبل الفرممة قوة احتكاك محرك .جيتيا من نفس جية

5.4

ب -أثناء الفرممة قوة احتكاك مقاوم .جيتيا عكس جية

5.4

الحركة وحامميا موازي لمطريق.

الحركة وحامميا موازي لمطريق.

 يقدم ثالث نصائح صحيحة عمى األقل.

2.4

 التسمسل المنطقي لألفكار .
 معقولية اإلجابة .

5.4+5.4

 نظافة الورقة و قمة التشطيبات .
 تنظيم اإلجابة .

5.4+5.4

صفحة  6من 6
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3.4

2
2

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان شهادة التعليم املتوسط

دورة :ماي 2016

اختبار يف مادة :الرتبية اإلسالمية

املدة :ساعة واحدة

الجزء األول 21( :نقطة)
الوضعية األولى 60( :نقاط)
ِ
ال:
* َعن ُع َم َر َرض َي للاُ َع ْنوُ قَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اض الثِّي ِ
ذات َي ٍ
اب  ...إِن
وم إِ ْذ طَمَ َع َعمَ ْي َنا َر ُج ٌل َشد ُ
صمَّى للا عميو وسمّم َ
َ"ب ْي َن َما َن ْح ُن ُجمُ ٌ
وس ع ْن َد َر ُسول للا َ
يد َب َي ِ َ
ِ
ت إِلَ ْي ِو َسبِيال – ".رواه مسمم-
ا ْستَطَ ْع َ
ِِ
ضبطو َّ
يث َّ
بالشكل التَّام.
الح ِد َ
الش ِر َ
يف ،وِا ْ
س -2أتْمم َ
س -1ما معنى اإلسالم لغةً؟
صفَ ِ
ات طَالِ ِب ِ
يف ِ
يث َّ
العْمِم .اذْك ْر صفـت ْين م ْنها.
الح ِد ُ
الش ِر ُ
س -3تض َّم َن َ
الوضعية الثانية 60( :نقاط)
الميةُ عن ُك ِل َكس ٍب ومع ٍ ِ ٍ
ِ
* َني ِت َّ
وع ٍة ،و ِم ْنيَا الغمول.
امَمة َماليَّة َغ ْي ِر َم ْش ُر َ
اإلس ّ َ ْ ّ ْ
الش ِري َعةُ ْ
َ
َُ َ
وش ْرعاً.
سَ -2ع ِّرف الغمول لغةً َ
الغمُو ِل.
س -1اُ ْذ ُك ْر ِح ْك َمتَْين ِم ْن ِح َكِم تَ ْح ِر ِيم ُ
اإلسالم طُرقاً َ ِ
ون َش ْرٍح)
سَ -3ش َّر َ
الحالل .هات اثْنت ْين منها ُ
(.د َ
لمك ْسب َ
ع ْ ُ ُ
الجزء الثاني 60( :نقاط)
الوضعية اإلدماجية:

ِ ِ
ِِ ِ
النبي صمَّى للا عميو وسمّم في ِسيرتِو ِ
السْمِم حتّى مع أعدائو.
العط َ ِرة عمى تَ ْوطيد َد َعائم ّ
َ
ص ّ ّ َ
السياقَ :ح ِر َ
َ
مسْمِم فَاجنح لَيا وتَو َّكل عمَى ِ
الس ِميعُ ا ْل َعمِيم﴾ [األنفال :اآلية]16
اّلل إَِّنوُ ُى َو َّ
السند :يقول للا تَ َعالىَ ﴿ :واِن َج َن ُحوْا لِ َّ
َْ ْ َ َ َ ْ َ
ّ
ُ
التعميمة:
ا ُ ْكتبْ فقرة ال تسيد عن اِثـني عشر س ْ
عوا إِجابتك
س ِلنُ ،ه ْب ِرزا أه ّويته في حياتِـكُ ،هد ِ ّ
طرا ت ُو ِ ّ
ض ُح فيها ه ْف ُهوم ال ِ ّ
صمَّى للا عميو وسمّم.
ف ال ِ ّ
ِبو ْوقِف هن هواقِ ِ
س ِلن في حياةِ النّب ّ
ي َ

صفحة  1من 1
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الّتبية اإلسالتيّة امل ّدة :ساعة واحدة دورة :تاي 2016
تادةّ :
املحوسط اخحبار ّ
اإلجابة النّموذجيّة ملووو اتحاا شهادة الحّعليم ّ
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

مجموع

األول:
الجزء ّ

الوضعية األولى:
ج :1استظهار الحديث الشريف[ :يقسم الحديث إلى ثالثة أقسام]
ِ
ِ ِ
عن ع َم َر رضي هللا عنه قالَ ":ب ْي َن َم ْا َن ْحن جم ْو ٌس ع ْن َد َرس ْول هللا صمى هللا عميه وسمم ذات يوم أ5.0 :ن
ِ
ض الثِي ْا ِب [ َشِد ْيد َسو ِاد َّ
السفَ ِر وال َي ْع ِرفه
الش ْع ِر .ال ي َرى َعمَ ْيه أَثَر َّ
إِ ْذ َ
طمَ َع َعمَ ْي َنا َر َج ٌل َشد ْيد َب َي ْا ِ َ
َ
ب5.0:ن
ِ
ِ
َح ٌد( ].أ) [ َحتى َجمَ َس إِلى َّ
َس َن َد رْك َبتَْيه إلَى رْك َبتَْيه َوَو َ
النبِي صمى هللا عميه وسمم .فَأ ْ
مَّنا أ َ
ضعَ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ال َرس ْول هللا صمى هللا
60ن
الَ :يا م َح ْمد أ ْ
َخبِ ْرنِي َع ِن ْ
اإلسالم ،فَقَ َ
َكف ْيه َعمى فَخ َذ ْيه ] (ب) [ وقَ َ
ج5.0 :ن
الصالةَ وت ْؤتِي
أن ال إلَهَ إال هللا وأن م َح َّمداً َرس ْول هللاَ .وت ِق ْي َم َّ
َن تَ ْشهَ َد ْ
اإلسالم أ ْ
عميه وسممْ :
َ
َّ
ت إِلَ ْي ِه َسبِ ْيال ]( ".ج)
ت إِ ْن ِا ْستَ َ
ط ْع َ
الب ْي َ
الزَكاةَ ،وتَص ْوَم َرَم َ
ض َ
ان ،وتَح َّج َ
5.0ن
تاما.
ض ْبط الحديث الشريف ضبطا ًّ
َ 
( مالحظة :عدم ترتيب أجزاء الحديث كما وردت يخصم من المجموع 5.0ن
 ارتكاب أكثر من ثالثة أخطاء يخصم من المجموع 5.0ن)

ج :2اإلسالم لغة :االستسالم -االنقياد  -الخضوع (تقبل كل إجابة قريبة من المعنى)
ج :3صفات طالب العمم (ِ :اثنان فقط)
 -الحرص عمى النظافة -.حسن اختيار المباس -.التأدب في الجموس لطمب العمم.

5ن
5ن×2

 احترام آداب الحوار( .....تقبل كل إجابة قريبة من الصفات المقترحة)الوضعية الثّانية:

ج :1تعريف الغمول:

لغة:الخيانة -الغش – الخداع – السرقة – االختالس – االغتصاب.....

55ن
55ن

شرعا(:استفادة المسؤول استفادة مالية من عممه بطريق غير مشروع) أو(أخذ ما ال يحل له في

60ن

اهه لفائدة مادية).....
وج َ
السمم أو الحرب) أو(استغالل المسؤول منصبه َ
(مالحظة :كل إجابة تصب في هذا المعنى تعد مقبولة)

ج :2الحكمة من تحريم الغمول( :اثنان فقط)

 -يسبب النزاعات بين المسممين -.ينشر العداوات والحقد -.فيه خداع وخيانة وغش لممسممين- .

2×55

يجمب غضب الرب -.تنعدم الثقة بين الناس.
ج :3طرق الكسب الحالل( :اثنان فقط)

2×55

 -البيع -.اإلجارة أو الكراء -.االستصناع -.الهدية أوالهبة-.الميراث.....

صفاة  1تن 2
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الّتبية اإلسالتيّة امل ّدة :ساعة واحدة دورة :تاي 2016
تادةّ :
املحوسط اخحبار ّ
اإلجابة النّموذجيّة ملووو اتحاا شهادة الحّعليم ّ
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة

مجموع

الجزء الثّاني 80 :نقاط

بناء الوضعية اإلدماجية:

المنتَ ُج يستوفي ما يلي:
 )1المالءمةُ :
 احترام حجم الموضوع (ال يزيد عن  11سط ار)................... مفهوم السمم (هو عدم االعتداء عمى الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم) ................. -أهمية السمم في الحياة (ازدهار المجتمع وتقدمه-انتشار مظاهر التسامح والمحبة -تحقيق

التعاون بين المسممين وغيرهم من األمم............ )....

 اختيار موقف واحد من مواقف الرسول في السمم (صمح الحديبية أو فتح مكة أو عهد المدينةمع اليهود) ...............................................

 )1االنسجام:
 -تسمسل وترابط األفكار........................................... .

 توظيف مصطمحات تنتمي إلى الحقل الداللي لمسمم................ . )0سالمة اللّغة:

 الشكل السميم والرسم اإلمالئي الصحيح........................... . -احترام عالمات الوقف........................................... .

 )4اإلبداع واالتقان:
 احترام منهجية العرض............................................. -جودة الخط وتنظيم الورقة........................................ .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان شهادة التعليم املتوسط

دورة :ماي 2016

اختبار يف مادة :الرتبية املدنية

املدة :ساعة واحدة

الجزء األول 21( :نقطة)
السؤال األول 03( :نقاط)
يضطمع رئيس الجمهورية بعدة سمطات .قدم مثاال نهها في المجاالت التالية:
 )1السمطة األمهية.
 )2السمطة التهظيمية.
 )3سمطة التعيين.
السؤال الثاني 30( :نقاط)
لمتكهولوجيا آثار إيجابية وأخرى سمبية .وضح ذلك بثالثة أمثمة لكل مههما.
السؤال الثالث 30( :نقاط)
تضمهت وثيقة اإلنالن العالمي لحقوق اإلهسان مجمونة من حقوق األفراد وحرياتهم.
 )1متى صدر هذا اإلنالن؟
 )2إليك مجمونة من الحقوق .صهفها وفقا لمجدول الموالي:
المساواة أمام القاهون – حق العمل – المجوء إلى القضاء – الحق في التعميم – حماية األسرة –
المشاركة في االهتخابات – حق الحياة – التمتع بجهسية – الضمان االجتماني – حق الممكية.
حقوق مدهية وسياسية

حقوق اقتصادية واجتمانية وثقافية

صفحة  1من 2
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الجزء الثاني 30( :نقاط)
في حوار بين شخصين ،رأى أحدهما أن الدستور الجزائري يحدد حقوق المواطن بيهما يؤكد
اآلخر أهه ال يتضمن إال الواجبات.
السندات:

السهد  " :11إن الدستور فوق الجميع وهو القاهون األساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية
والجمانية ،ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب"...

من ديباجة دستور  2990م

السهد  " :12ال يعذر بجهل القاهون ،يجب نمى كل شخص أن يحترم الدستور وقواهين الجمهورية" .

المادة  03من الدستور الجزائري

السهد  " :13نمى كل مواطن أن يؤدي بإخالص واجباته تجاه المجمونة الوطهية".

المادة  01من الدستور الجزائري

التعليمة:
انتمادا نمى السهدات المعطاة ومكتسباتك القبمية ،اكتب فقرة ال تتجاوز  12سطرا ،تبين فيها
رأيك مبر از أهمية الدستور وواجب المواطن هحوه.

صفحة  2من 2
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اإلجابة النموذجية ملووو امتحان شهادة التعليم املتوسط دورة :ماي 2016

اختبار يف مادة  :الرتبية املدنية املدة :ساعة واحدة
عناصر اإلجابة

العالمة

مجزأة

مجموع

الجزء األول 11( :نقطة)
الجواب األول 03(:نقاط)
تقديم مثاال عن سلطات رئيس الجمهورية في المجاالت التالية:
 )1السلطة األمنية:
اتخاذ التدابير المناسبة واإلجراءات الكفيلة بدرء الخطر للحفاظ على
النظام العام من خالل إعالن:
 حالة الطوارئ. حالة الحصار. الحالة االستثنائية. )1السلطة التنظيمية:
 التوقيع على المراسيم الرئاسية. )3سلطة التعيين:
 تعيين الوزير األول (رئيس الحكومة) تعيين أعضاء الحكومة (الوزراء). تعيين ثلث أعضاء مجلس األمة. تعيين السفراء والمبعوثين فوق العادة. -تعيين الوالة ،القضاة ،محافظ البنك ومسؤولي أجهزة األمن ...

11
 13ن

11
11

الجواب الثاني  33 (:نقاط)
 )1اآلثار اإليجابية للتكنولوجيا (:يقدم المتعلم ثالث إيجابيات)
-

سهولة وسرعة تبادل المعلومات واكتساب المعارف في شتى
المجاالت.
اختصار المسافات ،والتقريب بين األفراد والمجتمعات.
التحسين المتواصل لوسائل وطرق اإلنتاج.
رفع المستوى المعيشي والصحي لإلنسان.
اكتشاف مصادر جديدة للطاقة غير الملوثة.

صفحة  1من 3
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اإلجابة النموذجية ملووو امتحان شهادة التعليم املتوسط دورة :ماي 2016

اختبار يف مادة  :الرتبية املدنية املدة :ساعة واحدة
عناصر اإلجابة

العالمة

مجزأة

مجموع

 )2اآلثار السلبية للتكنولوجيا( :يقدم المتعلم ثالث سلبيات)
ــ انتشار البطالة بسبب إحالل اآللة محل اإلنسان.
– تلوث البيئة واإلخالل بتوازنها.
– استنفاذ الثروات الطبيعية.
– استخدام التكنولوجيا ألغراض غير سلمية.
ـــ احتكار البلدان المتقدمة للتكنولوجيا.

1551
1551
1551

 11551ن

الجواب الثاني 32( :نقاط)
 )1تاريخ صدور اإلعالن العالمي لحقوق االنسان:
 11ديسمبر 1441م

 11ن

مالحظة  :ورورة ذكر التاريخ كامال  :اليوم  ،الشهر  ،السنة .
 16ن

 )2تصنيف الحقوق في الجدول:
حقوق مدنية وسياسية
المساواة أمام القانون. اللجوء إلى القضاء. المشاركة في االنتخابات. حق الحياة. -التمتع بجنسية.

حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية
 حق العمل. الحق في التعليم. حماية األسرة. الضمان االجتماعي. -حق الملكية.

صفحة  1من 3

4am.ency-education.com

0,50x
10

اإلجابة النموذجية ملووو امتحان شهادة التعليم املتوسط دورة :ماي 2016

اختبار يف مادة  :الرتبية املدنية املدة :ساعة واحدة

العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
توزيع العالمات

المعيار المؤشــــــــــــــــــــــــــــرات

تمكن
عدم
التمكن جزئي

 االلتزام بالتعليمة:المالئمة كتابة فقرة ما بين  11و 12سطرا حول
مع
الدستور.

الوضعية

 التوظيف السليم والمنهجي لمفاهيمومصطلحات المادة:
~ تحديد على األٌقل أربعة حقوق وأربعة
االستعمال واجبات مما تضمنه الدستور.
السليم ~ ابراز أهمية الدستور مثل:
ألدوات
المادة  -يبين نظام الحكم.
 ينظم عمل السلطات ... يحدد مبادئ وثوابت المجتمع ...~ يوضح واجب المواطن نحو الدستور
مثل :االطالع عليه ،احترامه ،العمل به
وحمايته ...
 احترام منهجية كتابة فقرة (مقدمة،عرض ،خاتمة)
التناسق  -التسلسل المنطقي للمنتوج وعدم التناقض.
و
االنسجام  -التكامل بين األفكار ،التحليل ،التعليل،
االستنتاج ...
االتقان
والتمايز

 المقروئية ،عدم التشطيب ،سالمة اللغة،عالمات الوقف ،الدقة والوضوح.

33

31

تمكن
أدنى

31,13

تمكن
كلي

31

العالمة

31

33

3105,

33,13

30

30

33

3,11

3,31

31

31

33

3,11

3,31

31
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة  :ماي 2016

امتحان شهادة التعليم املتوسط

املدة :ساعتان

اختبار يف مادة :الرياضيات
الجزء األول 12( :نقطة )

التمرين األول 33( :نقـاط)
 )1احسب القاسم المشترك األكبر لمعددين  1501و .218
1053
 )8اكتب الكسر
832

عمى شكل كسر غير قابل لالختزال.

 )1اكتب العدد  A  1053  2 832  8 117عمى الشكل  a 13حيث  aعدد طبيعي يطمب تعيينو.
التمرين الثاني 33( :نقـاط)
 )1تحقق من صحة المساواة
 )8حمل العبارة  Aبحيث:
 )1حل المتراجحة:

التالية5  2x  1 2x  1  20 x 2  5 :

A   2x  1 3x  7    20x2  5 

14x2  11x  2  2 10  7x 2 

 مثل حموليا بيانيا.التمرين الثالث 2,2( :نقطـة)





 fدالة تآلفية تمثيميا البياني في مستو منسوب إلى معمم متعامد ومتجانس  O, i, jيشمل النقطتين A  2 ; 5 

و . B  1 ;  4 
ّ )1بين أن العبارة الجبرية لمدالة التآلفية  fىي. f  x   3x  1 :
 )2لتكن النقطة  C  4 ; 11من المستوي ،ىل النقط  C ، B ، Aعمى استقامة واحدة ؟
 )1أوجد العدد الذي صورتو  29بالدالة . f
التمرين الرابع 3,2( :نقطـة)
 )1أنشئ المثمث  EFGالقائم في  Fحيث. EF  FG  4 cm :

 )2أنشئ النقطتين D :صورة النقطة  Fباالنسحاب الذي شعاعو . EF
 Cصورة النقطة  Eباالنسحاب الذي شعاعو . GD

ّ )3بين أن الرباعي  EGDCمربع.
 -احسب مساحتو.

بين أنU  ED :
 )4ليكن الشعاع  Uحيثّ ، U  EF  EC  FG :

صفحة  1من 2
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الجزء الثاني 30 ( :نقاط )

المسألـة:

لجدك قطعة أرض ليا الشكل المقابل حيث:

B

50 m

A

 ABCDمستطيل أبعاده  50 mو 40 m

و  Mنقطة من   DC حيثDM  20 m :

40 m

 Nنقطة تقاطع )  (BCو ) (AM

C

الجزء األول:
MA 2
بين أن :
ّ )1
MN 3

20 m M

D

.

 )2احسب الطول . BN
 )3احسب بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة قيس الزاوية . MAD
الجزء الثاني:

N

وىب جدك ألبيك وعمك القطعة  MCNليقسمانيا بينيما بالعدل.

 )1اقترح عمك أن تكون النقطة  Eصورة النقطة  Mبالدوران الذي مركزه  Cوزاويتو  90في االتجاه الموجب ىي
بداية الخط الفاصل   EM بين القطعتين  MNEو  MCEالناتجتين عن ىذه القسمة.
أثبت أنو كان محقا في اختياره.
 )8تحصل أبوك عمى مبمغ  5, 4  106 DAمن عممية بيع قطعتو األرضية  MNEبعد دفعو ضريبة نسبتيا  20 ٪عمى

المبمغ اإلجمالي لمقطعة.

حدد سعر المتر المربع الواحد ليذه القطعة واكتبو كتابة عممية.
ّ -

صفحة  2من 2
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اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة :الرياويات املدة :ساعحا
عناصر اإلجابة

العالمة

مجزأة

مجموع

الجزء األول 11( :نقطة )

حـل التمرين األول 3( :نقـاط)
 )1حساب القاسم المشترك األكبر لمعددين  1501و :218

1053  832  1  221
832  221  3  169
221  169  1  52

1×5280

1

169  52  3  13
52  13  4  0

آخر باق غير معدوم ىو  13إذنPGCD  1053 ; 832   13 :
1053
 )8كتابة الكسر
832

5280

عمى شكل كسر غير قابل لالختزال:
1053 1053  13 81


832
832  13 64

 )1كتابة العدد  A  1053  2 832  8 117عمى شكـل  a 13حيث  aعدد طبيعي يطمب

8×5280

5,5

تعيينو:

لدينا A  1053  2 832  8 117 :ومنوA  81 13  2 64  13  8 9  13 :
وعميو A  9 13  2  8 13  8  3 13 :أيA   9  16  24  13 :

وبالتالي A  13 :حيث a  1 :وىو عدد طبيعي.

حـل التمرين الثاني 3( :نقـاط)

1×5280
5280
8×5280

1,5

 )1التحقق من صحة المساواة : 5  2x  1 2x  1  20 x 2  5
2
لدينا5  2x  1 2x  1  5  2x   12  :

ومنو 5  2x  1 2x  1  5  4x 2  1 :أي5  2x  1 2x  1  20 x 2  5 :

1×5280

5,75

مالحظة :يمكن التحقق من صحة المساواة بطريقة أخرى.
 )8تحميل العبارة : A   2x  1 3x  7    20x2  5 

بما

أن5  2x  1 2x  1  20 x 2  5 :

فإن:

A   2x  1 3x  7   5  2x  1 2x  1

أيA   2x  1  3x  7   5  2x  1 :

1×5280

وبالتاليA   2x  1  3x  7  10 x  5  :

1

ومنوA   2x  1 7 x  2  :

 )1حل المتراجحة : 14x2  11x  2  2 10  7x2 

5280

صفحة 1من 5
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اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 1516
اخحبار مادة :الرياويات املدة :ساعحا

العالمة

عناصر اإلجابة
 14x2  11x  2  2 10  7x2 تعني

مجزأة مجموع

أن14x 2  11x  2  20  14x 2 :

أي 14x 2  11x  14x 2  2  20 :ومنو 11x  22 :بالقسمة عمى ( )-11نجد:
وبالتالي حمول المتراجحة  14x2  11x  2  2 10  7x2 ىي كل

القيم x

5280
8×5280
5280

x  2

األكبر تماما من

.  2 

1,15

 -تمثيل حمول المتراجحة بيانيا:

حمول المتراجحة

5280

-8

حـل التمرين الثالث 1,5 ( :نقطة)
 )1إثبات أن : f  x   3x  1

بما أن التمثيل البياني لمدالة  fيشمل النقطتين  A  2; 5 و B  1; 4 
فإن f  2   5 :و f  1  4
f  2   f  1 5  4

وعميو 3 :
 a وb  f  2   a  2  5  3  2  1 :
21
3
وبالتالي. f  x   3x  1 :

5280
8×5280

1

5280

 )8معرفة ىل النقط  C ، B ، Aعمى استقامة واحـدة :

بما أن f  4   3  4  1  12  1  11

5280

وعميو  C   AB وبالتالي النقط  C ، B ، Aعمى استقامة واحـدة.

5280

 )1إيجاد العدد الذي صورتو  29بالدالة : f

30
لدينا f  x   29 :ومنو 3x  1  29 :وعميو 3x  30 :أي 10 :
3

وبالتالي العدد الذي صورتو  29بالدالة  fىو .15

5,5

1×5280

x

5280

1

E

حـل التمرين الرابع 3,5 ( :نقطـة)

 )1إنشاء المثمث  EFGالقائم في : F

G

C
F

4 cm

D

صفحة  1من 5
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1×5280

5,75

اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 1516
اخحبار مادة :الرياويات املدة :ساعحا

العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

 )2إنشاء النقطتين D :صورة  Fباالنسحاب الذي شعاعو . EF
 Cصورة  Eباالنسحاب الذي شعاعو . GD

 )3إثبات أن الرباعي  EGDCمربع ثم حساب مساحتو:
 Cىي صورة  Eباالنسحاب الذي شعاعو  GDمعناه GD  EC

5280

أي أن الرباعي  EGDCمتوازي أضالع.

5280

بما أن FG  EF  FD  4cm :فإن ( FG  ED :في المثمث  EGDطول المتوسط المتعمق
1
2

بالضمع   ED يساوي نصف طول ىذا الضمع ،فالمثمث  EGDقائم في ( Gخاصية)).
 CG  ،  ED قط ار متوازي األضالع  EGDCمتعامدان فيو معين.

لممعين  EGDCزاوية قائمة   EGF  90فيو مربع.

1,15

5280
5280
5280

مالحظة :يمكن استعمال خواص القطران :متعامدان ومتناصفان ومتقايسان فالرباعي مربع.
لتكن  Aمساحة المربع : EGDC
بتطبيق نظرية فيثاغورث لدينا:

A  c 2  EG 2

EG 2  EF 2  FG 2  4 2  4 2  32

ومنوEG  32  4 2 :
 32

2



32



5280

A  c 2  EG 2 

5,75

5280

وبالتالي مساحة المربع  EGDCىي . 32 cm2

 )4لدينا ( U  EF  EC  FG   EF  FG   EC  EG  EC :حسب عالقة شال )
بما أن الرباعي  EGDCمتوازي أضالع فإن EG  EC  ED :وعميو. U  ED :

الجزء الثاني( :المسألـة)
الجزء األول:

:

MA 2
 )1إثبات أن 
MN 3
لدينا  NC  / /  AD  :والنقط  A, M , Nو  D, M , Cاستقامية بنفس الترتيب حسب نظرية طالس:
MA MD AD


MN MC CN

5280

)1( .....

بما أنMC  CD  MD  50  20  30 :

MA 20 2

فإن :
MN 30 3

 )2حساب الطول : BN

40  3
2 40
MA AD
 وبالتالي 60 :

وعميو:
من ( )1لدينا:
2
3 CN
MN CN

CN 

صفحة  3من 5
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8×5280
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اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 1516
اخحبار مادة :الرياويات املدة :ساعحا

العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع

ومنوBN  BC  CN  40  60  100 :

وعميوBN  100 m :

 )3حساببالتدوير إلى الوحدة من الدرجة قيس الزاوية : MAD
20 1
DM
لدينا في المثمث  ADMالقائم في : D
 tan MAD أي :
40 2
AM

tan MAD 

باستعمال اآللة الحاسبة وبالتدوير إلى الوحدة نجدMAD  27 :

الجزء الثاني:

 )1تعيين النقطة  Eصورة النقطة  Mبالدوران الذي مركزه

C

30m

M

 Cوزاويتو  90باالتجاه الموجب موضع القسمة.

إثبات أن العم كان محقا في اختياره:
MC  CE 30  30

 450
2
2

SMCE 

E

لديناEN  CN  CE  60  30  30 :

EN  CM 30  30

 450
2
2

SMEN 

وعميوSMCE  SMEN  450 m2 :

وبالتالي العم كان محقا في اختياره.

N

 )8تحديد سعر المتر المربع الواحد ليذه القطعة:

بفرض سعر المتر المربع الواحد ىو  xفإن المبمغ اإلجمالي لمقطعة بداللة  xىو 450 x

من جية أخرى المبمغ اإلجمالي لمقطعة بدون اقتطاع ىو85 ٪ :
155٪
5, 4  10 6
أي 100  6 ,75  10 6 :
80

5, 4  106

y

y

وعميو450x  6.75  106 :
6 , 75  10 6
ومنو 0, 015  10 6 :
450

x

سعر المتر المربع الواحد ليذه القطعة ىو. 15000DA :

الكتابة العممية لسعر المتر المربع الواحد ليذه القطعة. 1, 5  104 DA :
20 

6
450  1 
مالحظة :يمكن كتابة المعادلة عمى شكل x  5, 4  10 :
 100 

صفحة  4من 5
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اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 1516
اخحبار مادة :الرياويات املدة :ساعحا

العالمة

عناصر اإلجابة
السؤال المعيار

مجزأة مجموع
التنقــــيط

المؤشرات
 -استعمال نظرية طالس في اإلثبات.

م1

 520إن وفق في مؤشر

 -استعمال نظرية طالس لحساب الطول .CN

 1إن وفق في مؤشرين

 -استنتاج الطول . BN

 1280إن وفق في ثالث

 -استعمال النسب المثمثية إليجاد قيس الزاوية . MAD

1

 حساب الصحيح لمطول . BNتعيين صورة النقطة بدوران

م1

15,

 1280إن وفق في ثالث

1280

مؤشرات أو أكثر.
 520إن وفق في مؤشر

حساب الطول .EN

1

مؤشرات أو أكثر.
 1إن وفق في مؤشرين

 -إيجاد قيس الزاوية  MADبشكل صحيح.

م1

1280

 520إن وفق في مؤشر

 اإلثبات صحيح.م1

مجزأة

مج

 52,0إن وفق في مؤشرين

حساب مساحة المثمثين.

 1280إن وفق في ثالث

ترييض الوضعية لحساب سعر المتر الواحد.

12,0إن وفق في أربع

مؤشرات

مقارنة المساحتين.

 -استعمال تطبيقات التناسبية لتحديد السعر.

مؤشرات.

 -الكتابة العممية لمسعـر.

 8إن وفق في خمسة

2

مؤشرات فأكثر.

تعيين صورة النقطة  Eبشكل صحيح.

 520إن وفق في مؤشر

حساب الطول ENبشكل صحيح.

 52,0إن وفق في مؤشرين

حساب المساحتين صحيح.

 1280إن وفق في ثالث

المقارنة صحيحة.

مؤشرات

 -تحديد السعر صحيح.

مؤشرات.

 -الكتابة العممية لمسعـر صحيح.

 8إن وفق في خمسة

12,0إن وفق في أربع

الترييض صحيح.

4

2

مؤشرات فأكثر.
 التسمسل المنطقي.كل المسألة

م3

م4

 520إن وفق في مؤشر
 1إن وفق في مؤشرين

 -معقولية النتائج.

 -احترام وحدات القياس.

فأكثر.

 -المقروئية .

 5280إن وفق في مؤشر
 520إن وفق في مؤشرين

 -عدم التشطيب .

م : 3انسجام النتائج.

م : 1التفسير السميم لموضعية.

م : 4تقديم الورقة.

م: 1االستعمال السميم لألدوات الرياضية.

صفحة  5من 5
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان شهادة التعليم املتوسط
اختبار يف مادة :الرياضيات

دورة :ماي 2016
املدة :ساعتـان

(خاص باملكفوفني)

الجزء األول 12( :نقطة )
التمرين األول 3( :نقـاط)

 )1احسب القاسم المشترك األكبر لمعددين  1501و .218
1053
 )8اكتب الكسر
832

عمى شكل كسر غير قابل لالختزال.

 )1اكتب العدد  A  1053  2 832  8 117عمى الشكل  a 13حيث  aعدد طبيعي يطمب تعيينو.
التمرين الثاني 3( :نقـاط)
 )1تحقق من صحة المساواة
 )8حمل العبارة  Aبحيث:

التالية5  2x  1 2x  1  20x 2  5 :

A   2x  1 3x  7    20x2  5 

 )1حل المتراجحة. 14x2  11x  2  2 10  7 x2  :
التمرين الثالث 3( :نقـاط)





 fدالة تآلفية تمثيميا البياني في مستو منسوب إلى معمم متعامد ومتجانس  O, i, jيشمل النقطتين A  2 ; 5 

و . B  1 ;  4 

ّ )1بين أن العبارة الجبرية لمدالة التآلفية  fىي. f  x   3x  1 :
 )2لتكن النقطة  C  4 ; 11من المستوي ،ىل النقط  C ، B ، Aعمى استقامة واحدة ؟
 )1أوجد العدد الذي صورتو  29بالدالة . f

التمرين الرابع 3( :نقـاط)
 EFGمثمث قائم في  Fحيث. EF  FG  4 cm :

 Dصورة النقطة  Fباالنسحاب الذي شعاعو . EF
 Cصورة النقطة  Eباالنسحاب الذي شعاعو . GD

ّ )1بين أن الرباعي  EGDCمربع.
 )8احسب مساحة المربع . EGDC
 )1ليكن الشعاع  Uحيثّ ، U  EF  EC  FG :بين أن:

U  ED

صفحة  1من 2
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الجزء الثاني 80( :نقاط)

المسألـة:

لجدك قطعة أرض شكميا مستطيل  ABCDطولو  AB  50 mوعرضو AD  40 m

 Nنقطة من نصف المستقيم   BC بحيث المستقيم   AN يقطع القطعة   DC في النقطة  MبحيثDM  20 m :

الجزء األول:
MA 2
بين أن :
ّ )1
MN 3

.

 )2احسب الطول . BN
 )3احسب بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة قيس الزاوية . MAD
الجزء الثاني:
وىب جدك ألبيك وعمك القطعة  MCNليقسمانيا بينيما بالعدل.

 )1اقترح عمك أن تكون النقطة  Eصورة النقطة  Mبالدوران الذي مركزه  Cوزاويتو  90في االتجاه الموجب ىي
بداية الخط الفاصل   EM بين القطعتين  MNEو  MCEالناتجتين عن ىذه القسمة.
أثبت أنو كان محقا في اختياره.

 )8تحصل أبوك عمى مبمغ  5, 4  106 DAمن عممية بيع قطعتو األرضية  MNEبعد دفعو ضريبة نسبتيا  20 ٪عمى

المبمغ اإلجمالي لمقطعة.

حدد سعر المتر المربع الواحد ليذه القطعة واكتبو كتابة عممية.
ّ

صفحة  2من 2
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اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 6116
اخحبار مادة :الرياويات املدة :ساعحا

عناصر اإلجابة (خاص باملكفوفني)

العالمة

مجزأة مجموع

الجزء األول 16( :نقطة )

حـل التمرين األول 3( :نقـاط)
 )1حساب القاسم المشترك األكبر لمعددين  1501و :218

1053  832  1  221
832  221  3  169
221  169  1  52

1×5280

1

169  52  3  13
52  13  4  0

آخر باق غير معدوم ىو  13إذنPGCD  1053 ; 832   13 :

مالحظة :تقبل الطرق األخرى إليجاد القاسم المشترك األكبر لمعددين.
1053
 )8كتابة الكسر
832

5280

عمى شكل كسر غير قابل لالختزال:
1053 1053  13 81


832
832  13 64

 )1كتابة العدد  A  1053  2 832  8 117عمى شكـل  a 13حيث  aعدد طبيعي يطمب

8×5280

1,5

تعيينو:

لدينا A  1053  2 832  8 117 :ومنوA  81 13  2 64  13  8 9  13 :
وعميو A  9 13  2  8 13  8  3 13 :أيA   9  16  24  13 :

وبالتالي A  13 :حيث  a  1وىو عدد طبيعي.

حـل التمرين الثاني 3( :نقـاط)

1×5280
5280
8×5280

1,5

 )1التحقق من صحة المساواة : 5  2x  1 2x  1  20 x 2  5
لدينا:

5  2x  1 2x  1  5  2x   12 
2

ومنو 5  2x  1 2x  1  5  4x2  1 :أي:

5  2x  1 2x  1  20 x 2  5

1×5280

1,75

مالحظة :يمكن التحقق من صحة المساواة بطريقة أخرى.

 )8تحميل العبارة : A   2x  1 3x  7    20x2  5 
بما أن:
فإن:

أي:

5  2x  1 2x  1  20 x 2  5

A   2x  1 3x  7   5  2x  1 2x  1

1×5280

A   2x  1  3x  7   5  2x  1

وبالتالي:

A   2x  1  3x  7  10 x  5 

ومنوA   2x  1 7 x  2  :

5280

صفحة  1من 5
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1

اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة :الرياويات املدة :ساعحا

العالمة

عناصر اإلجابة (خاص باملكفوفني)

مجزأة مجموع

 )1حل المتراجحة : 14x2  11x  2  2 10  7x2 
 14x2  11x  2  2 10  7x2 تعني

أن14x 2  11x  2  20  14x 2 :

أي 14x 2  11x  14x 2  2  20 :ومنو 11x  22 :بالقسمة عمى ( )-11نجد:
وبالتالي حمول المتراجحة  14x2  11x  2  2 10  7x2 ىي كل القيم

x

x  2

األكبر تماما من

5280
8×5280

1,65

520

.  2 

حـل التمرين الثالث 3 ( :نقـاط )
 )1إثبات أن : f  x   3x  1
بما أن التمثيل البياني لمدالة  fيشمل النقطتين  A  2 ; 5 و B  1 ;  4 

فإن f  2   5 :و f  1  4
f  2   f  1 5  4
a

وعميو 3 :
21
3
وb  f  2   a  2  5  3  2  1 :

5280
8×5280

1,65

5280

وبالتالي. f  x   3x  1 :

5280

 )8معرفة ىل النقط  C ، B ، Aعمى استقامة واحـدة:
بما أن f  4   3  4  1  12  1  11

5280

وعميو  C   AB وبالتالي النقط  C ، B ، Aعمى استقامة واحـدة.

8×5280

1,75

 )1إيجاد العدد الذي صورتو  82بالدالة : f
30
لدينا f  x   29 :ومنو 3x  1  29 :وعميو 3x  30 :أي 10 :
3

x

وبالتالي العدد الذي صورتو  82بالدالة  fىو .15

1×5280
5280

1

حـل التمرين الرابع 3 ( :نقـاط )

 )1إثبات أن الرباعي  EGDCمربع:
 Cىي صورة  Eباالنسحاب الذي شعاعو  GDمعناه GD  EC

أي أن الرباعي  EGDCمتوازي أضالع.

5280
5280

بما أن FG  EF  FD  4cm :فإن ( FG  ED :في المثمث  EGDطول المتوسط
1
2

المتعمق بالضمع   ED يساوي نصف طول ىذا الضمع ،فالمثمث  EGDقائم في ( Gخاصية)).

1,65
8×5280

 CG  ،  ED قط ار متوازي األضالع  EGDCمتعامدان فيو معين.

لممعين  EGDCزاوية قائمة   EGF  90فيو مربع.

صفحة  6من 5
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5280

اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة :الرياويات املدة :ساعحا

العالمة

عناصر اإلجابة (خاص باملكفوفني)

مجزأة مجموع

مالحظة :يمكن استعمال خواص القطران :متعامدان ومتناصفان ومتقايسان فالرباعي مربع.
 )8حساب مساحة المربع : EGDC
لتكن  Aمساحة المربع : EGDC
بتطبيق نظرية فيثاغورث لدينا:

A  c 2  EG 2

8×5280

EG 2  EF 2  FG 2  4 2  4 2  32

ومنوEG  32  4 2 :
 32

2



32



5280

A  c 2  EG 2 

وبالتالي مساحة المربع  EGDCىي . 32 cm2

5280

 )1لدينا:

 ( U  EF  EC  FG   EF  FG   EC  EG  ECحسب عالقة شال )

بما أن الرباعي  EGDCمتوازي أضالع فينتج أن  EG  EC  EDوبالتالي. U  ED :

الجزء الثاني( :المسألـة)
الجزء األول:

:

MA 2
 )1إثبات أن 
MN 3
لدينا  NC  / /  AD  :والنقط  A, M , Nو  D, M , Cاستقامية بنفس الترتيب حسب نظرية
MA MD AD


طالس:
MN MC CN

1

)1( .....

بما أنMC  CD  MD  50  20  30 :

MA 20 2

فإن :
MN 30 3

 )2حساب الطول : BN

40  3
2 40
MA AD
وبالتالي 60 :


وعميو:
من ( )1لدينا:
2
3 CN
MN CN

CN 

ومنوBN  BC  CN  40  60  100 :

وعميوBN  100 m :

 )3حساب قيس الزاوية  MADبالتدوير إلى الوحدة من الدرجة:
20 1
DM
لدينا في المثمث  ADMالقائم في : D
 tan MAD أي :
40 2
MA

tan MAD 

باستعمال اآللة الحاسبة وبالتدوير إلى الوحدة نجدMAD  27 :

الجزء الثاني:

 )1النقطة  Eصورة النقطة  Mبالدوران الذي مركزه  Cوزاويتو  90باالتجاه الموجب موضع

صفحة  3من 5
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8×5280
5280

1,75

اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة :الرياويات املدة :ساعحا

العالمة

عناصر اإلجابة (خاص باملكفوفني)

مجزأة مجموع

القسمة تعني أن النقطة  Eىي منتصف القطعة . CN 
إثبات أن العم كان محقا في اختياره:

MC  CE 30  30

 450
2
2

SMCE 

لديناEN  CN  CE  60  30  30 :

EN  CM 30  30

 450
2
2

SMEN 

وعميوSMCE  SMEN  450 m2 :

وبالتالي العم كان محقا في اختياره.

 )8تحديد سعر المتر المربع الواحد ليذه القطعة:
بفرض سعر المتر المربع الواحد ىو  xفإن المبمغ اإلجمالي لمقطعة بداللة  xىو 450 x

من جية أخرى المبمغ اإلجمالي لمقطعة بدون اقتطاع ىو:

81 ٪
111 ٪

5, 4  106

y

5, 4  10 6
y
أي 100  6 ,75  10 6 :
80

وعميو450x  6.75  106 :
6 , 75  10 6
ومنو 0, 015  10 6 :
450

x

سعر المتر المربع الواحد ليذه القطعة ىو. 15000DA :

الكتابة العممية لسعر المتر المربع الواحد ليذه القطعة. 1, 5  104 DA :
20 

6
450  1 
مالحظة :يمكن كتابة المعادلة عمى شكل x  5, 4  10 :
 100 

صفحة  4من 5
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اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة :الرياويات املدة :ساعحا

العالمة

عناصر اإلجابة (خاص باملكفوفني)
السؤال المعيار

المؤشرات
 -استعمال نظرية طالس في اإلثبات.

م1

 استعمال نظرية طالس لحساب الطول . CN -استنتاج الطول . BN

 -استعمال النسب المثمثية إليجاد قيس الزاوية . MAD

1

 -حساب الصحيح لمطول . BN

 1280إن وفق في ثالث

6,,
1280

مؤشرات أو أكثر.

حساب مساحة المثمثين.

مقارنة المساحتين.

 12,0إن وفق في أربع

ترييض الوضعية لحساب سعر المتر الواحد.

مؤشرات.

2

 8إن وفق في خمسة مؤشرات
فأكثر.

4

 520إن وفق في مؤشر

حساب الطول  ENبشكل صحيح.

 52,0إن وفق في مؤشرين

حساب المساحتين صحيح

 1280إن وفق في ثالث مؤشرات

المقارنة صحيحة.

 12,0إن وفق في أربع

تحديد السعر صحيح.

 8إن وفق في خمسة مؤشرات

الكتابة العممية لمسعـر صحيح.

فأكثر.

 -التسمسل المنطقي.

 520إن وفق في مؤشر

 -معقولية النتائج.

 1إن وفق في مؤشرين فأكثر.

الترييض صحيح.

2

مؤشرات.

كل المسألة

 احترام وحدات القياس.م4

مؤشرات أو أكثر.

 1280إن وفق في ثالث مؤشرات

معرفة موضع النقطة  Eبشكل صحيح.

م3

1280

 52,0إن وفق في مؤشرين

 -الكتابة العممية لمسعـر.

م6

 1280إن وفق في ثالث

معرفة موضع النقطة بدوران

 استعمال تطبيقات التناسبية لتحديد السعر6

 1إن وفق في مؤشرين

 520إن وفق في مؤشر

حساب الطول . EN

مج

 520إن وفق في مؤشر

 1إن وفق في مؤشرين

 -إيجاد قيس الزاوية  MADبشكل صحيح.

م1

التنقــــيط

مجزأة

 520إن وفق في مؤشر

 اإلثبات صحيح.م6

مجزأة مجموع

1
1,5

 5280إن وفق في مؤشر

 -المقروئية .

 520إن وفق في مؤشرين

 -عدم التشطيب .

م : 1التفسير السميم لموضعية.

م : 3انسجام النتائج.

م : 6االستعمال السميم لألدوات الرياضية.

م : 4تقديم الورقة.

صفحة  5من 5
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

2016  ماي: دورة

امتحان شهادة التعليم املتوسط

 ساعة ونصف:املدة

 اللغة اإلجنليزية:اختبار يف مادة
Exam stress

It’s exam time again, but how do you manage? Leave your studying until the last minute and stop
everything you enjoy and study all the time. Is it the right thing to do? Or is there another strategy to
follow? All you need is to organise your time.
First of all, you need to begin studying early. If you just revise the day before, you will definitely get
stressed! Just prepare a study plan and stick to it. In this way, you will make sure you complete
everything on time. You will also be much calmer and a lot more relaxed.
Secondly, you have to eat well and get enough sleep. If you have plenty of energy and your mind is
rested, you will be able to think more clearly. It is also a good idea to go for a walk, for example, or have
a quick snack with friends. Don’t forget you need to find time to relax and have fun. This can help to
clear the mind.
All in all, what you need is to plan your time carefully. If you do this, exam stress will not be a
problem.
Adapted from Upstream, Elementary A2
Virginia Evans-Jenny Dooley. Express Publishing 2008
Part One (14 pts)
A/-Reading Comprehension (07 pts)
Read the text carefully and do the following activities:
Activity One (03 pts): Read the following statements and write “true” , “false” or “ not mentioned”:
1- Planning well for exams is the best way to avoid exam stress.
2- Studying in a library is better than studying at home.
3- You don’t need to sleep well before exams.
Activity Two (02 pts): Answer the following questions:
1- Is it a good idea to revise the day before exams?
2- Do fun activities help to clear the mind?
Activity Three (02 pts) :
-Find in the text words that are closest in meaning to the following )01 pt):
like =…………

finish =…………

-Find in the text words that are opposite in meaning to the following (01 pt):
wrong ≠……………..

relaxed ≠…………

2  من1 صفحة
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B/-Mastery of Language (07 pts)
Activity One (02 pts): Spot the mistakes and write the corrected sentence.
If I were you. I would revised my lesons in home.
Activity Two (03 pts): Write the correct form of the verbs in brackets.
1- Relaxation (to be) important at exam time.
2- Learners could (to have) some fun activities when studying for exams.
3- If you leave your revision until the last minute, you (not / to avoid) stress.
Activity Three (02 pts): Find in the text four words that have the following sounds:
/ I / (sit)
1…………………………………….
2…………………………………….

/ i: / (meet)
1…….....................................................
2……………………………………….

Part Two (06 pts): Written Expression
Your classmate is always suffering before exams and becomes very anxious. She / He asks you before
the B.E.M exam for advice to avoid this stress. Send her/ him an email in which you suggest some pieces
of advice.
Write about:
- planning before exams
- revising in pairs or in group
- relaxing and having a healthy diet

DO NOT SIGN YOUR NAME
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2016  ماي:اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة
 ساعة ونصف:املدة

مجموع
14
PTS

 اللغة اإلجنليزية:اخحبار مادة

العالمة
مجزأة

07PTS

عناصر اإلجابة
Part One:
Reading Comprehension :
Activity one :

(1pt×3)

1pt
1pt
1pt
(1pt×2)

1pt

1pt

1- True.
2- Not mentioned.
3- False.
Activity Two:
1 -No, it is not/No/No, it is not a good idea/ If you just revise the day before,
you will definitely get stressed/it is a bad idea/ it is a wrong idea.
2-Yes, they do/Yes, fun activities help to clear the mind/ Yes / Fun activities
help to clear the mind / Don’t forget you need to find time to relax and have
fun.
Activity three:

(0.5pt×4)
0.5pt
each
7pts
(0.5 ×4)
0.5
each

a) -like = enjoy
b) -wrong ≠ right

-finish = complete
- relaxed ≠ stressed

B/ Mastery of Language :
Activity one:
If I were you, I would revise my lessons at home.

Activity two:
(1pt ×3)
1pt
1pt
1pt

1- Relaxation is important at exam time.
2- Learners could have some fun activities when studying for exams.
3- If you leave your revision until the last minute, you will not/ won’t
avoid/ stress.
Accept the following answers if they are given by the candidates: cannot
avoid/ may not avoid/ /might not avoid.

3  من1 صفحة
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2016  ماي:اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة
 ساعة ونصف: اللغة اإلجنليزية املدة:اخحبار مادة
العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
(0.5pt×4)

Activity Three:

/ I /
0.5
each

/ i: /

Exam -it - manage-studying- untilLeave- need-complete-eat
minute-everything-enjoy-study-is -itsleep-upstream- be.
thing-strategy-begin-early- if-before-willdefinitely-prepare-stick-this-relaxedsecondly-enough-plenty- energy-restedthink-clearly-relax-quick- with-examplein-carefully-adapted-elementary-VirginiaJenny - Dooley-express-publishing.

NB: Concerning (be), it can be both short and long according to the
sound that follows: Consonant or vowel/strong or weak form.

3  من2 صفحة
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2016  ماي:اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة
 ساعة ونصف: اللغة اإلجنليزية املدة:اخحبار مادة
العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
Criteria

Good

Relevance

-Topic: Candidate writes
pieces of advice about
how to cope with exam
stress: ideas are related to
the topic.
-Format: The candidate
writes all the parts of an
email.
(02 pts)

(02 Pts)

Organisation

(02 Pts)

Linguistic
Resources
(02pts)

Fair

-Topic: Candidate writes
pieces of advice about
exam stress: Some ideas
are related to the topic.
- Format: The candidate
writes an email: Some
parts are missing.
( 01pt)

-Ideas well organised.
-Topic sentence /4 or
more supporting
sentences and a
conclusion.
- All the sentences linked
correctly.
(02 pts)

-Some ideas well
organised .
- Topic sentence / 2 or 3
supporting sentences.
-No topic sentence / no
conclusion.
-Some sentences linked
correctly.
( 01pt)
-Correct use of present
- Use of present simple/
simple/present continuous present continuous/ future
/future simple/conditional simple/conditional
type1…/imperative form. type1…/imperative form
-Use of adjectives
with some mistakes.
(comparative and
-Use of few
Superlative forms)
adjectives(comparative
- Use of appropriate
and superlative forms)
modals (should, must,
-Use of few modals
can, could…)
-Use of some quantifiers.
- Use of quantifiers
-Use of some link words.
(some, many…).
-Use of some
-Use of link words.
conjunctions of cause and
effect.
-Use of conjunctions of
- Vocabulary is not
cause and effect.
varied.
- Vocabulary is varied.
- Little use of Punctuation
- Punctuation and
and Capitalisation .
Capitalisation
(02pts)
( 01pt)

3  من3 صفحة
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Poor

- Topic: Very little
reference to the topic.
-Format : Incorrect

( 0.5pts)
-Ideas not well
organised.
-Confusing ideas.
-No topic sentence,
no conclusion.
-Not linked correctly.
( 0.5pts)
- Incorrect use of:
simple present/
present continuous/
future simple/
conditional type
1…/imperative form.
-No use of:Adjectives
(comparative and
superlative forms)
-No use of modals.
-No use of
quantifiers/ link
words/conjunctions
-Poor vocabulary.
-No use of
Punctuation and
Capitalisation
( 0.5pts)

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان شهادة التعليم املتوسط

دورة :ماي 2016

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا

املدة :ساعة ونصف

التـــاريخ 13( :نقطة)

الجزء األول 90( :نقاط)
س)1

* اشرح :التجنيد اإلجباري – التنصير -المنظمة الخاصة.

* عرف :أحمد مصالي الحاج  -حسين أيت أحمد.

س )2تعتبر اتفاقية ايفيان ثمرة جيود الثورة الجزائرية.
المطموب * :حدد اإلطار الزمني ليذه االتفاقية.
* اذكر أربعا من نتائجيا.

س )3انقل الجدول وامأل الفراغات بما يناسبها:
المنطقة

رقم المنطقة

الجزائر

4

قائد المنطقة
مصطفى بن بوالعيد

2
القبائل

3
محمد العربي بن مييدي

الجزء الثاني 94( :نقاط)

السياق :خالل مشاىدتك لشريط وثائقي حول أوضاع الجزائر عشية االستقالل ،تبين لك أنيا ورثت أوضاعا اجتماعية
واقتصادية مزرية.
السند :1

(...عانى المجتمع الجزائري غداة االستقالل مشاكل كثيرة منيا :أكثر من مميوني عاطل ،تدىور في
قطاع السكن والصحة ،انتشار األمية التي فاقت  91بالمئة .)...

السند :2

من الكتاب المدرسي بتصرف

( ...ورثت الجزائر غداة االستقالل قاعدة اقتصادية محطمة ...و زراعة تزود السوق الفرنسية واألوربية
 ...وقطاعا تقميديا ،إنتاجو استيالكي محمي وشركات فرنسية تحتكر الثروات الباطنية )...
من الكتاب المدرسي بتصرف

التعميمة :اعتمادا عمى السندين  1و 2ومكتسباتك القبمية ،اكتب فقرة من  8إلى  11أسطر حول موضوع الشريط.

صفحة  1من 2
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الجغرافيا 90( :نقاط)

الجزء األول 94( :نقاط)

س )1اشرح المصطمحات اآلتية :األمن الغذائي – الكثافة السكانية – التضاريس – الموارد غير المتجددة.
س )2لممواصالت بمختمف أنواعيا دور ىام في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر.

المطموب:

* حدد دورين ( )12ليذا القطاع في التنمية االقتصادية.

* اذكر إنجازين ( )12مما حققتو الجزائر في ىذا القطاع.
الجزء الثاني 93( :نقاط)

السياق :تعتمد الجزائر عمى قطاع المحروقات كمصدر أساسي لمدخل الوطني  ،مما يجعميا عرضة ألزمات
اقتصادية ،بالرغم من أنيا تمتمك إمكانيات زراعية ىائمة تمكنيا من تفادي تمك األزمات.
السند :1

ارتفعت الواردات الجزائرية من المواد الغذائية ( البقول – السكر– الحبوب ) ...من  434مميار دوالر
سنة  2112إلى  5315مميار دوالر سنة . 2113

السند :2
السنوات

(وكالة األنباء الجزائرية جويمية )2913

صادرات الج ازئر

القيمة :بالمميار دولر

2995

2919

2913

صادرات المحروقات

4339

5535

6337

الصادرات خارج المحروقات

1319

135

231

الصادرات

المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصاء ))CNIS
التعميمة :اعتمادا عمى السندين  1و 2ومكتسباتك القبمية ،اكتب فقرة من  8إلى  11أسطر حول الموضوع.
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اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة :الحاريخ و اجلغرافيا املدة :ساعة ونصف

العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

مجموع

التاريخ :

ج )1شرح المصطمحات:

 -التجنيد اإلجباري :إجبار الشباب الجزائري عمى أداء الخدمة العسكرية في صفوف

7.9

الجيش الفرنسي.

 -التنصير :نشر المسيحية في أوساط المجتمع الجزائري لطمس ىويتو اإلسالمية.

 -المنظمة الخاصة :جناح عسكري سري تابع لحركة إنتصار الحريات الديمقراطية تأسست

7.9
7.9

5225

في .7491

 -أحمد مصالي الحاج :زعيم الحركة الوطنية واالتجاه االستقاللي (.) 7499- 7491

7.9

 -حسين أيت أحمد :أحد قادة الثورة ومن مؤسسي المنظمة الخاصة ،وعضو الوفد

7.9

ج )2اإلطار الزمني لالتفاقية  :من 71إلى  71مارس 7419

7.9

 وقف إطالق النار.

7.9

الخارجي لجبية التحرير الوطني ،عضو الحكومة المؤقتة.
 -من نتائجها (أربعة):

 إجراء استفتاء حول تقرير المصير.

7.9

 استقالل الجزائر ضمن وحدتيا الترابية.

7.9

 احتفاظ فرنسا بامتيازات عسكرية واقتصادية وثقافية.

7.9

ج )3نقل الجدول مع مأل الفراغات بما يناسبها:
المنطقة

االوراس (النمامشة)
الجزائر

الشمال القسنطيني

رقم المنطقة
1

وهران

قائد المنطقة

مصطفى بن بوالعيد
رابح بيطاط

9
9

ديدوش مراد – زيغود يوسف

5

محمد العربي بن مييدي

القبائل

5225

كريم بمقاسم

صفحة  1من 4
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اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة:الحاريخ و اجلغرافيا املدة :ساعة ونصف
العالمة

عناصر اإلجابة
المعاييــر

المــــــــؤشـــــرات

المالءمة
مـــــــع
الوضعية

سطر.
* كتابة موضوع من 01إلى  02ا

* فيم المطموب من خالل كتابة فقرة تتضمن:

مجزأة
عدم تمكن
التمكن جزئي
00

0.25

تمكن
أدنى
02.0

تمكن
كلي
0.5

مجموع
العالمة

0.5

أوضاع الجزائر االجتماعية واالقتصادية غداة االستقالل.

االستعمال  -توظيف السندات المقترحة بشكل سميم
الصحيـــح
 توظيف مفاىيم ومصطمحات المادة بشكل سميم:لمـــفاهيم
وأدوات األوضاع االجتماعية  :البطالة  ،األمية ،الفقر...
المــــــادة األوضاع االقتصادية :اقتصاد منيار...

00

0.5

01

02

02

الجانب المنيجي :

االنسجــــام -احترام منيجية كتابة المقال(:مقدمة –عرض – خاتمة).
الترتيب المنطقي لإلجابة .اإلتــــــقان -سالمة اللغة.
المقروئیةو
التمايز  -التفرد واإلبداع

00

00

0.25

02.0

صفحة  2من 4
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0.5

02.0

01

0.5

01

0.5

اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة:الحاريخ و اجلغرافيا املدة :ساعة ونصف
عناصر اإلجابة

العالمة

مجزأة

مجموع

الجغرافيا:

ج )1شرح المصطمحات:
 -األمن الغذائي :توفير الدولة الغذاء لمسكان إنتاجاً أو إستراداً.

 -الكثافة السكانية :ىي عدد النسمة في الكيمومتر المربع أو حاصل قسمة السكان عمى

0.5
0.5

المساحة.

02

 -التضاريس :ىي المظاىر الطبيعية التي تبرز عمى سطح األرض (جبال – سيول –

0.5

ىضاب).

 -الموارد غير المتجددة :ىي الثروات الطبيعية اآليمة لمزوال باستغالليا المستمر

0.5

كالمحروقات والمعادن ...

ج )2دور المواصالت في تحقيق التنمية االقتصادية:
 تحقيق التكامل االقتصادي.

9×0.5

 فك العزلة.

01

 توفير مناصب الشغل.
 ربط مناطق االستخراج بمناطق التصنيع والتسويق.
 االنجازين المذين حققتهما الجزائر في هذا القطاع: الطريق السيار شرق غرب.

 توسيع مطار ىواري بومدين وانجاز مطارات أخرى ،ميناء جن جن...
مالحظة  :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

صفحة  3من 4
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اإلجابة النموذجية ملووو امححا شهادة الحعليم املحوسط دورة :ماي 2016
اخحبار مادة:الحاريخ و اجلغرافيا املدة :ساعة ونصف
العالمة

عناصر اإلجابة
المعاييــر

المــــــــؤشـــــرات

* كتابة موضوع من 10إلى 01أسطر.
* فيم المطموب من خالل كتابة فقرة تتضمن :
المالءمة  -اعتماد االقتصاد الجزائري عمى مداخيل المحروقات
مـــــــع
الوضعية وتعرضو ليزات اقتصادية.
 امتالك الجزائر إلمكانيات زراعية تمكنيا من تجنباألزمات االقتصادية.
االستعمال  -توظيف السندات المقترحة بشكل سميم.
الصحيـــح  -توظيف مفاىيم ومصطمحات المادة بشكل سميم :
لمـــفاهيم
وأدوات  -البترول والغاز  -الصادرات والواردات – المداخيل.
المــــــادة  -األزمة االقتصادية  -اإلمكانيات الزراعية.
الجانب المنيجي :
االنسجـــام  -احترام منيجية كتابة المقال( :مقدمة –عرض – خاتمة).
 الترتيب المنطقي لإلجابة .اإلتــــــقان سالمة اللغة.
و
الوضوح والمقروئیة.
التمایز
التفرد واإلبداع

مجزأة
عدم تمكن تمكن
التمكن جزئي أدنى

تمكن
كلي

مجموع
العالمة

11

0.5 0.25 0.25

0.5

11

1.0

0.0

0.0

11

1.0 0.25 0.25

1.0

11

0.5 0.25 1.20

0.5

صفحة  4من 4
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان شهادة التعليم املتوسط
اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا

دورة :ماي 2016
(خاص باملكفوفني)

املدة :ساعة ونصف

التـــاريخ 13( :نقطة)

الجزء األول 90( :نقاط)

س * )1اشرح :التجنيد اإلجباري – التنصير  -المنظمة الخاصة.
* َع ِّرف :أحمد مصالي الحاج  -حسين أيت أحمد.
س )2تعتبر اتفاقية ايفيان ثمرة جيود الثورة الجزائرية.

المطموب:

* حدد اإلطار الزمني ليذه االتفاقية.

*اذكر أربعا من نتائجيا.

س )3أنقل وامأل الفراغات بما يناسبيا :

المنطقة ................... :رقم المنطقة ...................:قائد المنطقة :مصطفى بن بوالعيد

المنطقة :الجزائر

رقم المنطقة44 :

المنطقة :القبائل

رقم المنطقة43 :

قائد المنطقة................... :

قائد المنطقة.................... :

المنطقة ................... :رقم المنطقة42 :

قائد المنطقة.................... :

المنطقة ................... :رقم المنطقة ...................:قائد المنطقة :محمد العربي بن مييدي

الجزء الثاني 94( :نقاط)

السياق :بعد سماعك لشريط وثائقي حول أوضاع الجزائر عشية االستقالل ،تبين لك أنيا ورثت أوضاعاً اجتماعية
واقتصادية مزرية.

السند ...( :1عانى المجتمع الجزائري غداة االستقالل مشاكل كثيرة منيا :أكثر من مميوني عاطل ،تدىور في قطاع
السكن والصحة ،انتشار األمية التي فاقت  94بالمئة )...

السند :2

من الكتاب المدرسي بتصرف

( ...ورثت الجزائر غداة االستقالل قاعدة اقتصادية محطمة ...و زراعة تزود السوق الفرنسية واألوربية ...وقطاعا

تقميديا ،إنتاجو استيالكي محمي وشركات فرنسية تحتكر الثروات الباطنية )...

من الكتاب المدرسي بتصرف

التعميمة :اعتمادا عمى السندين1و 2ومكتسباتك القبمية ،اكتب فقرة من  8إلى 14أسطر حول موضوع الشريط.

صفحة  1من 2
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الجغرافيا  90( :نقاط)

الجزء األول 94( :نقاط)

س )1اشرح المصطمحات اآلتية :األمن الغذائي – الكثافة السكانية – التضاريس – الموارد غير المتجددة
س )2لممواصالت بمختمف أنواعيا ،دور ىام في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر.

المطموب:

* حدد دورين ( )42ليذا القطاع في التنمية االقتصادية.

* اذكر إنجازين ( )42مما حققتو الجزائر في ىذا القطاع.

الجزء الثاني 93( :نقاط)

السياق :تعتمد الجزائر عمى قطاع المحروقات كمصدر أساسي لمدخل الوطني  ،مما يجعميا ُعرضة ألزمات
اقتصادية ،بالرغم من أنيا تمتمك إمكانيات زراعية ىائمة تُمكنيا من تفادي تمك األزمات .
السند :1

ارتفعت الواردات الجزائرية من المواد الغذائية ( البقول – السكر– الحبوب ) ...من  4.4مميار دوالر سنة  2412إلى

وكالة األنباء الجزائرية جويمية 2913

 5.45مميار دوالر سنة . 2413

السند :2

صادرات المحروقات :سنة  43.9 = 2445مميار دوالر ،سنة  55.5 = 2414مميار دوالر،
سنة  63.7 = 2413مميار دوالر

الصادرات خارج المحروقات :سنة  1.49 = 2445مميار دوالر ،سنة  1.5= 2414مميار دوالر،
سنة  2.1= 2413مميار دوالر

المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصاء ))CNIS

التعميمة :اعتمادا عمى السندين 1و 2ومكتسباتك القبمية ،اكتب فقرة من  8إلى 14أسطر حول الموضوع.

صفحة  2من 2
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

2016  ماي: دورة

امتحان شهادة التعليم املتوسط

 ساعتان:املدة

 اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة
Le petit enfant et l’oiseau

Texte:

Soudain Thyl ferma la fenêtre, courut dans la chambre, sauta sur les chaises et les tables les mains
tendues vers le plafond. Son père et sa mère virent qu’il ne se démenait si fort que pour atteindre un petit
oiselet tout mignon et petit qui, les ailes frémissantes, criait de peur, blotti contre une poutre dans un
recoin du plafond.
L’enfant allait se saisir de lui, lorsque Claes, parlant vivement lui dit :
- Pourquoi sautes-tu ainsi ?
- Pour le prendre, répondit le petit enfant, le mettre en cage, lui donner des graines et le faire chanter pour
moi.
Cependant l’oiseau, criant d’angoisse, voletait dans la chambre en heurtant de la tête les vitraux de
la fenêtre. L’enfant ne cessait de sauter. Claes lui mit pesamment la main sur l’épaule:
- Prends-le, lui dit-il ; mets-le en cage, fais-le chanter pour toi. Mais, moi aussi, je te mettrai dans une
cage fermée avec de bons barreaux de fer et je te ferai chanter aussi. Tu aimes courir, tu ne le pourras
plus ; tu seras à l’ombre quand tu auras froid, au soleil quand tu auras chaud. Puis un dimanche, nous
sortirons, ayant oublié de te donner de la nourriture. Au retour, nous trouverons Thyl mort de faim et tout
raide.
L’enfant s’élança.
- Que fais-tu ? demanda le père.
- J’ouvre la fenêtre à l’oiseau, répondit-il.
En effet, l’oiseau, qui était un chardonneret, sortit par la fenêtre, jeta un cri joyeux, monta comme
une flèche dans l’air, puis, s’allant placer sur un pommier voisin, se lissa les ailes du bec et se secoua le
plumage.
Claes dit alors à son fils :
- Fils, n’ôte jamais à homme ni bête sa liberté, qui est le plus grand bien de ce monde, et laisse chacun
aller au soleil quand il a froid, à l’ombre quand il a chaud.
Charles Decoster, La légende de Thyl.

Questions
I- Compréhension de l’écrit : (13 points)
1- Dans le texte, Claes est :
a- Le père de Thyl.
b- La mère de Thyl.
c- Le frère de Thyl.
Recopie la bonne réponse.
2- Pourquoi Thyl saute-t-il dans la chambre ?
3- Que veut-il faire du petit oiseau ?
4- Recopie les deux (02) arguments du père pour convaincre Thyl à libérer l’oiseau :
a- Je t’enfermerai dans une cage,
b- Je te ferai courir,
c- Tu mourras de faim,
d- Je te mettrai au soleil.
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5- Pourquoi Thyl ouvre-t-il la fenêtre à l’oiseau ?
6- Classe les expressions suivantes dans le tableau :
- être à l’ombre quand il fait froid.
- être à l’ombre quand il fait chaud.
- être au soleil quand il fait froid.
- être au soleil quand il fait chaud.
Etre en cage
-

Etre libre
-

7- Selon l’auteur, quelle est la chose la plus précieuse souhaitée par l’homme et l’animal ?
8- Dans le texte, l’auteur argumente :
a- en décrivant.
b- en racontant.
c- en expliquant.
Recopie la bonne réponse.
9- « L’enfant allait se saisir de l’oiseau. »
Remplace le verbe souligné par un autre de même sens.
10- « L’oiseau, qui était joyeux, sortit par la fenêtre.»
Réécris cette phrase en commençant ainsi : « Les oiseaux ……….. ».
11- J’ouvre la fenêtre à l’oiseau, répondit-il.
Ecris cette phrase en la commençant par :
Il répondit qu’…………………………..
12- « Tu aimes courir, tu ne le pourras plus. »
Relie ces deux propositions par : mais/ car/ quand.

II- Production écrite : (7 points)
Ton meilleur ami décide d’arrêter ses études pour trouver du travail et gagner rapidement de l’argent.
Tu veux l’empêcher de commettre cette erreur en lui expliquant l’importance des études.
Ecris un texte d’une dizaine (10) de lignes dans lequel tu essaies de le convaincre en lui donnant trois
arguments pour lui montrer l’utilité des études pour son avenir.

2 من2 صفحة
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2016  ماي:اإلجابة النموذجية ملووو امتحان شهادة التعليم املتوسط دورة
ساعتان:املدة
 اللغة الفرنسية:اختبار مادة
العالمة

مجموع

عناصر اإلجابة

مجزأة
I- COMREHENSION

1 pt

1pt

1- Dans le texte, Claes est :
a- Le père de Thyl

1 pt
1 pt

1pt

2- Thyl saute dans la chambre pour attraper l’oiseau

1pt

3- Il veut le mettre dans une cage.

1 pt
1 pt
2 pts

1 pt
1 pt
1 pt

0,5 X2 4- Les deux (02) arguments du père pour convaincre Thyl à libérer l’oiseau ;
a- Je t’enfermerai dans une cage
c- Tu mourras de faim.
1pt

5- Thyl ouvre la fenêtre à l’oiseau pour le libérer.

0,5 X4 6- Classe les expressions suivantes dans le tableau :
Etre en cage
Etre libre
- être à l’ombre quand il fait froid
- être à l’ombre quand il fait chaud
- être au soleil quand il fait chaud
- être au soleil quand il fait froid
1pt

7- Selon l’auteur, la chose la plus précieuse souhaitée par l’homme et l’animal est la
liberté.

1pt

8- Dans le texte, l’auteur argumente :
b- en racontant,

1pt

9- « L’enfant allait se saisir de l’oiseau »
- attraper ; prendre ; s’emparer.

1pt

0,5 X2 10- Les oiseaux, qui étaient joyeux, sortirent par la fenêtre.

1pt

0,5 X2 11- Il répondit qu’il ouvrait la fenêtre.

1pt

1pt

12- Tu aimes courir mais tu ne le pourras plus.

II- PRODUCTION ECRITE
Critères
Adéquation à la
production
2 pts

Indicateurs
- Compréhension du sujet
- Capacité à argumenter
- Capacité à raconter

01 pt

X
X
X

- Pertinence des idées
Cohérence
2 pts

Correction de la langue
2,5 pts

Mise en page 0,5 pts

X

- Enchainement des idées
- Mise en relation des différents passages (narratif, argumentatif)

X

- Utilisation des connecteurs chronologiques
- Utilisation correcte des temps verbaux
- Respect des règles syntaxiques

X

- Lisibilté, aération du texte
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0,5 pt

X
X
X
X

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان شهادة التعليم املتوسط

دورة :ماي 2016

اختبار يف مادة :علوم الطبيعة واحلياة

املدة :ساعة ونصف

الجزء الول 21( :نقطة)

التمرين الول 6( :نقاط)

يمثل المخطط التالي العالقة بين الوسط الداخمي والوسط الخارجي في الجسم.
 .1اذكر الوظائف التي تتم في
المستويات (.)A ,B ,C

B

 .2فيم تتمثل أسطح التبادل في (.)A ,B
.3حدد نوع المبادالت التي تتم في

C

المستويين (العضمة والعضو.)B

A

 .4يؤدي توقف القمب عن العمل
إلى موت اإلنسان .عمل.

التمرين الثاني 6( :نقاط)

أحضرنا إلى المخبر أرنبا محصنا ضد التوكسين التكززي ،أخذنا منو كمية من الدم الستخالص المصل
ليستعمل في التجربة المبينة في الوثيقة التالية:
 .1عرف األناتوكسين التكززي.
 .2فسر تشكل الراسب المالحظ في التجربة.
 .3كيف تكون سرعة االستجابة المناعية عند
حقن ىذا األرنب بالتوكسين التكززي؟
برر إجابتك.

بداية التجربة

صفحة  1من 2
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نياية التجربة

الجزء الثاني 8( :نقاط)
الوضعية اإلدماجية:
ذىبت خالل زيارة عممية إلى مزرعة تربية األبقار فمفت انتباىك التفاوت الكبير في إنتاج الحميب
بين مختمف األبقار حيث أن األبقار المحمية إنتاجيا ضعيف ،بينما األبقار المستوردة إنتاجيا غزير.
عندئذ قررت إنجاز بحث عن كيفية اإلكثار من األبقار المنتجة لمحميب بغ ازرة دون المجوء لالستيراد.
إليك السندات التالية:

)

(

(

)

)

الوثيقة ()2
التعليمات:
 .1بين ماذا نأخذ من البقرة المستوردة
لجعل األبقار المحمية تنجب نسخا لمبقرة
المستوردة .برر إجابتك.
 .2استنتج معنى األم الوراثية.
 .3في رأيك ،ىل ىناك فوائد يمكن أن
تجنييا الجزائر من تطبيق ىذه التقنية؟

أم وراثية

الوثيقة ()1

دعم إجابتك بمثالين.
صفحة  2من 2
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(

اإلجابة النموذجية ملووو امتحان شهادة التعليم املتوسط دورة:ماي 2016
اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة املدة :ساعة ونصف
عناصر اإلجابة
التمرين األول:
 .1ذكر الوظائف:

 المستوى  :Aاالمتصاص. المستوى  :Bالتنفس. -المستوى  :Cاإلطراح.

العالمة
مجزأة مجموع

5.5
5.5

1.5

5.5

 .2ذكر أسطح التبادل:
ــ المستوى  :Aالظهارة المعوية (جدار الزغابات المعوية).
ـ المستوى  :Bجدار األسناخ الرئوية.

 .3تحديد نوع المبادالت:
ــ مستوى العضمة :يزود الدم العضمة بالمغذيات وثاني األكسجين ،ويخمصها من
الفضالت السامة وغاز ثاني أوكسيد الكربون.
ـ مستوى العضو :Bيتزود الدم من الهواء بـ ثاني األكسجين ويتخمص من غاز ثاني
أوكسيد الكربون.

5.5
5.5

1

4×5.25
2
2×5.5

 .4التعميل:

القمب هو المسؤول عن جريان الدم في الجسم وتوقفه يؤدي إلى توقف المبادالت بين
األعضاء والدم مما يسبب تسمم الوسط الداخمي لمجسم بالفضالت.

3×5.5

1.5

التمرين الثاني:

 .1تعريف األناتوكسين التكززي:
سم بكتيريا الكزاز معالج مخبريا إلبطال مفعوله الممرض يستعمل كـالمقاح.

2

2

 .2تفسير تشكل الراسب :

إرتصاص األناتوكسين التكززي بفعل تفاعمها مناعيا باألجسام المضادة النوعية
لممصل .أو تشكل معقدات مناعية (أناتوكسين تكززي -جسم مضاد نوعي)

 .3تحديد سرعة االستجابة المناعية:
تكون االستجابة المناعية سريعة.
التبرير:

2

2

1
2

اكتساب جسم األرنب لمناعة نوعية ( وجود ذاكرة مناعية)

صفحة  1من 2
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1

اإلجابة النموذجية ملووو امتحان شهادة التعليم املتوسط دورة:ماي 2016
اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة املدة :ساعة ونصف
العالمة
عناصر اإلجابة

مجزأة

مجموع

الووعية اإلدماجية:
التعميمات

المعيار
م1

الوجاهة

ت1

م2

ويبرر ذلك.
يوظف السندات ليبرر أن النواة هي العنصر المادي

5.5

1

3

المادة

االنسجام
م1

الوجاهة
م2

يربط النمط الظاهري لمخرنق المنجب من األرنبة البيضاء
باألرنبة ذات الفرو البني المعطية لنواة الخمية الجسمية.
يقدم معنى األم الوراثية.

م1

الوجاهة
م2

االنسجام

5.5

5.5

المادة

االنسجام

15.

ـ ـ يوظف السندات لمتوصل إلى أن األم الوراثية

استعمال أدوات هي المعطية لمنواة.
م3

ت3

يحدد العنصر المادي الذي يؤخذ من البقرة المستوردة

استعمال أدوات المسؤول عن الصفات الجسمية لمفرد.
م3

ت2

المؤشرات

2

يربط مجموع الصفات الظاهرية بالنواة كدعامة وراثية.
يقدم رأيه بخصوص فوائد االستنساخ الحيواني مدعما ذلك
بمثالين.
يربط تداعيات تطبيق تقنية االستنساخ الحيواني
عمى االقتصاد الجزائري من حيث إنتاج مادة الحميب

1

5.5
2

2.5

واقتصاد العممة الصعبة أو فوائد أخرى.
اإلتقان

المقروئية وتنظيم الورقة

صفحة  2من 2
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5.5

5.5

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان شهادة التعليم املتوسط

اختبار يف مادة  :علوم الطبيعة واحلياة

دورة :ماي 2016
(خاص باملكفوفني)

املدة  :ساعة ونصف

الجزء األول 21( :نقطة)

التمرين األول 60( :نقاط)
توجد بين الوسط الداخمي والخارجي في الجسم عالقة تتمثل في المبادالت بين الدورة الدموية وكل من
األمعاء ،الرئتين ،الكميتين والعضالت.
 .2اذكر الوظائف التي تتم عمى مستوى كل من :األمعاء ،الرئتين والكميتين.
 .1فيم تتمثل أسطح التبادل في كل من األمعاء والرئتين.
 .3حدد نوع المبادالت التي تتم بين - :الدم والعضالت.
 الدم والرئتين. .4يؤدي توقف القمب عن العمل إلى موت اإلنسان .عمل.
التمرين الثاني 60( :نقاط)
أحضرنا إلى المخبر أرنباً محصناً ضد التوكسين التكززي ،أخذنا منو كمية من الدم الستخالص المصل
ليستعمل في التجربة التالية:

يضاف لممصل المستخمص محمول األناتوكسين التكززي فالحظنا بعد مدة زمنية تشكل راسب في قاع
أنبوبة اإلختبار.
 .2عرف األناتوكسين التكززي.

 .1فسر تشكل الراسب المالحظ في التجربة.

 .3كيف تكون سرعة االستجابة المناعية عند حقن ىذا األرنب بالتوكسين التكززي؟ برر إجابتك.

صفحة  1من 2
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الجزء الثاني 60( :نقاط)
الوضعية اإلدماجية:

ذىبت خالل زيارة عممية إلى مزرعة تربية األبقار فمفت انتباىك التفاوت الكبير في إنتاج الحميب

بين مختمف األبقار حيث أن األبقار المحمية إنتاجيا ضعيف ،بينما األبقار المستوردة إنتاجيا غزير.
عندئذ قررت إنجاز بحث عن كيفية اإلكثار من األبقار المنتجة لمحميب بغ ازرة دون المجوء لالستيراد.
إليك السندين التاليين:
السند األول:
أخذنا من أرنبة ذات فرو أسود خمية بيضية ونزعنا نواتيا ثم أخذنا نواة من خمية بيضية أو جسمية
ألرنبة ذات فرو بني (أم وراثية) ونقمناىا إلى الخمية البيضية المأخوذة من األرنبة ذات الفرو األسود،
فتحصمنا عمى خمية بيضية جديدة.
نقمنا الخمية البيضية الجديدة إلى رحم أرنبة ذات فرو أبيض (أم حامل) ،فأنجبت خرنقا (صغير أرنب)

ذي فرو بني المون.
السند الثاني:

صورة لبقرة أم وراثية ومجموعة من العجول تشبييا تماما وىي لم تنجب أحدا منيا.

التعليمات:

 .2بين ماذا نأخذ من البقرة المستوردة لجعل األبقار المحمية تنجب نسخا لمبقرة المستوردة؟
برر إجابتك.

 .1استنتج معنى األم الوراثية.

 .3في رأيك ،ىل ىناك فوائد يمكن أن تجنييا الجزائر من تطبيق ىذه التقنية؟ دعم إجابتك بمثالين.

صفحة  2من 2

4am.ency-education.com

اإلجابة النموذجية ملووو امتحان شهادة التعليم املتوسط دورة :ماي 2016
اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة ( خاص باملكفوفني ) املدة :ساعة ونصف
عناصر اإلجابة
انتمريه األول:
 .1ذكر انوظائف:
 عهً يستىي األيعاء :االيتظاص. عهً يستىي انشئتٍُ  :انتُفس. -عهً يستىي انكهُتٍُ :اإلطشاذ.

العالمة

مجزأة

مجموع

5.5
5.5

1.5

5.5

 .2ذكر أسطح انتبادل:
ــ عهً يستىي األيعاء :انظهاسج انًعىَح (خذاس انضغاتاخ انًعىَح) .
ــ عهً يستىي انشئتٍُ :خذاس األسُاخ انشئىَح.

5.5
5.5

 .3تحديد ووع انمبادالث:
ــ يستىي انعضهحَ :ضود انذو انعضهح تانًغزَاخ وثاٍَ األكسدٍُ ،وَخهظها يٍ 4×5.25
انفضالخ انسايح وغاص ثاٍَ أوكسُذ انكشتىٌ.
ــ يستىي انشئتٍَُ :تضود انذو يٍ انهىاء تـ ثاٍَ األكسدٍُ وَتخهض يٍ غاص ثاٍَ
أوكسُذ انكشتىٌ.
2×5.5
 .4انتعهيم:
انقهة هى انًسؤول عٍ خشَاٌ انذو فٍ اندسى وتىقفه َؤدٌ إنً تىقف انًثادالخ تٍُ
األعضاء وانذو يًا َسثة تسًى انىسظ انذاخهٍ نهدسى تانفضالخ.
انتمريه انثاوي:
 .1تعريف األواتوكسيه انتكسزي:
سى تكتُشَا انكضاص يعانح يخثشَا إلتطال يفعىنه انًًشع َستعًم كـانهقاذ.
 .2تفسير تشكم انراسب :
استظاص األَاتىكسٍُ انتكضصٌ تفعم تفاعهها يُاعُا تاألخساو انًضادج انُىعُح نهًظم .أو
تشكم يعقذاخ يُاعُح (أَاتىكسٍُ تكضصٌ ــ خسى يضاد َىعٍ)
 .3تحديد سرعت االستجابت انمىاعيت:
تكىٌ االستداتح انًُاعُح سشَعح.
انتبرير:
اكتساب خسى األسَة نًُاعح َىعُح ( وخىد راكشج يُاعُح)
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3×5.5

2
2

2

1.5

2

2

1
1

2

اإلجابة النموذجية ملووو امتحان شهادة التعليم املتوسط دورة :ماي 2016
اختبار مادة :علوم الطبيعة واحلياة ( خاص باملكفوفني ) املدة :ساعة ونصف

عىاصر اإلجابت

انعالمت
مجموع
مجسأة

انوضعيت اإلدماجيت:
انمؤشراث
انمعيار
انتعهيماث
َحذد انعُظش انًادٌ انزٌ َؤخز يٍ انثقشج انًستىسدج وَثشس
و1
رنك.
انوجاهت
َىظف انسُذاخ نُثشس أٌ انُىاج هٍ انعُظش انًادٌ انًسؤول
و2
استعمال أدواث عٍ انظفاخ اندسًُح نهفشد.
انمادة
ث1

َشتظ انًُظ انظاهشٌ نهخشَق انًُدة يٍ األسَثح انثُضاء
تاألسَثح راخ انفشو انثٍُ انًعطُح نُىاج انخهُح اندسًُح.
َقذو يعًُ األو انىساثُح.

ث2

ث3

و3
االوسجاو
و1
انوجاهت
ـــ َىظف انسُذاخ نهتىطم إنً أٌ األو انىساثُح
و2
استعمال أدواث هٍ انًعطُح نهُىاج.
انمادة
َشتظ يدًىع انظفاخ انظاهشَح تانُىاج كذعايح وساثُح.
و3
االوسجاو
و1
انوجاهت
و2
االوسجاو

اإلتقان

َقذو سأَه تخظىص فىائذ االستُساخ انحُىاٍَ يذعًا رنك
تًثانٍُ.
َشتظ تذاعُاخ تطثُق تقُُح االستُساخ انحُىاٍَ
عهً االقتظاد اندضائشٌ يٍ حُث إَتاج يادج انحهُة واقتظاد
انعًهح انظعثح أو فىائذ أخشي.

انًقشوئُح وتُظُى انىسقح
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5.5

1

3

1.5
5.5
5.5
1

2

5.5
2.5

2

5.5

5.5

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان شهادة التعليم املتوسط

دورة :ماي 2016

اختبار يف مادة :اللغة األمازيغية

املدة :ساعة ونصف
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=
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III

Tirga mxalfa
Asmi i tefra lgirra, teǧǧa-d ulawen ceqqfen, ddreɣlent wallen, rkan yikesman di
tẓegwa, ɣilen medden ad asen-d-yegri liser. Ad ifak unejli d tmerrit di tmura n medden;
ziɣ imir-nni i tebda teɣribt n tidet. Akken kan ffɣen Yiṛumyen, ddan deg yijufar-nsen.
Ǧǧan-d tamurt d tilemt.
Di lgirra, ǧǧan tamurt akken ad nnaɣen d Fransa, mi tfukk lgirra ǧǧan tamurt akken
ad xemmsen di Fransa. Degmi i qqaren tirga mxalfa. Llan wid yellan deg umadaɣ menɛen
si lmut, akken yessusem ukerṭuc ṭṭfen abrid-nsen, wa ɣer Marsilya, wa ɣer Lpari. Aṭas i
yemmuten, wa di lmina, wa deg ucanṭi, wa deg ubrid. Wehmen ula d widak ẓẓɛen si
Lezzayer : "Amek, iḍelli tsuffɣem-aɣ-d s yidammen, tura teɣlim-d fell-aɣ d ẓẓerẓur!"
Widen yeɣran, qqaren tikwal mačči akken i tt-tqesdeḍ ara teffeɣ. Wid ur neɣri ara,
la qqaren d lmektub ! Ayen yuran ad iɛeddi.
Ɛmer MEZDAD, Iḍ d wass, Taẓrigt Asalu/Aẓar, 1990, sb. 76 - 77.
Tamerrit = aḥewwes

Isestanen
I. Tigzi n uḍris : (06)
1) Asmi i tefra lgirra, amek i d-teǧǧa ulawen ?
2) Mi ffɣen Yiṛumyen, acu i xedmen Leqbayel ?
3) Af-d seg uḍris anamek n wawal: ḍefren =……………
4) D acu-t wanaw n uḍris-agi ?
5) Anallas deg uḍris-agi, d agensay neɣ d azɣaray ?
- Suffeɣ-d seg uḍris sin n yimedyaten i t-id-yemmalen.
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II. Iferdisen n tutlayt : (06)
1) Suffeɣ-d seg uḍris:
- Amernu n wakud.
- Amaɣun n yizri.
2) " Ulawen ceqqfen, ddreɣlent wallen "
- Err tafyirt-agi ɣer wasuf.
3) Sleḍ tafyirt-agi : (af-d talɣa d twuri n yal awal)
" ḍefren-ten Leqbayel "
III. Afares s tira : (08)
Mi d-kecmen Yiṛumyen, rran tamurt gar yifassen-nsen, ǧǧan agdud Azzayri i laẓ d
leɛra. D ayen yeǧǧan Izzayriyen ad kkren ɣer tegrawla iwakken ad ssuzfen lḥif i ten-idyennulen.
Keč (kem) ahat ulsen-ak(am)-d lḥif i yedder ugdud Azzayri lawan n tegrawla, neɣ
twalaḍ asaru i d-yewwin fell-as.
Di kra n yijerriden (seg 08 ar 12) ɛreḍ ad d-taruḍ aḍris anda ara d-tbeggneḍ lḥif-agi
d wamek i d-tusa timmunent (listiqlal).
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AtGUI
CASAGWUC CARUQSGAUC

VQUG

FL UQFA

ARQRLU FL AFHAUG ; MGARIA CTUA AOAP

ULJAF, AFURC QTCR. LUP/ JAQA CHWG UPOAQ AF AXGTR
BTJAR

APLAMUC ;

VQUG TA FL CICLR PARC TU I UAPOAQR AGSARCC, ATA UQTR AI

AFURC SAR MGARIA AHLR FI AUPAR VTCUAR STRF QAGIUPUA QUL PAGU
VSAQUJU QT CR FURFL TG AIUR/ UQAGATR /AIR.
APARC AFURC WARUR TAFUR SGOTO ACATtt FUGSARO , WARUR TVSAtRUR TG
CUPA AG TA UOCAB QIURAL.
ALQG QHFAF
Ut F TAI IB, 76-77
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VIICAR/
I.

CVLGV F AHXH : (06)
1- QAQTI ATA VXAR XUG MGARIA F AFHAUG?
2- QA CLJF MGARIA FL AFHAUG ?
3- IRMGR XUG ULGQAR TUFL TA USAR AOAP / MGARIA :
- CAQRLAIC
- QAGIUPUA
- BACRA
4- AX « AUTS » QUL « OAPA »
- MGARIA CORA AFHAUG - ………….
- WARUR TVSAtRUR TG CUPA AG TA UOCAB QIURAL -…………
- AFURC SAR MGARIA AHLR FI AUPAR VTCUAR -………..
II. CVQROAUVR / CATAPC : (06)
1- AOIF FL AtGUI VIQ AIXC -…………..
2- A OIF FL AtGUI AQNUQ R CPA -…………..
3- IMCU VQUAXR TV VSAR CUTVRAIUR CUF FL VHGU :
(OQ IAIF ACAU)
(OU CACF CAWPA)
4- AIL XVG AITM F AIXC R VIQATR
ASG
CURMTIUR
API
VSGAR
BAST
QUFR
CARMTIC
BASTCR
III.

AIRAR

I CUGA : (08)

AMRL AtGUI TG RCUOU ACAQ(08-10) R IGAt FL CIUTPF MP
AQO TAF RXGT APLAMUC FL AOAP /ARL.

8  من6 صفحة
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Tirja mxalfa
Asmi tefra lgirra, ulawen bḍan, ddreɣlent tiṭṭawin, rcin yikesman di tẓegwa, udan
ssaramen ad asen-d-yajer lehna. Ad temmir trewla d turzit di tmura n wudan . Ziɣ imirdin a tebdu lɣurbet n tidet. Kis wa yergin Yiṛumiyyen leḥqen-hen Leqbayel , ugiren deg
tgara-nsen. Ǧǧin-d tamurt d tilemt.
Di lgirra, ǧǧin tamurt bac ad nnuɣen d Fransa, mi temmir lgirra, ǧǧin tamurt bac ad
xemmsen di Fransa. Daydin wumi qqaren tirja mxalfa. Llan yya yellan deg udrar mṛan si
tmettant. Kis n wa yessusem ukertuc, ṭṭfen abrid-nsen wa ɣer Marsilya, wa ɣer Lpari. Gut
yemmuten; wa di lmina, wa deg ucanṭi, wa deg ubrid. Behten ula d yyin i sergen si
Lezzayer: "Mammek, asennaṭ tessergem-aneɣ-d s yidammen, imir-a teyḍum-d fell-aneɣ
am ẓẓerẓur !"
Yya yeqran qqaren tikwal maci amek i tt-qesded ad terg. Yya ur yeqrin ca qqaren d
lmektub ! Ayen iketben ad yezri."
Ɛmer MEZDAD, Iḍ d wass, Taẓrigt Asalu/Aẓar, 1990, sb. 76 - 77.
Turzit = aḥewwes

Isestanen
I. Tigzi n uḍris :(06)
1- Asmi tefra lgirra, mammek i d-teǧǧa ulawen ?
2- Ald rgin Yiṛumiyyen, matta xedmen Leqbayel ?
3- Af-d seg uḍris anamek n wawal: ḍefren= ……………..
4- Matta d anaw n uḍris-aya ?
5- Anallas deg uḍris-aya, d agensay niɣ d azɣaray ?
- Serg-d seg uḍris sen n yimedyaten t-id-yemmalen.
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II. Iferdisen n tutlayt: (06)
1- Serg-d seg uḍris :
- Amernu n wakud.
- Amaɣun n yizri.
2- « Ulawen bḍan, ddreɣlent tiṭṭawin »
- Uɛa tafyirt-aya ɣer wasuf.
3- Sleḍ tafyirt-aya: (Af-d talɣa d twuri n yal awal)
« Leḥqen-hen Leqbayel »
III.

Asenfali s tira: (08)
Asmi d-udfen Yirumiyyen, uɛan tamurt jar yifassen-nsen, ǧǧin agdud Azzayri i

ulaẓ d leɛra. D wa a yeǧǧin Izzayriyen ad kkren ɣer tegrawla bac ad kksen lḥif i henyeṭṭfen.
Yella wass ulsen-ak-d lḥif i yedder ugdud Azzayri deg tallit n tegrawla, niɣ teẓrid
asaru i d-yewwin fell-as.
Di cra n yijerriḍen (Seg 08 ɣer 12) ɛreḍ ad d-tarid aḍris ideg ad tbeyyned lḥif-aya
d mukca i d-tusa timmunent (listiqlal).
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا شهادة الحعليم املحوسط دورة :تاي 2016
اخحبار تادة :اللغة األتازيغيّة

املدة :ساعة ونصف

عناصر اإلجابة
.I

العالمة

مجزأة مجموع

66
.

1

01

2

01

3

01

.4

01

06

01

5

0.5
0.5
.II

60

1
01
01
2
0.5×4
3

0.25
×8

3
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا شهادة الحعليم املحوسط دورة :تاي 2016
اخحبار تادة :اللغة األتازيغيّة
.III

املدة :ساعة ونصف

68
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0.5

-

01.5

-

01.5

-

0.5
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0.5

-

0.5
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08

2016  تاي:اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا شهادة الحعليم املحوسط دورة
 ساعة ونصف:املدة

 اللغة األتازيغيّة:اخحبار تادة

I) Tigzi n uḍris: (06)

06

01

1- Tefra lgirra, teǧǧa-d ulawen ceqqfen.

01

2- Mi ffɣen Yiṛumyen, ddan Leqbayel deg yijufar-nsen.

01

3- Anamek i wawal : ḍefren = ddan deg yijufar-nsen.

01

4- Anaw n uḍris : d ullis (tadyant, tullist).

01

5- Anallas deg uḍris : d azɣaray.
Sin n yimedyaten i t-id-yemmalen :

0.5
0.5

- Akken ffɣen Yiṛumyen, ddan deg yijufar-nsen.
- Ǧǧan-d tamurt d tilemt.
II) Iferdisen n tutlayt : (06)
1. Asuffeɣ seg uḍris :

01

- Amernu n wakud : iḍelli / tura.

01

- Amaɣun n yizri : yellan / yeɣran/ yemmuten.
2. Tafyirt ɣer wasuf : Ul iceqqef, tedderɣel tiṭ.

0.5×4

3. Aslaḍ n tefyirt :

06
0.25
×8

Awal
ḍefr

Talɣa
D afeggag n umyag yeftin ɣer yizri

Tawuri
D aseɣru n tefyirt

………n

D amigaw

-ten

D amatar udmawan, udem wis kraḍ
amalay asget
D amqim awsil n umyag

Leqbayel

D isem amalay asget

D asemmad imsegzi

III ) Asenfali s tira : (08)
Aḍris ad yili d ullis, ad ibedd ɣef yisefraren-a :

0.5
0.5
0.5

-

Taferkit (yura-d )

-

Asebter zeddig

-

Tira tettwaɣer.

-

Afares :

01.5

 Asentel iban

01.5

 Aḍris d ullis
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D asemmad usrid

2016  تاي:اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا شهادة الحعليم املحوسط دورة
 ساعة ونصف:املدة
-

08

 اللغة األتازيغيّة:اخحبار تادة

Tutlayt :

0.5

 Asemres n yinammalen n wakud

0.5

 Asemres n umawal asental

0.5

 Aqader n yilugan n tira

0.5

 Asigez n uḍris
-

Taseddast :

0.5

 Lebni n tefyar tummidin

0.5

 Tuqqna gar tefyar d tseddarin

0.5

 Aqader n yilugan n teẓdawt taḍrisant.
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2016  تاي:اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا شهادة الحعليم املحوسط دورة
 ساعة ونصف:املدة

I.
06

 اللغة األتازيغيّة:اخحبار تادة

CVLGV F AHXH : (06)

01

1- URQRLU A UXAR XUG AFHAUG F MGARIA.

01

2- MGARIA CRLA AFURC CLJF AOAP

01

3- ALGQ TA USAR AOAP / MGARIA : QAGIUPUA

01

4- AX « AUTS » QUL « OAPA »

01

5- MGARIA CORA AFHAUG - OAPA
-

01

WARUR TVSAtRUR TG CUPA AG TA UOCAB QIURAL
- AUTS
AFURC SAR MGARIA AHLR FI AUPAR VTCUAR AUTS

II. CVQROAUVR / CATAPC : (06)

06

VIQ AIXC - VQAGATR

01

1-

01
01

2- AQNUQ R CPA - RVC
3- AIMCU R VQUAXR FL VHGU :

01

OQ CITUF ACAU
OU COJUF CAWPA
4- AIL XVG AITM F AIXC R VIQATR
ASG - VSGAR
API - QUFR
BAST - BASTCR
CARMTIC - CURMTIUR

0.5
0.5
0.5
0.5

III.
0.5
0.5

AIRAI

I CUGA : (08)

AtGUI VNAP CARMTIC SARCC VIRMAGR TUL :
- CAOGtV
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2016  تاي:اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا شهادة الحعليم املحوسط دورة
 ساعة ونصف:املدة

 اللغة األتازيغيّة:اخحبار تادة

-CAOGtV SFUXC
08

0.5

01.5
01.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5

-AMRAL UQTR/
- AMAGI
-AIRCAP UQTR/
- CALIA R AtGUI CQTRAI CARMTIC
- CATAPC
-AIQGI R VRAQAP/ R AOTF - VFW
- AIQGI R AQATAP AIRCAPAR
- VPTWAR / CUGA
- AIWHU R AtGUI
- CAIFAIC
- VFATRU R CMUG QFARUR
- CTNRA XVG CVMVG CVIFAGUR
- VPTWAR / CAYFATC R AtGUI
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2016  تاي:اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا شهادة الحعليم املحوسط دورة
 ساعة ونصف:املدة

 اللغة األتازيغيّة:اخحبار تادة

I. Tigzi n uḍris: (06)
1-Tefra lgirra, teǧǧa-d ulawen bḍan.

01
06

2-Di rgin Yiṛumiyyen, leḥqen-hen Leqbayel ugiren deg tgara-nsen.

01

3-Anamek n wawal : ḍefren = leḥqen, ugiren di tgara-nsen.

01
01

4-Anaw n uḍris-aya : d ullis(tadyant, tullist).

01

5-Anallas deg uḍris-aya : d azɣaray.
Sen n yimedyaten t-id-yemmalen:
-

0.5
0.5

Kis wa yergin Yiṛumiyen, ḍefren-hen Leqbayel, ugiren deg tgara-nsen.
Ǧǧin-d tamurt d tilemt.

II. Iferdisen n tutlayt : (06)
1) Asergi seg uḍris :

01

- Amernu n wakud : Imir-a / asennaṭ.

01

- Amaɣun n yizri : yellan / yeqran/yemmuten.

06

2-Awɛay n tefyirt ɣer wasuf : Ul yebḍa, tedderɣel tiṭ.

0.5×4

3-Aslaḍ n tefyirt :

Awal
leḥq
………n

0.25
×8

-hen
Leqbayel

Talɣa
D afeggag n umyag yeftin ɣer yizri
D amatar udmawan, udem wis kraḍ
amalay (awtim) asget
D amqim awsil n umyag

Tawuri
D aseɣru

D isem amalay asget

D asemmad imsegzi

D amigaw / ameskar
D asemmad usrid

III ) Asenfali s tira : (08)
Aḍris ad yili d ullis, ad ibedd ɣef yisenfaren-a :

0.5

-

Taferkit (yura-d )

0.5

-

Asebter zeddig

8  تن7 صفاة

4am.ency-education.com

2016  تاي:اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا شهادة الحعليم املحوسط دورة
 ساعة ونصف:املدة
0.5

-

Tira tettwaɣer.

-

Afares :

 اللغة األتازيغيّة:اخحبار تادة

 Asentel iban
 Aḍris d ullis

01.5
01.5

-

Tutlayt :
 Asemres n yinammalen n wakud

08

0.5

 Asemres n umawal asental

0.5

 Aqader n yilugan n tira

0.5

 Asigez n uḍris

0.5

-

Taseddast :
 Lebni n tefyar tummidin

0.5

 Tuqqna jar tefyar d tseddarin

0.5

 Aqader n yilugan n teẓdawt taḍrisant.

0.5
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