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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03ة: املد                            )غرافيااجلخ و تاريالاختبار يف: االختصاص (

 1من  1صفحة 

 

 عن األسئلة اآلت�ة:أجب 
 

 :نقاL) 10( التار7خ ادةم
حينما احتلت فرنسا الجزائر �انت تتوقع أن احتاللها س�ستمر إلى األبد، فاتخذت لتحقيS ذلك جملة      

 من اإلجراءات المصيرPة في مختلف المجاالت.
 :تعالج من خالله تارPخ�ا كتب موضوعاا، هذه الع�ارةانطالقا من      

 .أهم اإلجراءات التي اتخذتها فرنسا )1
 .تها على الجزائرPينانع�اسا )2
 .رد فعل الجزائرPين على تلك اإلجراءات )3

 

 :نقاL) 10( الجغراف�ا ادةم
 : 2011-1992س�ان في الجزائر بين ال عددإل�ك جدوال �مثل تطور     

الوحدة: مليون نسمة        
 2011 2008 2005 2003 2002 1992 السنة

 36.3 34.6 32.5 31.9 31.4 29.25 عدد السPان
 ENCARTA 2011المصدر: 

    Sما يليع ف�ه تجيبكتب موضوعا جغراف�ا ا، انطالقا مما سب: 
.استنتج الظاهرة مع التعليل والمشاكل المترت�ة عنها ،ن خالل معط�ات الجدولم)1
.مقومات التنم�ة في الجزائر ومع�قاتها)2
en.الحلول وآفاق التنم�ة في الجزائر)3
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( التار7خ :نقاL) 1010( خ نقا 

 فرنسا الجزائر احتلت فرنسا الجزائر �انت
رPة في مختلف امصيرPة في مختلف المجا

تار كتب موضوعاا ، الع�ارة تا كتب موضوعاا
..ها فرنساي اتخذتها فرنسا

.ين
.ءاتإلجراءات

: 20110-199219بين 
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )االتاريخ وجلغرافياختبار يف االختصاص (

 2من    1صفحة 

 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

 مادة التار7خ
الجزائر  يترسيخ تواجدها ف فجملة من اإلجراءات اإلدارPة المختلفة بهدانتهجت فرنسا المقدمة: 

 اعتقادا منها أنها سوف تنجح ��ل سهولة في تنفيذها ودون مقاومة.

 أهم اإلجراءات التي اتخذتها فرنسا -1
مش�لة من ثالث وال�ات على 1834جوPل�ة  22قرار�الجزائر �فرنسا  اقإلح -دار7ة: اإل -أ-1

 إدارة -نظام مدني في الشمال لكثرة المعمرPن ف�ه  - .والة تحت مراق�ة حاكم عس�ر3 عام رأسها
محاولة  - ح�م عس�ر3 في الجنوب تساعده الم�اتب العر�Jة - عس�رPة ومدن�ة في الداخل

 الشخص�ة الخاصة للجزائر �اعت�ارها مملكة عر�Jة تا�عة لفرنسا االعتراف بنوع من 1863نابليون 
ي العروش و لجزائرPين وفS قوانين مجحفة (أراضمن ا األراضينزع  - قتصاد�ة:اإل -ب -1

 المنتجات أمامالجزائر  أسواقفتح   - قتصاد الجزائر �فرنسا (تغيير العملة)رcJ إ - الق�ائل)
ش��ة للس�ة الحديد�ة بين المناجم  إنشاء  - لى حساب الحبوبزراعة الكروم ع تشج�ع - الفرنس�ة
التصدير. وموانئ

.و القروض) األرضالجزائر(تقد�م  إلى األورJيينهجرة  تشج�ع - :االجتماع�ة والثقاف�ة -ج-1
المساجد وتدميرومنع فتح المدارس  اإلسالميمحارJة التعل�م واللغة العر�Jة والدين  -
.االبتدائ�ة في المدن الكبرX �مناهج فرنس�ة المدارس �عض إنشاء -
)لفجر3 الخيرPة(س�اسة  اإلنسان�ة األعمالالتنصير بواسطة �عض محاولة  -
.1865 ت�ون سيلس�اسة تجن�س فئة من الجزائرPين �مقتضى قانون سيناتوس  -
 .انعPاساتها على الجزائر7ين -2 
 أراضيهملجزائرPين �سبب مصادرة ا إفقار - المعمرPن على �ل مجاالت الح�اة س�طرة -
وانتشار الجهل واختفاء  األم�ةارتفاع نس�ة  - ارتفاع معدالت ال�طالة والهجرة نحو الشرق    -

 .اإل�ادةتناقص �بير في عدد الس�ان �سبب حروب    - الط�قة المثقفة
اندالع حر�ات مقاومة شعب�ة تصدت للس�اسة االستعمارPة.  -

( الشرح)  : تمثلت في ظهور مقاومة شعب�ة منها:على تلك اإلجراءاترد فعل الجزائر7ين  -2
ثورة الشرPف محمد بن  - .1857-1851مقاومة الق�ائل  - .1849-1848مقاومة الزعاطشة -

الخ1881-1864سيد3 الشيخ  أوالدثورة  - 1895-1851عبد هللا 
على  مصورا انه ��رس س�طرتهالمجحفة مات اإلجراءاتمن تلك  ااتخذو الفرنسيين قد  إن: الخاتمة

 .التطورات الالحقة ستثبت لهم خطأ حسا�اتهم خاصة �عد اندالع المقاومة نالجزائر لك
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ادة الت
انتهالمقدمالمقدمة: 

اعتقادا منهااعتقادا منها أنها س

أهم اإلجراءأهم اإلجراءات الت-1
الجزحححاقاقإلحإلح--إلإلإلدار7ة: دار7ة: اإلاإل-أ-1

3ت مراق�ة حوالة تحت مراق�ة حاكم عس�ر
ح�مح�م عس�ر-لداخدن�ة في الداخل

الشالشخص�ة ا بنوع منالعتراف بنوع من
لجزائرPيلجزائرPينن امن ااألراضياألراضينزع -

-رنسا (تغيير العملة)زائر �فرنسا (تغيير العملة)
حساب الحبوبلى حساب الحبوبع إنشا-ع

لجزاالجزائر(تقد�مإلىإلىألورJييناألورJيينرة 
الم وتدميرفتح المدارس ومنع فتح المدارس 
.رنس�ةناهج فرنس�ة

)33 لفجرلفجر33(س�اسة 
..18651865لتت سيل

 أراضيهمرة
فاء هل واختفاء 
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )االتاريخ وجلغرافياختبار يف االختصاص (

 2من    2صفحة 

 الجغراف�امادة 
أساس�ا من عناصر التنم�ة الشاملة، يؤثر سل�ا أو  ا�عتبر الس�ان في الجزائر عنصر المقدمة: 

 إيجا�ا عليها.

 .ج الظاهرة مع التعليل والمشاكل المترت9ة عنهاااستنت  -1
 .النمو الس�اني في الجزائرالظاهرة: 
التقدم الطبي والرعا�ة الصح�ة. - ارتفاع المواليد وانخفاض الوف�ات. -التعليل: 

ارتفاع المستوX المع�شي. -الزواج الم��ر وطول فترة االخصاب. -

 :المشاكل المترت9ة عنها
- Sوالثقاف�ة عن تلب�ة حاج�ات الس�ان. جتماع�ةاإلو اد�ةاإلقتصعجز المراف
...جتماع�ةانتشار اآلفات اإلو  بروز مش�لة الس�ن وانتشار األح�اء القصديرPة.-
قتصاد�ة.مش�لة المواصالت وصعو�ة تحقيS التنم�ة اإل-
الهجرة غير الشرع�ة وهجرة الكفاءات العلم�ة.  –النزوح الرPفي  –ال�طالة -

 نم�ة في الجزائر ومع�قاتها.مقومات الت -2
   وفرة المواد األول�ة المعدن�ة والطاقو�ة. - :مقومات التنم�ة في الجزائر -أ -2
  .توفر ش��ة المواصالت -  .وفرة اليد العاملة المؤهلة - .توفر شروF االستثمار -
اتساع السوق االستهالك�ة الداخل�ة. -

 –نجراف اإل –التصحر  –الجفاف  –الصحراو3.  طغ�ان الطا�ع -: الطب�ع�ة :مع�قاتها -ب-2
 قلة الغطاء الن�اتي.

قلة رؤوس األموال. - عدم التح�م في التكنولوج�ا. - :والماد�ة ال9شر7ة
 اختالل التوازن بين النمو الس�اني والنمو االقتصاد3.-

 :الحلول وآفاق التنم�ة في الجزائر -3
طاعات بواسطة االستثمارات المنتجة.الشاملة للنهوض �مختلف الق تبني التنم�ة -
وتقد�س العمل ومحارJة البيروقراط�ة والرشوة والفساد. واإلبداعتشج�ع روح الم�ادرة  -
األسرة واالهتمام �العنصر ال�شر3 في عمل�ة التنم�ة الشاملة عن طرSP العلم والمعرفة.تنظ�م  -
واألمن الغذائي.ي تطوPر قطاعي الصناعة والزراعة تحق�قا لإلكتفاء الذات -
 تنو�ع الصادرات وتفاد3 االعتماد على المحروقات. -

ستراتيج�ة تقوم على االستثمار في نم�ة شاملة، يتطلب االعتماد على إلضمان تحقيS ت الخاتمة:
 .العنصر ال�شر3 
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إيجا�إيجا�ا علي

جتااساستنت   --1
النمو الالنمو الس�انيالظاهرة: الظاهرة: 
اعارتفاع المواليد و--عليل: التعليل: 

الزواج الم��ر وطالزواج الم��ر وطول فتر-

:ترت9ة عنهل المترت9ة عنها
 Sالمراف Sةاد�ةاإلقتصاإلقتصف� جتماإلووص

ن وانتشار األح�اء الة الس�ن وانتشار األح�اء ا
إلقتو�ة تحقيS التنم�ة اإل وصعو�ة تحقيS التنم�ة اإل

جرة غير الشرع�ةالهجرة غير الشرع�ة وهج  –

قاتها. ومع�قاتها.
لمواد األول�ة الموفرة المواد األول�ة المعدن�ة وا

توفر ش��ة الموتوفر ش��ة المواصال--  .هلة

إلنجاإل–صحرالتصحر ––ف الجفاف 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03املدة:            )الرتبية البدنية والرZضيةاختبار يف: االختصاص (

  1من  1صفحة 

 

 ،س شخص�ة الفرد الفاعلاءة التي تؤسّ القّ�م البنّ ترسيخ  إلىالتر�Jة البدن�ة والرPاض�ة تهدف 
 امن وااللتزام �القانون.ضالتّ  ،التعاون  ،احترام اآلخر ،فس�االعتماد على النّ 

 

 المطلوب:
 

 �ة:تآلم المواطنة من خالل الحصص التطب�ق�ة في المجاالت ان �يف يتم تعلّ بيّ 
 .البيداغوجي )1
.التواصل )2
.االنض�اط�ة األستاذمواقف  )3
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التر�Jة البدن�ةالتر�Jة البدن�ة والر
احترام ،نفسفسّعلى النعتماد على الّن

لمواطنة من خالل م المواطنة من خالل الحتعّل ل
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  2017بعنوان  مسابقة على أساس االختباراتإجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )الرتبية البدنية والرZضيةاختبار يف االختصاص (

 1 من 1صفحة   

 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

 

 .)المخالف أ3ر لااحترام  (التحضر، االستقالل�ة، التعاون، احترام القانون  المواطنةتعرPف  :مقدمة
:الجانب البيداغوجي -1 

 .ستاذ نحو التالميذألا استعداد�ه-
 .غاالت بهدوء وراحةشسئلة واالناستق�ال األ-
 .تشج�ع مشار�ة �ل التالميذ-
 .دوار للتالميذأسناد إ-
 .خت�ار والم�ادرةلالالمجال  توفير-
 .فهم المتطل�ات التأكد من-
- Sموضوع�ة.تطبي� Fقواعد االنض�ا
 .استشارة التالميذ-
 .معاملة �ل التالميذ �عدل-
 .تصرPح �الحق�قة للتالميذ-
 .احترام شعور التالميذ-
 .احترام االلتزامات-

:التواصليالجانب  -2
 .ي متناول التالميذفاستعمال لغة واضحة و -
.التعبير ��ل حيو�ة-
 .ل االتصالي وسائفالتنو�ع -
 .استعمال بجد�ة التواصل بواسطة الحر�ات-
 .�أف�ارهم �اإلدالء�سمح للتالميذ -
.تشج�ع الم�ادرات الفرد�ة-

:االنض9اط�ة األستاذمواقف  -3
.القواعد االنض�اط�ة تطبS بدون شعورPة-
.ت المتخذةامتا�عة القرار -
.خالفةالعقو�ات تكون مناس�ة للم-
 .من�ة صارمة عند استعمال الوسائل والتجهيزأ ظروفتوفير -

02
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الجانالجانب البي--11

ألااستعداداستعداد�ه--
ألألسئلة واال األاستق�ال األ-
شج�ع مشار�ةتشج�ع مشار�ة �ل التال-

للدوار للتالميذأأسناد إ .دوار
اللاللالمجال  .خت�ار والم�اخت�ار والم�ادرة 

..طل�اتفهم المتطل�ات
�موضوع�ةنض�اF �موضوع�ة.
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات                    الرتبية الوطنية وزارة

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03املدة:                                      )الفنيةو  التشكيليةالرتبية اختبار يف: االختصاص (

 1من  1صفحة 

 السؤال األول:
 األلوان ال�اردة ؟�اين عند تجاور األلوان الحارة و ماهي حاالت التّ 

 السؤال الثاني:
 .ف معنى المجال الفضائي ثالثي األ�عادرّ ع    

 
 السؤال الثالث:

 المؤثرة في لون األجسام ؟ لاهي العوامم    
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  2017اس االختبارات بعنوان مسابقة على أسإجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )الرتبية التشكيلية والفنيةاختبار يف االختصاص (

1من  1صفحة 

 
  

 

العالمةعناصر اإلجابة
المجموعمجزأة

 
 

:1ج  

يكون التباين قويا و أكثر وضوحا عند تجاور لونين مكملين . -      

ليمين .يكون التباين نحو اليسار أقوى من اليمين و دلك لوجود ألوان أكثر حرارة في ا -      

رة .يميل إلى الحرا األخضر الذي يتوسط اللونين األخضرين األكثر برودة يجعله -      

يكون التباين حادا في تجاور األلوان األساسية  -      

خضر كيالهما و األ ييضعف التباين عند وجود عالقة تربط األلوان فيما بينها ،فالبرتقال -    

   يحتوي على األصفر .        

ينطفئ التباين عند مزج األلوان باألبيض أو األسود . -      
:2ج  

جال الفضائي ثالثي األبعاد يقصد به العمق الناتج عن الطول و العرض .الم -      
:3ج

العوامل المؤثرة في لون األجسام هي :       
ا نرى ذيعتبر لون الضوء من المؤثرات األساسية في لون األجسام و له لون الضوء :  -1   

ا تعتبر الضوء و لهذ المعرضة لألضواء الملونة تتأثر ألوانها و بشكل مباشر بلوناألجسام 
 التغيرات الضوئية من العوامل التي تلعب دورا هاما في التأثير على لون األجسام .

ون إلى أللوان الضوء يتغير من ل ألموجيلقد أثبت العلم أن طول  شدة الضوء و حدته : -2   
مر أخر و لهذا تعتبر هذه األطوال الموجية هي المسؤولة عن شدة اللون ، فنجد أن اللون األح

قلألزر ألموجيالذي يعتبر أطول الموجات أكثر األلوان قوة و وضوحا على عكس الطول   
.ع الضوء بتراج اسسعادة ما يعطينا اإلحالذي يعتبر أقصر الموجات و    
ي يعتبر من المؤثرات الهامة و الذ و يقصد به منظور األلوان ثر الجوي :المؤ – 3    

التضاد اللوني  و المسؤولة على التغيرات اللونية لألجسام المتعلقة بالفروق اللونية الناتجة عن
 المرتبط أساسا بعامل القرب و البعد.
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يكون التباينيكون التباين قويا و-    

ون التباين نحويكون التباين نحو اليسار أق-

ر الذي يتوسط اللونخضر الذي يتوسط اللونين األ

حادا في تجاور األتباين حادا في تجاور األلوان ا

جود عالقة تربطن عند وجود عالقة تربط األلو

  صفر .

األبيض أو األسوأللوان باألبيض أو األسود .

عمق الناتج عن ال به العمق الناتج عن الطول و

ة في لون األجسامساسية في لون األجسام و له
ا تا تعتبرالضوء و لهذالضوء و لهذنشر بلون

ن األجسام .لى لون األجسام .
لوون إلى يتغير من لضوء يتغير من ل

حححمر مر األحجد أن اللون األح
ققلألزروجي

ي

m
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 الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03ة: املد                    اختبار يف: االختصاص (رZضيات)

 2 من 1 الصفحة

 

 )نقاL 05التمر7ن األول: (

�نعتبر المتتال�ة �nu 0بـِ:  المعّرفة على

1

0

7 18 9n n

u
u u n�

�

� � � ��

. 

�نعتبر المتتال�ة �nv ّ1بـِ: فة علىالمعرn nv u a n� �  عدد حق�قي. aو  �
�حتى تكون المتتال�ة aعّين أ) )1 �nv 0وُ�طلب تعيين حّدها األّول 7هندس�ة أساسهاv. 

n،7المحصل عليها سا�قا، أنه من أجل �ل عدد طب�عي aب) استنتج، من أجل ق�مة 3 1n
nu n� � �. 

 .9على 7n، �اقي القسمة اإلقليد�ة للعدد nادرس، حسب ق�م العدد الطب�عيٍ  أ) )2
7، العدد nبّين أّنه من أجل �ل عدد طب�عي ب)    3 1n n�  .�9قبل القسمة على �
 

 )نقاL 05(التمر7ن الثاني:
 حيث:  Cقائمًا في النقطة   ABCنعتبر في المستو3، المثلث

AB c�  ،AC b� وBC a�  معa  ،b وc .أعداد حق�ق�ة موج�ة تماما 

وزاوPته  �Bالدوران الذ3 مر�زه Aصورة النقطة Eالنقطة 
2

 رد�ان. )أنظر الش�ل( 

aEDحيث:  Dلتكن النقطة  AC
b

�
aED ACa. 

 .موضحا خطوات اإلنشاء Dانقل الش�ل ثّم أنشئ النقطة  أ) )1
 في استقام�ة. Dو B  ،Cبّين أّن النقc  ب)
 متقا�سان. BEDو ABCاستنتج أّن المثلثين  جـ)

 ؟ACDEما نوع الرJاعي  أ) )2
 �طرPقتين مختلفتين. ACDEمساحة الرJاعي  cو a  ،bاحسب بداللة  ب)
 .bو aبداللة  cاستنتج  )ـج

 على المستق�م العدد3؟ 5بّين �يف �م�ن إنشاء العدد  )3

C

A

B

E

a

c b

mاختبار يف:اختبار يف: االخmom) :05مر7ن األول: (التمر7ن األول Lنقا( 05

��ة المتتال�ة ��nu فة على ف 

�ة �nv1ِ بـِ: ّفة علىالمعرفة علىالمعر��

تتال�ة المتتال�ة ��ن تكون ��nnvv��� ه هندس�ة
المحصل عليها سا�قالمحصل عليها سا�قاaل ق�مة

، �اقي القس، �اقي القسمة اإلnnٍ الطب�عٍي
3، العدد ، العدد nnطب�عي 13 133

حيث:  حيث:  CCطة 
د حق�ق�ة موج�ة تمأعداد حق�ق�ة موج�ة تماما.

ان. (أنظر الش�ل)رد�ان. )أنظر الش�ل(

y-ey-e
nc

y
AAA

B

cc b

cycy

www.ency-education.com/concours-profs.html



 

 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )اختبار يف: االختصاص (رZضيات

 2 من 2 الصفحة

 نقطة) 05,50(التمر7ن الثالث: 
تلميذا وقد تم تسجيل عالمات  20أحمد وعلي أستاذا رPاض�ات لكل منهما قسم سنة را�عة متوسc متكون من  

 تالميذ �ل منهما خالل الفصل األول في الجدول أدناه.
 - 5 - 8 - 3 - 18 - 6 - 11 - 5 - 18 - 6 - 12 - 12 - 8 -7عالمات تالميذ األستاذ أحمد

18 - 7 - 9 - 20 - 6 - 16 - 15 
 12 - 10 - 10 - 9 - 7 - 15 - 13 - 8 - 11 - 12 - 9 - 8 - 8 عالمات تالميذ األستاذ علي

- 8 - 10 - 14 - 12 - 11 - 14 - 9 
 على المعدل؟ نختار عشوائ�ا تلميذا من تالميذ األستاذ أحمد. ما احتمال أن ��ون حاصال )1
 نختار عشوائ�ا أحد القسمين ثم نختار منه تلميذا. )2

االهتمام �التالميذ المتحصلين على المعدل. قصدأنشئ شجرة االحتماالت التي تنمذج هذه التجرJة العشوائ�ة  أ)
 حاصل على المعدل. احسب احتمال اخت�ار تلميذ ب)
 غير حاصل على المعدل. استنتج احتمال اخت�ار تلميذ ج)

 يرPد أحمد وعلي مقارنة عالمات تالميذهما. )3
 ل السلسلتين �مخطc �األعمدة في نفس المعلم مستعمال لونين مختلفين.مثّ  أ)

 احسب الوسc الحسابي والمدX لكل سلسلة. ب)
 .الوس�c، الرJعي األول والرJعي الثالث لكل سلسلة عّين ج)
 قم �مقارنة نتائج القسمين �االعتماد على نتائج األسئلة السا�قة. د)

 نقطة) 04,50(التمر7ن الرا9ع: 
�نعتبر في المستو3 المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  �; ,O i jالنقطة ،� �1;2A . 

�لتكن  �;0M x :1نقطة حيثx �. 
�نقطة تقاطع المستق�م Nنسمي  �AM .وحامل محور التراتيب 

2هو  Nبّين أّن ترتيب النقطة )1

1

x
x �

. 

�من المجال xنضع من أجل �ل )2 �1;�� ،� � 2

1

xf x
x

�
�

. 

 ؛ ثّم ش�ِّل جدول تغيراتها. fادرس تغيرات الدالة أ)
 .2ر تماما منبأك Nاستنتج أّن ترتيب النقطة  ب)

�الدالة المعّرفة على المجال gنسمي )3  .OMNمساحة المثلث xوالتي ترفS ��ل ��;�1
�عّين الع�ارة أ) �g x. 

 .gادرس تغيرات الدالة ب)
 ش�ل المثلث في هذه الحالة.رسم استنتج وجود مثلث مساحته أصغرPة؛ ثّم ا جـ)

en
cy
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ععالمات

mعالمات تالميعالمات تالميذ األسmm
co

m
ر عشوائ�ا تلميذانختار عشوائ�ا تلميذا من تال

وائ�ا أحد القسمين ثر عشوائ�ا أحد القسمين ثم نخت
الحتماالت التي تنجرة االحتماالت التي تنمذج ه

حاصلحاصل علىر تلميذال اخت�ار تلميذ
غير حاصل علىغير حاصل علىيذت�ار تلميذ

 تالميذهما.المات تالميذهما.
ي نفس المعلم مسمدة في نفس المعلم مستعمال ل

لة.ل سلسلة.
.. سلسلةلث لكل سلسلة

 السا�قج األسئلة السا�قة.

�� �O i jO ; ,;i jiالنقطة، النقطة ،� ��1;22A
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  2017مسا9قة على أساس االخت9ارات 9عنوان إجا9ة نموذج�ة وسلم التنق�_ لموضوع 
 / رت9ة: أستاذ التعل�م المتوس_ اخت9ار في االختصاص (ر7اض�ات)

5من1الصفحة

 العالمة عناصر اإلجا9ة
المجموع مجزأة

 نقاL) 05( التمر7ن األّول:
�حتى تكون المتتال�ة aنعيّ  أ) .1 �nv 7هندس�ة أساسها:  

�: �nل��ن �1 1 1 1 7 18 9 1n n nv u a n u n an a� �� � � � � � � � � � 
� � � �1 7 1 18 9 1 7 6 18 3n n nv v an n an a v a n a� � � � � � � � � � � � � � 

�لكي تكون  �nv 3يجب أن ��ون  7أساسها هندس�ة 0a� � 6و � 18 0a � 3aأ3  � �. 

0,75 

05 

0v: 0لها األوّ تعيين حدّ  0 3 0 1v u� � � 0أ3   � 1v �. 0,25 
،nأنه من أجل �ل عدد طب�عيالمحصل عليها سا�قا،  aب) استنتاج، من أجل ق�مة

7 3 1n
nu n� � �:  0 7n

nv v� 7nأ3  �
nv � 

0,50 

3 1n nv u n� � 3معناه  � 1n nu v n� � 7تكافئ  � 3 1n
nu n� � � 0,50 

 :9على 7n اإلقليد�ة للعدد قسمةال، �اقي n، حسب ق�م العدد الطب�عيٍ ةسادر  أ) .2
� �7 7 �؛ �9 �27 4 �و �9 �37 1 kومنه من أجل �ل �9 � :� �37 1 9k ؛ �
� �3 17 7 9k � �و � �3 27 4 9k � �.   

01,50

7 ، العددnه من أجل �ل عدد طب�عيأنّ ن يّ بتب)  3 1n n�  :�9قبل القسمة على �
3nمن أجل  k� :� �7 3 1 1 9 1 9n n k� � � � �أ3  � �7 3 1 0 9n n� � �. 
3من أجل  1n k� � :� �7 3 1 7 9 2 9n n k� � � � �أ3  � �7 3 1 0 9n n� � �. 
3من أجل  2n k� � :� �7 3 1 4 9 5 9n n k� � � � �أ3  � �7 3 1 0 9n n� � �. 

� ،nمن أجل �ل عدد طب�عيومنه  �7 3 1 0 9n n� � �. 

01,50

 )نقاL 05التمر7ن الثاني: (
 :Dإنشاء النقطة  . أ)1

aEDلدينا  AC
b

�
aED ACa  ومنه الشعاعانEDED وACAC إذًا النقطة (انPمتواز) مرت�طان خط�اD 

�تنتمي إلى المستق�م المواز3 للمستق�م �AC والذ3 �شمل النقطةE. 

0لدينا 
a
b
 نفس االتجاه. ACACو EDEDومنه للشعاعين  �

aEDلدينا  AC
b

�
aED ACa  ومنهaED AC

b
�

aED ACa وهذا ��افئ 

aED AC
b

aEDومعناه  � b
b

EDأ3  � a�. 

0,75 
01,75

 1 في استقام�ة: Dو B  ،Cتبيين أّن النقc  ب)
C

A

B

E

a

c b

D

a cen
cy

-e
طة النقطة DDً إذًا
-ed

uc
a7، العدد 3 17 3 1nn �قبل333

7 37n ��أ3 أ3 3 ��1 0 90 9��1

7 37n ��أ3أ3 3 �1 0 91 0��111 ca
tio

n.c
om

عيأ)..11
:�nل��نل��ن

��18 38��188��18�188��
��نتكولكي تكون �nnvvهندس�ة��� m
0vv::0ولّها األوها األويين حدّّ 10 coأجلتنتاج، من أجل ق�مة المحصaمن

7nuun::  0 77n
nv vvn � �� �0vv3أ

c
v 3 معناه 13 1n nnv 33n nn �� 33v 33onٍٍٍٍٍلطب�عي العدد الطب�عيnn لقسقسال، �اقي، �اقي

� �37 1 97 ومنه منومنه من أجل ��3
  
ion

7n 33أ�� ��3 1 0 91 0 9��3 111

ca
ed

0,75,75
001,751,75

-e
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5من2الصفحة

وزاوPته  �Bالدوران الذ3 مر�زه Cصورة النقطة C'لتكن
2

 رد�ان. 

BC'لدينا  BC a� �و � � � �'BC BC�  
ED'إذاً  BC a� �و � � � �' / /BC AC  

ED'ومنه BC a� �و � � � �' / /BC ED  
BC'و�التالي الرJاعي ED .متواز3 أضالع 

وزاوPته �Bالدوران الذ3 مر�زه Cصورة النقطة C'و Aصورة النقطة Eلدينا
2

رد�ان إذًا  

  ABCومنه المثلثان EBC'بهذا الدوران هي المثلث  ABCصورة المثلث 
�متقا�سان و�التالي EBC'و � � �' 'BC EC� اعيJوعل�ه فالر'BC ED .مستطيل 

� � � �'BC BC� و� � � �'BC DB�  ًإذا� � � �/ /BC BDومنه النcقB  ،C وD  في
 استقام�ة.

 متقا�سان: BEDو ABCجـ) استنتاج أّن المثلثين 
BC'متقا�سان؛ و EBC'و ABCلدينا المثلثان ED مستطيل إذًا المثلثان'EBC وBED 

 متقا�سان: BEDو ABCمتقا�سان ومنه المثلثان 
0,50 

02,50

 :ACDEنوع الرJاعي  . أ)2
�. أ) وب) لدينا:1من السؤال  � � �/ /AC ED  اعيJإذًا الرACDE قائم هو ش�ه منحرف. 

0,50 

 �طرPقتين مختلفتين. ACDEمساحة الرJاعي  cو a  ،bحساب بداللة  ب)
�نسمي �s ACDE اعيJمساحة الرACDE. 

�ومنه هو ش�ه منحرف ACDEالطر7قة األولى:  � � �
2

AC ED DC
s ACDE

� �
� 

�أ3  � � �� � � �2

2 2

b a b a b a
s ACDE

� � �
�  مقدرة بوحدة المساحات. �

0,50 

�نسمي الطر7قة الثان�ة: �s ABC مساحة المثلثABC ،� �s ABE  مساحة المثلثABE 
�و �s BDE مساحة المثلثBDE لدينا .

� � � � � � � �s ACDE s ABC s ABE s BDE� �  ؛�

� � � � � �2 2
2 2

AC BC AB BEs ACDE s ABC s ABE � �
� � �  وهذا �عني أّن: �

� �
22

2

b a cs ACDE � �
 مقدرة بوحدة المساحات. �

0,50 

 :bو aبداللة  cاستنتاج  )جـ

�لدينا � � �2

2

b a
s ACDE

�
�و  � �

22

2

b a cs ACDE � �
إذاً   �

0,50 

C

A

B

E

a

c b

D

a c a

C'

b
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aإإذًا

Cمنهومنه aa'C

و�التالي الرJاو�التالي الرJاعي

Aرة الصورة النقطةEEنلدينا

بهذا الدورABCAثلث ورة المثلث 
Eقا�سان و�التاليمتقا�سان و�التالي� ��'EC�

��BCو� �� � ��BC DBDB�� �'

m
ABCAووBEDBED:متقا�سانمتقا�سان
Eسان؛ ومتقا�سان؛ وBC EDED''م

BEDB:متقا�سان:متقا�سان
io

�A اعيJاعي  الرJلر هوACDECDEإذًا caACD.قتين مختلفتينPقتين مختلفتين�طرPطر�

� �� ��dAC EDAC
s ACDECDE� E

��

حات.

uc

y المثلث  ABEABE

0,5050

yyy
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5من3الصفحة

� �2 22

2 2

b a ab c� �
�وهذا �عني أّن  � �2 22b a ab c� � ��افئ  �

2 2 22 2a b ab ab c� � � 2و��افئ  � 2 2c a b� 2أ3  � 2c a b� � 
 على المستق�م العدد3: 5إنشاء العدد  .3

�نعتبر على المستق�م العدد3 �d ذ3 المبدأO  
2OAحيث:  A، النقطةuووحدته � . 
1ABحيث:  Aمثلث قائم في OABل��ن  �. 

 
2لدينا 2 4 1 5OB OA AB� � � � � . 

 ، Bوالتي تشمل النقطة Oنعتبر الدائرة ذات المر�ز
�المستق�م �d قطع هذه الدائرة في النقطة�

C 5ولديناOC �. 

0,75 0,75

 نقطة) 05,50(التمر7ن الثالث: 
 نختار عشوائ�ا تلميذا من قسم أحمد. حساب احتمال أن ��ون حاصال على المعدل: .1

9إذًا  20من بين 9عدد التالميذ الحاصلين على المعّدل في قسم أحمد هو

20
P �. 

0,25 

03 

 : شجرة االحتماالت اءنشإ أ) .2
 لقسم علي. Hلقسم أحمد وJـِ  Hنرمز بِـ 
 Mللتلميذ الحاصل على المعدل وJِـ  Mنرمز بـِ 

 للتلميذ الذ3 لم �حصل على المعدل.

0,50 

 حساب احتمال اخت�ار تلميذا حاصل على المعدل: ب)

� � 1 9 1 12 21

2 20 2 20 40
P M � � � � � 

0,25 

 استنتاج احتمال اخت�ار تلميذا غير حاصل على المعدل: ج)

� � � � 21 19
1 1

40 40
P M P M� � � � � 

0,25 

 01 تمثيل السلسلتين �مخطc �األعمدة في نفس المعلم مستعمال لونين مختلفين: أ) .3

210حساب الوسc الحسابي لسلسلة أحمد:  ب)
10,5

20Hx � � 0,25 

20 حساب المدX لسلسلة أحمد: 3 17He � � � 0,25 

210 حساب الوسc الحسابي لسلسلة علي:
10,5

20Lx � � 0,25 

O A

B

C
� �d

H
M

M

9
20
11
20

L
M
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5من4الصفحة

15 حساب المدX لسلسلة علي: 7 8Le � � � 0,25 

02,50

  تعيين الوس�c، الرJعي األول والرJعي الثالث لكل سلسلة. ج)
H355666778 8 9 111212151516181820

0,50 
L 78888999101010111112121213141415
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 مقارنة نتائج القسمين: د)
رغم أّن للسلسلتين نفس الوسc الحسابي فهناك ت�اين بين السلسلتين، فمن المدX �الح] أّن 

عالمات تالميذ قسم أحمد متشتتة ومستوX الوس�c �عيد عن المتوسc بينما عالمات تالميذ قسم 
 على متقارJة ومستوX الوس�c قرPب من المتوسc وعل�ه فمستوX قسم علي هو األحسن.

0,25 

 )ةنقط 04,50التمر7ن الرا9ع: (

2هو  Nترتيب النقطة ن أنّ يبيت .1
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x
x �

: 

�نضع  �0;N y. 
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x y
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 .2أكر تماما من Nاستنتاج أّن ترتيب النقطة  ب)
�من أجل �ل �1;x � �� :� � � �2;f x � �أ3  �� �2;Ny � ��. 
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 :gالدالةجدول تغيرات  :gتغيرات الدالة ةسادر  ب)

� �
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lim lim lim
1x x x

xg x x
x��� ��� ���

� � � ��
�

�؛   �
2

1 1
lim lim

1x x

xg x
x� ���� ���

� � ��
�

 
0,50 

02 

�ل��ن �1;x � �� ،� �
� �

2

2

2
'

1

x xg x
x
�

�
�

 0,25 
 

g: ��         2            0 xجدول تغيرات الدالة
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 ��                     �� 
               4 
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 :ج وجود مثلث مساحته أصغرPةااستنت )جـ
�لدينا من أجل �ل  �1;x � ��،� � 4g x وتبلغها  X4 تقبل ق�مة حد�ة صغر  gإذًا الدالة  �

2xعند   أ3 يوجد مثلث له أصغر مساحة. �
0,50 

 4ua: 0,25حالة المساحة هيفي  المثلث ش�لرسم 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017س االختبارات بعنوان مسابقة على أسا
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03ة: املد                   )العلوم الطبيعيةاختبار يف: االختصاص (

 

 3من  1صفحة 

  نقاL) 07( التمر7ن األول:

 تتواجد دعامة المعلومة الوراث�ة على المستوX الخلو3.

I( ّل الوث�قةتمث )خل�ةلما فوق بن�ة  اتخط�ط� ارسم )1، 

 مأخوذة منPئة تمثل بن�ة جز ) ف2(أما الوث�قة   

 .)1(لوث�قة ل" 1"العنصر 

 المشار إليها �األرقام ب�اناتال ف علىتعرّ  )1

 ).2) و(1( تينلوث�قل والحروف 

  ف الخل�ة السا�قة مع التعليل.صنّ  )2

(أ)للعنصرئ�ة Pللبن�ة الجز وصفا دق�قا  مدّ ق )3

  ).2( لوث�قةل 

II(1(  ئةال تتكونPالوث�قة  من(أ) الممثلة في العنصر جز)من عدد من النيو�ليوتيدات. 2 ( 

 A+T/C+G =0.8: نيو�ليوتيدة حيث 36إذا أخذنا منها قطعة بها        

  الروا�cمجموع   استنتجثم  .في هذه القطعة A ،T،C،G: قواعدال �ل من عدد حسبا )أ        

 التي ترcJ بين سلسلتي هذه القطعة. لهيدروجين�ةا           

 الروا�c زوت�ة الم�ونة لها و اآل ح ف�ه القواعدلهذه القطعة توّض  نظرPا نموذجا أنجز )ب        

 التي ترcJ هذه القطعة. الهيدروجين�ة           

 ).3(حة في الوث�قة نقترح التجرJة الموّض  )2(لوث�قة ل (أ)لتحديد أهم�ة العنصر )2    

  ل.علّ هذ التجرJة؟  منالمعلومة المستخلصة  ما )أ        

)1الوث�قة (  

)2الوث�قة (  
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mmختبار يفاختبار يف: االخmm:07(تمر7ن األول:التمر7ن األول

دعامة المعلومواجد دعامة المعلومة الوراث

تخطتخط�ط�مارسم))11((لوث�قة

مأPئة مأخوذPئة ثل بن�ة جز تمثل بن�ة جز ) ف زز ز 

1(.

ر إليها �األرقامالمشار إليها �األرقام

(

(أ)

د من الني) من عدد من النيو�ليوتيدا

A+TA /C+

الر مجموعمجموع  استنتجاستنتجثم .عة

ا�cالروا�c و و
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 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )العلوم الطبيعيةاختبار يف: االختصاص (

3من  2صفحة 

 الفائدة العلم�ة التطب�ق�ة دحدّ  )ب     

 .من هذه التجرJة المستقاة         

 

 

 نقاL) 06(  7ن الثاني:التمر 
 ت�ة:آلنس�ة الس�ر في الدم نقترح الدراسة ا تنظ�مالداء الس�ر3 وآل�ات  ف على �عض مظاهرلتعرّ ل

نتائج ق�اس نس�ة الس�ر في �ل من الدم والبول �ل ساعة لدX �لب قبل  )1( ل منحن�ات الوث�قةتمثّ  )1
  .بن�رPاسه إستئصالو�عد 

 ).1( ث�قةل منحنيي الو حلّ  )أ   
 الس�ر�م�ة  أنّ ن المنحنى يبيّ  )ب   

عندما تصل �ميتهفي البول  تظهر        
       .تقر�Pا غ/ل1.8 في الدم  

 ر هذه المالحظة.فسّ  -      
   في وسc مالئم �حو3 جزPئات أنسولين مشعة  ضامهخال�ا �بد�ة مع خال�ا مخاط�ة و  تزرع )2

 لخال�ا الكبد�ة.على سطح ا cفقاإلشعاع  ح]فلو      
  .الهدف من هذه التجرJةد حدّ  )أ    

 تحقS نفس المالحظة السا�قة.خال�ا أخرX  ذ�را )ب   
 الخال�ا المستهدفة. مستوX  على ناألنسولي تأثير آل�ة) 2( ن الوث�قةتبيّ  )3

  المرقمة.الب�انات  ف علىتعرّ  )أ
 �األحرف نةشرح المراحل المبيّ ا )ب

 .)هـمن (أ) إلى ( 
 

 
 

 
 

  

)3الوث�قة (  

)1الوث�قة (  

)2الوث�قة (  

  )غ/ل(كم�ة ال

دمالسPر في الPم�ة   
ولالسPر في البPم�ة 

 استئصال البنPر7اس

الزمن 
(الساعة)

ee
cycy

-ed
uc

ati
on

.co
m 06( 7ن الثاني:تمر  7ن الثاني:التمر

 ر على �عض مف على �عض مظاهر
الل منحن�ات الوث�قة  نتائ)1(( حن�ات

.بن�رPاسبن�رPاسهئصال
( ث�قة الو  ( ة ).).11و 

الس�رة الس�ر�م�ة  ن
صل �ميتهما تصل �ميته

  

33  وسc مالئم �حوفي وسc مالئم �حو3ضامه
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تهدفة.
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3من  3صفحة 

 نقاL) 07التمر7ن الثالث: (
 :يلي نقترح مامن االستجا�ات المناع�ة النوع�ة  نمcلدراسة 

I(  ّلتمث ) رسما تخط�ط�ا لخل�ة منتجة1الوث�قة ( 

 صورة )2الوث�قة (ل بينما تمثّ  ،للجسم المضاد   
 مولد ضد". –تر�يب�ة لمعقد "جسم مضاد    

كتب اثم  )1لة �الوث�قة (الخل�ة الممثّ  سمّ )1
  .المرقمةالب�انات            

 .لهذه الخل�ة البنيو�ة المميزاتد حدّ  )2     
 ل الممثّ  ل المعقد المناعيح ��ف�ة تش�ّ شر ا )3     

 مبرزا أهميته. )2(�الوث�قة          
     4(  c؟المدروسة االستجا�ةما نم 

 
Π(ضد تم حقن المست)ب من  )سPة في العضو اللمفاو3 القرPتحت الجلد ثم أنجزت مقاطع مجهر    
  .Bو   Tفاو�ةمبين ال�العات والخال�ا الل خلو3 هناك تقارب م�ان الحقن فلوح]    
  )3( منحن�ات الوث�قةل تمثّ    
  ADNـالتطور �م�ة �ل من    
 والبروتينات ARNm لـوا   
 خليتين منفي  (األجسام المضادة)  

  .) B 2خل�ةو   B 1(خل�ة Bخال�ا   
 

؟ما المعلومات المستخلصة من تقارب الخال�ا )1
اشرح المراحل التي  و�استغالل معارفك )3اعتمادا على تطور المواد المشار إليها في الوث�قة ( )2

 من أجل إنتاج األجسام المضادة. 1Bتمر بها 
 .1Bة مع الخل�ة مقارن 2Bل ت�اين المواد في الخل�ة علّ  )3

 

)2الوث�قة (  

)3الوث�قة (  

)1الوث�قة (  

 مولد
 جسم الضد

 مضاد

7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 2Bالخل�ة 

 Pم�ة المواد Pم�ة المواد

 1Bالخل�ة 

ADN

ARNm

بروتينات
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الخل�ة اسمسمّّ)1
.اللب�انات المرقمةالب�انات       

البنيو�ة المميزات دد حدّّ )2 البني المميزات
ة تش�ح ��ف�ة تشّ�  � ل المعقدل المعقد المنّر

مبرزا أهميته. مبرزا أهميته. )2(
؟المدروسة جا�ة ؟المدروسة 

ثم أنجزت مقاطعلجلد ثم أنجزت مقاطع مجه
ل�العات والخالبين ال�العات والخال�ا الل
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4من  1صفحة 

          
 

عناصر اإلجا9ة
العالمة

مجموعمجزأة
 :التمر7ن األول

   I  -1 : ـ الب�انات 
 ش��ة هيول�ة داخل�ة فعالة  =3،  هيولى أساس�ة  =2 ،نواة = ال1             

 فجوة  ،  =6 ،   جهاز �ولجي= 5   جس�م مر�ز3   ، =4              
 غشاء هيولي        = 8= ميتو�وندر3    ،   7             
 .ه�ستون  ب=  ،        ADN أ =             

 خل�ة حيوان�ة.  تصنيف الخل�ة : ـ 2      
 ، فجوات صغيرة. وجود جس�م مر�ز3 التعليل:             

 :.ADNـ  الوصف الدقيS للـ  3      
  رPبو �سيالديزو منمتعاكستينمتقابلتين و سلسلتينمنم�ونةجزئ�ة          
  هيدروجين�ةبروا�cالسلسلتانترت�c ، حلزون�املتفتين  نيو�ليوتيدات           
 .ثالث روا�CcوG.بينرا�طتين و AوTبين           

II- 1- :أ ـ حساب عدد القواعد 
 ⇐ A+T/C+G =0.8        A+T = 0,8(G +C)       لدينا :      
= Aو  = C Gو نعلم:        T  و �م�ن تعو�ض هذا في المعادلة أعاله 

 A = 0,8× 2G   2   ⇐    A = 0,8G     -1م        
A+T +G +C = 36 

 2A+ G    ⇐    36 =2A+G  =18    -2م        
   ) �م�ن أن نعوض �ما يلي:2م) و (1ممن المعادلة (    

                    G = 18/1.8  =10        
 A = 0,8×10= 8في (أ) نجد:    G نعوض    

   T = A=8و بذلك  C = G=10إذن:        
 ـ عدد الروا�c الهيدروجين�ة.    

0.25×5
(بيانان=

0.25(

 
 
 

0.5×2
 
 
 

0.75
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5 
 
 

 
 
 

1.25 
 
 

       
 
 
 
 
01 
 

 
 

0.75 
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ونواة = ا= ال1            2،ل

3س�مجس�م مر�ز3==44     
3 ميتو�= ميتو�وندر33       ،  7

ADNA       ،    =ب
خل�ة حيوان�ة.خل�ة حيوان�ة. �ة :

، فجوات، فجوات صغ33مر�زس�م مر�ز33
AD.:

المنمتعاكستينمتعاكستين وقابلتين و
cلسلسلتانالسلسلتانرت�cهيدبروابروا�

cث روا�c..

A+T = 0,8(A+T = 0

أعالهعادلة أعاله

mm

en
cy

mm

www.ency-education.com/concours-profs.html



  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )العلوم الطبيعيةاختبار يف االختصاص (

4من  2صفحة 

 را�طة   30= 10× 3روا�c بذلك  3يوجد  Cو  Gلدينا: بين         
 را�طة 16= 8×  2را�طة بذلك:  2يوجد  Tو  Aبين       

 را�طة 46= 16+�30قدر ب:  ف��ون عدد الروا�c الهيدروجين�ة في هذه القطعة
 ـ النموذج الم�سc    ب       

 
  فيالوراث�ةالذخيرة�مثلADNالـالتجرJة: منالمستخلصةالمعلومة -أ - 2

 الخال�ا    
 المستخلصADNالـ: مناألنسولينصناعةصفةال��تيرPااكتساب:التعليل    

 .الجرذ من            
      منعالج ال�شرفيتستعملطب�ةموادصناعة:التطب�ق�ةلم�ةالعالفائدة -ب     

.صنعها�المواد المرادخاصة�شرPة�مورثاتحقنها�عدال��تيرPاطرف        
 

 التمر7ن الثاني :
قبل نزع البن�رPاس(الساعة الثالثة) تكون �م�ة الس�ر في الدم ثابتة   -التحليل: -أ-1

 ومنعدمة في البول.  غ/ل ،1عند الق�مة 
 �عد نزع البن�رPاس ترتفع �م�ة الس�ر في الدم تدرPج�ا إلى أن تصل إلى أكثر  -    

 غ/ل. 3.5من       
ت�قى �م�ة الس�ر في البول منعدمة �عد نزع البن�رPاس بثالث ساعات ونصف     -    

 غ/ل.7ثم ترتفع �سرعة إلى أن تصل إلى      
 غ/ل. 1.8في البول عندما تصل �ميته في الدم �م�ة الس�ر تظهر  -    
 غ/ل(العت�ة الكلو�ة) 1.8تفسير المالحظة:عندما تصل �م�ة الس�ر في الدم  -ب   

 تتدخل الكل�ة لطرح الس�ر في البول .       
 الهدف من هذه التجرJة تحديد الخال�ا المستهدفة من طرف األنسولين.  –أ  - 2

 الخال�ا العضل�ة  والخال�ا الدهن�ة . الخال�ا األخرX: –ب       
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التجرJمنمنستخلصةالمستخلصةومة

ألنسولياألنسوليعةصناعةفةصفةيرPا

تستعملطب�ةطب�ةموادموادةصناعة
�المو�المواد المرخاصةخاصةرPة�شرPة

�م�ة الس�ر في �م�ة الس�ر في الدم نكون

صل إلى أكثرن تصل إلى أكثر 
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )العلوم الطبيعيةاختبار يف االختصاص (

4من  3صفحة 

 = أنسولين. 2  ،  البن�رPاس�ة β= خل�ة  1الب�انات المرقمة:    -أ -3
 = مستقبل نوعي لألنسولين.    4  ،   = وعاء دمو3 3                           
 = غلو�وز. 6= خل�ة مستهدفة   ،      5                           

 المراحل المبينة �األحرف :شرح  -ب      
 البن�رPاس�ة في الدم م�اشرة.  βتحرPر األنسولين من طرف الخال�ا  -أ           
 نقل األنسولين عبر الدم.  -ب           
 تثبت األنسولين على مستقبله النوعي على سطح الخل�ة المستهدفة.  -ج           

 للغلو�وز. لخل�ة المستهدفةتحفيز الخل�ة المستهدفة على رفع نفاذ�ة ا -ـد وه      
 التمر7ن الثالث :

   Ι-1- خل�ة لمفاو�ةB الزم�ة�. 
 = جهاز �ولجي.3= ميتو�وندرPا  ، 2،    = حو�صالت1الب�انات :   -     

  الةفع = ش��ة هيول�ة 6= غشاء هيولى ،   5= هيولى أساس�ة ، 4                   
 نواة.ال= 7                   

مميزاتها :  خل�ة إفرازPة تتميز بـ:  -2
           غشاء متموج -،   جهاز �ولجي نامي -ش��ة هيول�ة متطورة   ،   -
،   زPادة عدد الميتو�وندرPا -زPادة عدد الحو�صالت الكولج�ة    ،    -
 �بير.  )ةحجم الخل�ة / حجم النوا (  - 

 يرت�c الجسم المضاد النوعي �مولد الضد نتيجة التكامل البنيو3 بين محدد مولد  -3   
 .الضد وموقع اإلرت�اF للجسم المضاد       
  قد المناعي بإ�طال مفعول المستضد من خاللأهميته : �سمح تش�ل المع-

منع إنتشاره وتكاثر).(
 خلط�ة . ذات وساطة اإلستجا�ة : إستجا�ة مناع�ة نوع�ة مcن -4

   Π-1 -  المعلومات المستخلصة من تقارب الخال�ا : تتعاون ال�العات والخال�ا 
     ث يتم التنسيS من أجل التعرف على المستضد حي LTو   LB اللمفاو�ة          

 اإلستجا�ة المناع�ة و�التالي تتكاثر الخال�ا وتتمايز .   بينها ثم تحدد نوع           
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المششرح -- ب       

تحرPتحرPر األن--أأ          
نقل األنسنقل األنسولين-- بب    

تثبت األتثبت األنسولين على-ج
فيز الخل�ة المستحفيز الخل�ة المستهدفة-

..ة�الزم�ة
= ميتو�وندر= ميتو�وندرPا 22،،   الت

= غشاء هيولى= غشاء هيولى ،  �5ة ، 

غشاء مغشاء متموج--،،   نامي
،     الميتو�وندرPا عدد الميتو�وندرPا

د مولد بين محدد مولد 
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )العلوم الطبيعيةاختبار يف االختصاص (

4من  4صفحة 

 المتحسسة : Bالخال�ا المراحل : �عد التعرف على المستضد تتحفز  -2   
 �األنقسام الخ�طي المتساو1B   3تتكاثر الخال�ا * مرحلة التكاثر والتمايز :        
 �الزم�ة.   إلى خال�ا1Bوتزداد �ميته تم تتمايزالخال�ا  ADN لـفيتضاعف ا       
 المعلومة الوراث�ة   استنساخة : يتم ذلك بواسطة *مرحلة إنتاج األجسام المضاد       

 فتزداد �ميته وخالل الترجمة يتم تر�يب البروتين ARNmإلى  ADN الـفي        
 (األجسام المضادة) و�التالي تزداد �ميتها .       

 ت�اين المواد: - 3  
 كاثرتتف )س(داللة على تحسسها �المستضد 1Bتطور المواد في الخل�ة  -       
 بين  البنيو3  أنتجت األجسام المضادة (تش�يل لمة) نتيجة التكاملوتمايزت و           

 .)س(المستضد  ومحددات Bللخال�ا المستق�الت الغشائ�ة           
 و�التالي داللة على عدم تحسسها �المستضد2Bفي الخل�ة  الموادث�ات �م�ة  -       

 الغشائ�ةتكامل البنيو3 بين مستق�التها عدم وجود التكاثرولم تتمايز للم ت          
 .  )س(المستضد  ومحددات          
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 فيتضا        
*مرح*مرحلة إنتاج         

إلىADNDNالـالـ في في      
ألجسام المضاد(األجسام المضادة) و�ال

مواد:ين المواد:
دال11BBد في الخل�ة  المواد في الخل�ة 

األجسام المضادة (أنتجت األجسام المضادة (
ومحدداتومحدداتBB للخال�ا للخال�ا شائ�ة

داللة علىداللة على عدم22BBالخل�ة 
ب بين مجود ال كامل البنيوتكامل البنيو33 33ل
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03ة: املد                            )وتكنولوجيا علوم فيزZئيةاختبار يف: االختصاص (

 

 3من  1صفحة 

 نقاL) 07( التمر7ن األول:
لمستو �ميل عن األفS بزاو�ة   نحو األعلى وفS خc الميل األعظم  �تلته  �قذف جسم صلب 

 . 
ن دراسة الحر�ة بتجهيز مناسب مّ�نت من الحصول على ق�م السرعات عند لحظات زمن�ة مختلفة �ما هو مبيّ 

 تي:آلفي الجدول ا
    

   
 نهمل قوX االحتكاك ونأخذ  

 �اخت�ار سلم مناسب. رسم المنحنى الب�اني ا )1
 اعتمادا على الب�ان استنتج: )2
 التي قذف بها  ق�مة السرعة االبتدائ�ة )أ  

 . الجسم من النقطة       
 .طب�عة حر�ة مر�ز عطالة الجسم  )ب  
 . ق�مة التسارع  )جـ  
   الجسم أوجد المعادلة الزمن�ة لحر�ة )3

 مبدأ الفواصل. حيث  على المستو3 المائل    
   . بتطبيS مبدأ انحفا� الطاقة ، أحسب طول  �السرعة  إلى النقطة  �صل الجسم  )4

 .المستو3 المائل   
 النقطةفي �سقc ل ،في لحظة نعتبرها مبدأ لألزمنة عند النقطة  المستو3 المائل  �غادر الجسم  )5

 . الذ3 �شمل النقطة  تقع على المستو3 األفقيالتي      
 أوجد، ثم  �عد مغادرته المستو3 المائل في المعلم  درس حر�ة مر�ز عطالة الجسم ا )أ   

 معادلة مساره.      
 .ي النقطة تن إحداثيعيّ  )ب   
 .  إلى  حسب المدة الزمن�ة المستغرقة من ا )جـ   
 .إلى النقطة  أوجد ق�مة السرعة لحظة وصول الجسم  )د   
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 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )وتكنولوجيا علوم فيزZئيةاختبار يف: االختصاص (

3من  2صفحة 

 نقاL) 07( التمر7ن الثاني:

 .�عتبر الخل محلوال مائ�ا مخففا لحمض اإليثانو�ك 
 من الخل. درجة حموضة الخل تساو3 �تلة حمض اإليثانو�ك النقي �الغرام الموجودة في 

I(  من الخل درجة  وذلك بإحالل الكتلة   حجمه  نحضر محلوال 
 في الماء المقطر. حموضته    
 .للمحلول   حسب التر�يز الموليا )1
 .الق�مة  المحلول  أعطى ق�اس  )2

   للتفاعل تحقS العالقة:   ن أن نس�ة التقدم النهائي�االستعانة بجدول تقدم التفاعل بيّ  )أ    

 ؟ تستنتج واحسب ق�متها. ماذا      
 واحسب ق�مته. و  ،  عند التوازن بداللة   ر عن �سر التفاعلعبّ  )ب   
II(  من درجة حموضة الخل المستعمل، نعاير حجما Sمحلول  من المحلول  للتحق�

 .هيدرو�سيد الصوديوم تر�يزه المولي 
 األجزاء المرقمة في التر�يب التجرPبي المستعمل سمّ  )1

 . )1( ن في الش�لفي المعايرة المبيّ    
 كتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الك�م�ائي الحادثا )2

 أثناء المعايرة.    
 ؟ا. هل �م�ن اعت�اره تام حسب ثابت التوازن لهذا التفاعلا )3
 الحجم  نحصل على التكافؤ عند إضافة )4

 من المحلول األساسي.     
 . للمحلول  د التر�يز المولي حدّ  -    

  المنحلة حسب �تلة حمض اإليثانو�كا )5
  .من المحلول  في الحجم     
 استنتج درجة حموضة الخل المستعمل ثم قارنها مع الق�مة المشار إليها أعاله. )6

 المعط�ات:
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درجة ح
II(نحضنحضر مح
وضتهحموضته     في 
حسب التر�يزحسب التر�يز الموليا ا ))1
المالمحلولطى ق�اس أعطى ق�اس  )2

عانة بجدول�االستعانة بجدول تقدم التفاع

؟ تستنتج . مب ق�متها. ماذا ؟ تستنتج 
عندعند التوالتفاع�سر التفاعل

ضة الخل المستعمل، نعحموضة الخل المستعمل، نعاي
 المولي 

جرPبي المستعملب التجرPبي المستعمل

 الحادث�م�ائي الحادث
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 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )وتكنولوجيا علوم فيزZئيةاختبار يف: االختصاص (

3من  3صفحة 

 نقاL) 06( الثالث: التمر7ن

) 2(ن في الش�لالمبيّ  بداللة الزمن نحقS التر�يب التجرPبي لدراسة تطور التوتر الكهرJائي بين طرفي م�ثفة سعتها 
 .مقاومته  وناقل أومي والمتكون من مولد مثالي للتوتر الكهرJائي قوته المحر�ة الكهرJائ�ة 

 ).2) إلى الوضع(1ننقل ال�ادلة من الوضع (  في اللحظة 
 ن على الدارة ��ف�ة رcJ راسم االهتزاز ذ3 ذاكرة للحصول علىبيّ  )1

 ). 3(الش�ل ح فيالمنحنى الب�اني الموّض     
 أعc تعرPف المولد المثالي للتوتر الكهرJائي. )2
 متجانس مع الزمن.  الجداء  ن أنّ بيّ  )3
 لثنائي القطب المدروس.  ن ب�ان�ا ثابت الزمن عيّ  )4
 .علما أن   حسب ق�مة المقاومة ا )5
 .أوجد المعادلة التفاضل�ة للتوتر  )6
 . الكهرJائ�ة ن ب�ان�ا ق�مة القوة المحر�ةعيّ  )7
 أوجد ق�مة شدة الت�ار الكهرJائي المار  )8

 .و  اللحظتين  فيفي الدارة     
 :ن أنّ بيّ  )9
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نوالمتكون
في اللحظفي اللحظة 

 ين علىن على الدارة بّي))11
المنحنى الب�انالمنحنى الب�اني المو    

c تعرPف المولد الأعc تعرPف المولد المثالي)2
متجانس مجداالجداء ّن أن

لثنائيلثنائي القطالزمن�ا ثابت الزمن 
لما أنعلما أن ة المقاومة 

..للتوتر ضل�ة للتوتر 
. الكهرJائ�ة  الكهرJائ�ة محر�ة

ر ئي المار 
..a
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )العلوم الفيزZئيةاختبار يف االختصاص (

6من  1صفحة 

          
 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

 نقاL) 07( التمر7ن األول:
 رسم المنحنى الب�اني  -1
 
 
 
 
 
 ق�مة السرعة االبتدائ�ة -أ-2

 نمدد خc المستق�م حتى �قطع محور السرعات
 فنجد 

 المسار مستق�م والسرعة متناقصة -ب
 مستق�مة متغيرة(حسب الب�ان) فالحر�ة 

 �انتظام (مت�اطئة).
 �استعمال الشروF االبتدائ�ة نجد أن ومنه        : لدينا   ق�مة التسارع -جـ
   

 المعادلة النظرPة للسرعة:         
 ب�ان السرعة ع�ارة عن خc مستق�م ال �مر من المبدأ معادلته من الش�ل:  

  ومنه       نجد أن : (ميل الب�ان)   و  �مطا�قة المعادلتين 

 :المعادلة الزمن�ة للحر�ة -3
 و         لدينا:       

 �استعمال الشروF االبتدائ�ة نجد أن        ومنه   
                             المعادلة الزمن�ة للحر�ة:  

 :    حساب طول المستو3 المائل -4
 و   بين الموضعين    بتطبيS مبدأ انحفا� الطاقة على الجملة {الجسم+األرض}
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m1-رسم الرسم المنحنى

تدائ�رعة االبتدائ�ة
طع محور السرعاتتى �قطع محور السرعات

ناقصة
رة

Fاستعمال ا�استعمال الشرو�
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )العلوم الفيزZئيةاختبار يف االختصاص (

6من  2صفحة 

 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

 التمر7ن األول:تا9ع 
 :لنيوتن قانون الثانيالبتطبيS : معادلة المسار -أ -5

   

    

     

 
 

 :�التعو�ض في معادلة   :من معادلة  نستخرج ع�ارة 

         

         
         

 بـ  نرمز إلحداثيتي نقطة السقوF : إحداثيتي نقطة السقوF على المستو3  األفقي -ب
        

                                                �التعو�ض في معادلة المسار بـ
   

   �عد حل المعادلة نجد:                                                                   
       هي:                                نقطة الإحداثيتي 

     حساب المدة الزمن�ة:                      -جـ 

      

 :إيجاد ق�مة السرعة عند  -د
 :و  بتطبيS مبدأ انحفا� الطاقة على الجملة {الجسم+األرض} بين الموضعين 

  

 

   

    و       : الطاقة الكامنة الثقال�ة لحساب�مرجع  نأخذ المستو3 األفقي المار من 
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )العلوم الفيزZئيةاختبار يف االختصاص (

6من  3صفحة 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

 نقاL) 07(الثاني:التمر7ن 
 :                                                       حساب التر�يز المولي  -1

   

    

 جدول تقدم التفاعل -أ -2
  المعادلة 

دمالتق حالة الجملة  بـ �م�ات المادة 

ئ�ةالحالة االبتدا  0 0 بوفرة  0 

ل�ةالحالة االنتقا    بوفرة   

�ةالحالة النهائ     بوفرة   

 
                                 استنتاج العالقة:

    

     

    

 (تشرد الحمض في الماء جزئ�ا). افإن تفاعل حمض اإليثانو�ك مع الماء ل�س تام �ما أن 
 : و    ،  التعبير عن �سر التفاعل عند التوازن بداللة  -ب

  

  

  

   

    

   

II- 1- تسم�ة األجزاء المرقمة في التر�يب:  
  محلول حمض اإليثانو�ك، -3محلول هيدرو�سيد الصوديوم، -2 سحاحة مدرجة، -1            
 . مق�اس الـ  -6  ،مس�ار مق�اس الـ  -5 مخالF مغناط�سي   -4           

 معادلة تفاعل المعايرة:   -2
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )العلوم الفيزZئيةاختبار يف االختصاص (

6من  4صفحة 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

 :الثانيالتمر7ن تا9ع 
   حساب ثابت التوازن: -3

        

          

 

        

 فإن التحول �م�ن اعت�اره تام. �ما أن                                                  

 
 :للمحلول  حساب التر�يز المولي  -4

   

     

 حساب �تلة حمض اإليثانو�ك :  -5
     

 :درجة حموضة الخل -6

      

 وهي مساو�ة تقر�Pا للق�مة السا�قة في حدود أخطاء التجرJة. °تساو3 إذن درجة حموضة الخل 
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )العلوم الفيزZئيةاختبار يف االختصاص (

6من  5صفحة 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

 نقاL) 06( التمر7ن الثالث:
 :رcJ راسم االهتزاز -1
 
 
 
 
 الذ3 يولد توترا ثابتا (مستمرا) مهما تكن شدة الت�ار المار ف�ه. المولد المثالي للتوتر هو -2
 : استعمال التحليل ال�عد3 -3

     

مع الخc المقارب  للب�ان في اللحظة  �مثل ب�ان�ا فاصلة نقطة تقاطع المماس ثابت الزمن  -4
 األفقي.

     من الب�ان                                                  

 حساب ق�مة المقاومة:  -5
     

     

 إيجاد المعادلة التفاضل�ة للتوتر  -6
 بتطبيS قانون جمع التوترات : 

     
و          

      

 ق�مة القوة المحر�ة الكهرJائ�ة: من الب�ان    -7
 إيجاد ق�مة شدة الت�ار الكهرJائي: -8
 : اللحظة عند 

 التوتر بين طرفي الم�ثفة:  
 التوتر بين طرفي الناقل األومي:   

 شدة الت�ار:     

 عند 
 التوتر بين طرفي الم�ثفة : 

 التوتر بين طرفي الناقل األومي:   
 شدة الت�ار:
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  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )العلوم الفيزZئيةاختبار يف االختصاص (

6من  6صفحة 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

 التمر7ن الثالث:تا9ع 
 لدينا من المعادلة التفاضل�ة:     -9
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03ة: املد                   )اللغة األمازيغيةاختبار يف: االختصاص (

 2من  1صفحة 

Tayri 

Tikkelt tamezwarut, mi d-yekcem uselmad ɣer yinelmaden-is, yenna-asen : « Nekk, d aselmad n 
tẓuri. » Ḍsan-d akk yinelmaden, ula d netta yezmumeg .

- Ad nelmed akken, nekk yid-wen, ɣas kra kan n tɣawsiwin yerzan taklut, amezgun, tasekla, 
ssinima d wayen niḍen. 

Degmi mlalent wallen-nsen i teẓra Samiya aselmad-nni, mačči kan  yekcem-d ɣer tzeqqa-nni maca 
yekcem ula ɣer wul-is, yudef idammen-is d tudert-is. Yal ass, yettak-as lḥeqq. D tidet, igerdan-nni akk 
ukkud teqqar, am tullas, am warrac, ḥemmlen tasaɛet-nni qqaren d wakli : aselmad n tẓuri. Maca nettat d 
azdaɣ i tt-tezdeɣ tsaɛet-nni, d azdaɣ i tt-yezdeɣ uselmad-nni…

- Ɣurwat ad d-teḍsem : nekk, isem-iw Akli, i asen-d-yenna, yiwen wass, mi t-ttren ɣef yisem-is.  

Uɣalen deg tsaɛet-nni, ttmeslayen ɣef  kra yellan. Wa, yettawi-d ɣef wuguren-is, wayeḍ ɣef yimawlan-is. 
Yal ass, lemmden amaynut ; d acu kan daɣen, yal ass, siriden-d ulawen-nsen, ssifsusen tiɛekkmin ɣef 
wallaɣen-nsen imecṭuḥen. 

- Tussna, ur tt-zdint tilas, ulac deg-s afrag, ur tessin ara leḥya. D ay-agi i d tasarut  

s way-s yeldi  ulawen d wallaɣen-nsen, iqenneɛ-iten : ulac ugur ẓẓayen nnig win tdell tsusmi. Ayen i 
ten-iceɣben, qqaren-as-t-id mebla akukru neɣ aneḥcem. 
 Yiwen wass, iwala yiwet n teqcict tettru. Deg tazwara, tugi ad as-d-tmel, syen tenṭeq-d : 
- Yura-iyi-d yiwen tabrat. 
- D acu i am-d-yenna ? 

Teɣli-d tsusmi, taqcict teggugem. Iḥres-itt, temmermeɣ d imeṭṭawen : 
- « Ḥemmleɣ-kem ! » 

Yezmumeg Wakli, yesked akkin akka, sakden-t-id akk s tsusmi n tqerrabt. Kra n tullas ɣumment imawen-
nsent yeldin, s yifassen-nsent, syen sersent akk iqerray-nsen. Taqcict-nni teggugem :

- Ẓriɣ tayri ɣur-neɣ d lɛib, d lɛer. Maca, deg tilawt, tayri zeddigen ulac d acu-tt yifen, ulac  ayen ilan 
azal nnig-s, yis-s i d-tettiẓid tudert, yis-s, i d-tettas tiẓedt. Anwa ara yidiren ma ur yelli win ara t-
iḥemmlen, anwa ur nḥemmel mmi-s neɣ yelli-s ? Anwa ur nḥemmel baba-s neɣ yemma-s ? ay-agi akk d 
tayri. Lemmer mačči d tayri, ur tettili tudert. Anwa ur nḥemmel ara tameṭṭut-is, anta ur nḥemmel ara 
argaz-is ! D tayri i d ajgu alemmas n uxxam, n yimdanen. Tayri, d asafar yettdawin aṭṭan iwumi qqaren 
tudert…

Yesked akkin akka, yezmumeg, zmumgen yilmeẓyen : 
- Ama rrezg-im, tufiḍ-d win i kem-iḥemmlen ! Teṭṭenṭen-d tnaqust, uwten-as afus yinelmaden-is, 

ffɣen-d akk s uzmumeg  d teḍsa.
               

Yusef ubellil, sb.46-47
Arrac n tefsut. 
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 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )ازيغيةألماللغة ااختبار يف: االختصاص (

 2من  2صفحة 

Isestanen : 

I. Tigzi n uḍris : (06)
1) Ayen ḥemmlen yinelmaden lxedma d uselmad-nsen ? 
2) Suffeɣ-d seg uḍris ayen i d-yesskanen aselmad yessen amahil-is ? 
3) Acu i d tayri ɣer umeskar-a?
4) Amek i tt-yettwali. 
5) Segzu-d :  tasusmi n tqerrabt. 

Ulac…ilan (azal…) : efk-d talɣa taḥerfit n umyag-a rnu-d yiwen wawal yezdin aẓar
yid-s.

II. Iferdisen n tutlayt : (06)
1) Sleḍ awalen yettuderren deg tefyar-a : 

- Uwten-as  afus  yinelmaden-is. 

2) Efk-d talɣa  taḥerfit d tmeẓri n yimyagen-a : 
- Tettru (… teqcict tettru)
- Qqaren (ḥemmlen ….qqaren d wakli) 

III. Asenfali s tira : (08)
          Deg uḍris, ameskar yenna-d :  

« Tayri zeddigen ulac d acu i tt-yifen, ulac  ayen ilan azal nnig-s. » 
Segzu-d tinawt-a, rnu aru-d aḍris ideg ara d-tmeslay-d ɣef tayri d wazal i tla deg tudert n 
umdan d waṣuk n tmetti s umata. Ini-d acuɣer.
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  2017س االختبارات بعنوان مسابقة على أساإجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )اللغة األمازيغيةاختبار يف االختصاص (

 2من  1الصفحة 

 
 

  
 

العالمةعناصر اإلجابة
المجموعمجزأة

Tiririt n « Tayri ».
I. Tigzi n uḍris :(06)

1. Ḥemmlen yinelmaden lxedma d uselmad-nsen acku :

- Yal ass, lemmden amaynut,

- Sifsusen tiɛekkmin fell-asen,

- Siriden ulawen-nsen.

2. Ayen i d-yemmalen, deg uḍris, aselmad yessen amahil-is:

- Yal ass, lemmden amaynut ;

- Deg tsaɛet-nni, ttmeslayen ɣef kra yellan ;

- Ulac afrag deg tmussni ;

- Yettqenniɛ-iten.

3. Tayri, ɣer umeskar-a :

- D asafar yettdawin aṭṭanen ;

- D ajgu alemmas ;

- D tudert.

4. Ameskar yettwali tayri :

- Ddwa i yal aṭṭan ;

- Tiẓedt n tudert ;

- Ulac ayen ilan azal nnig-s.

5. Tasusmi n tqerrabt : imi taqerrabt d amkan ideg meṭṭlen medden, d adeg n 
tsusmi i uqadder n wid yesgunfuyen din, tezga tɣelli-d deg-s
tsusmi tameqqrant : ulac ayen iwumi ara tesleḍ din acku  imdanen ḥeznen 
mi ara d-mektin wid i ten-yeǧǧan dɣa ttsusumen.

6. Ulac ayen ilan azal

� Talɣa taḥerfit n “ilan” d “li” 

� Awal yezdin aẓar yid-s: ayla
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  2017س االختبارات بعنوان مسابقة على أساإجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )اللغة األمازيغيةاختبار يف االختصاص (

 2من  2الصفحة 

II. Iferdisen n tutlayt : (06)

Uwte(n) : d amyag wet deg yizri, udem wis 3 amalay asget, d aseɣru.

N : d amatar udmawan, udem wis3 amalay asget, d amigaw.

As : amqim awsil n umyag, d asemmad arusrid.

Yinelmaden : isem amalay, asget, d amaruz, d asemmad imsegzi.

Is : amqim awsil n yisem, udem wis 3 asuf, d asemmad n yisem.

III. Asenfali s tira: (08)
Ad yettwaseɣti uḍris almend n tfelwit n uktazal i d-iteddun:

1-Awati :
- Yemmeslay-d ɣef tayri, ɣef tnufa-s, ɣef yinalkamen-is?

- yefka-d ifukal?
- yenna-d acuɣer?

2- Asemres iwatan n yiferdisen n tutlayt:

- Yessemres ilugan n tira akken iwata?(asekkil ameqqran, asigez, 
tamsertit, tizdit, addad n yisem, adeg n yilem…)

- Yessemres iferdisen n tutlayt ilan assaɣ d usfukel?

3-Tazḍawt:

- Yella wassaɣ ger tseddarin n uḍris?

- Yella wassaɣ ger tefyar?

- Mseḍfaren yiferdisen n tutlayt akken iwata?

- Tella tmeẓla deg wayen i d-yura?

4- Tammadit: (ɣas yeffeɣ i usentel).
- Yella-d wawal ɣef wayen akk i as-d-yezzin i usentel?

5- Asnulfu: 

- Yuwi-d  tikta timaynutin?

- Tikta, d ayla-s?

- Taɣara n usenked n umahil d  tferkit, 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03ة: املد                   )اللغة اإلجنليزيةاختبار يف: االختصاص (

   2 من 1صفحة 

Assessment for Learning 

 Assessment is vital to the education process. In schools, the most visible 
assessments are summative. Summative assessments are used to measure what students 
have learnt at the end of a unit, to promote students, to ensure they have met required 
standards on the way to earning certification for school completion or to enter certain 
occupations, or as a method for selecting students for entry into further education. 
 But assessment may also serve a formative function. In classrooms, formative 
assessment refers to frequent, interactive assessments of student progress and 
understanding to identify learning needs and adjust teaching appropriately. Teachers using 
formative assessment approaches and techniques are better prepared to meet diverse 
students’ needs-through differentiation and adaptation of teaching to raise levels of student 
achievement and to achieve a greater equity of student outcomes. But there are major 
barriers to wider practice, including perceived tensions between classroom-based 
formative assessments, and high visibility summative tests to hold schools accountable for 
student achievement, and a lack of connection between systemic, school and classroom 
approaches to assessment and evaluation. 
 The principles of formative assessment may be applied at the school and policy 
levels, to identify areas for improvement and to promote effective and constructive 
cultures of evaluation throughout education systems. More consistent use of formative 
assessment throughout education systems may help stakeholders address the very barriers 
to its wider practice in classrooms. 
 This overview shows how formative assessment promotes the goals of lifelong 
learning, including higher levels of student achievement, greater equity of student 
outcomes, and improved learning to learn skills. 

CERI.1968/2008 

1) Answer the following questions: 

a) What goals are set for summative assessment? 
b) How would teachers benefit from summative assessment? 
c) What does formative assessment aim at? 
d) Does the author favour an assessment to another? Justify your answer. 
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 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )اللغة اإلجنليزيةاختبار يف: االختصاص (

 2من  2صفحة 

2) Explain the following sentences: 

a) “the most visible assessments are summative”
b) “teachers using formative assessment……diverse students’ needs”
c) “Differentiation and adaptation of teaching”
d) “Classroom based- formative assessment”

3) Complete the chart: 

Noun Verb Adjective
system ……………… ……………….

differentiation ……………… ……………….

4) Express the following sentences differently: 

a) Summative assessment is used to measure what students have learnt at the end of 
a unit. 
- Summative assessment is used so that……………………………………..

b) Learners use different data to accomplish projects. 
- Different data ………………………………………………

c) If the teacher had taken into account his learners’ needs they would have 
succeeded. 
- As the teacher…………………………………..

d) “The teacher must assess his learners’ work”, he said. 
- He said………………………………………….

5) Phonetics: 
a) Supply the phonetic transcription of the following words and show the stress: 

- Whiteboard- educational- systemic- arithmetic-  

b) Show with the upward and downward arrow the rise and fall in intonation: 
- If you have any problem, just get in touch. 

6) What are the criteria to take into account to elaborate a test? 
Write a composition.

 

AdjectiveAdjectiveco……………….…………co……………cnnnn c
re what students have what students

o thatat…………………………atccomplish projects. plish projects
……………………………………
into account his leaccount hi

………………………………………
t assess his learnerssess his learne ’ w

…………………………………

y the phonetic transcrionetic tra
Whiteboard- educationteboard- educ

b) Show with the upwhow with th
-- If you have anf you hav

6)6) What are the cWhat are 
Write a comWrite a
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  ملتوسطارتبة: أستاذ التعليم / )اللغة اإلجنليزيةاختبار يف االختصاص (

 1من  1فحة ص

  

العالمةةعناصر اإلجاب
مجموعمجزأة

-NB/- CONSIDER : Accuracy, coherence and congruency.

1. a- goals : - measure what students have learnt at the end of a unit.
- promote students.
-ensure they have met required standards…
-used as a method for selecting students for entry into further   
education. 

b- by : -being prepared to meet diverse students’ needs…
c- aim at : -identifying learning needs & adjusting teaching appropriately.
d- No, he does not. They are both required/ essential to evaluate the 

teaching/ learning process & outcomes.

2. a- Used for promotions & certification.
b- For it enables teachers to keep track & check up learners’ progress. 
c- Different activities used by the teacher to assess learners’ 

assimilation…
d- Selecting & adapting teaching realia & procedures to meet different 

needs & proficiency levels.

3. – system--------------------------- systematize ------------systematic
systemize

-differentiation------------------differentiate-------------differential

4. a- Summative assessment is used so that what students have learnt at the 
end of a unit is measured.

b- Different data are used to accomplish projects (by pupils).
c- As the teacher had not taken into account his learners’ needs, they did  

not succeeded./ failed.
d- He said (that) the teacher had to assess his learners’ work.

5. Phonetics
a- Whiteboard /’waitbo:d/                       - systemic /sis’temik/
- educational /edzzu’kei⌠ənl/ - arithmetic /ə’riӨmətik/

b- If you have any problem, just get in touch.

6. –Validity.
-Reliability.
(learners’ level/ timing/ gradation/ clarity/ congruency/ relevance………..)

(0.50 
each)

(0.50 
each)

02
(0.50 
each)

01

(02 form)
(03

content)

02

04

02

04

03

05
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 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03ة: املد                    )اللغة العربيةاختبار يف: االختصاص (

 2من  1صفحة 

 :اإلبراه�ميالشيخ ال9شير قال 
ها أنتم هؤالء ترJعتم من مدارس�م عروش ممالك؛ رعا�اها أبناء األمة وأفالذ أك�ادها؛ تديرون نفوسهم         

على الدين وحقائقه، وألسنتهم على اللسان العرJي ودقائقه، وتس�بون في آذانهم نغمات العر�Jة، وفي أذهانهم 
هم �الفضيلة والخلS المتين، وتروضونهم على االستعداد للح�اة الشرPفة ، وتقودونهم سر العر�Jة، وتدبرون أرواح

بزمام التر�Jة إلى مواقع العبر من تارPخهم، ومواطن القدوة الصالحة من سلفهم، ومنابت العز والمجد من مآثر 
العمل واالعت�ار، وفي السبر أجدادهم األولين؛ فقفوا عند هذه الحدود، واجعلوها مقّدمة على البرنامج اآللي في 

التر�Jة قبل التعل�م، واجعلوا الحق�قة اآلت�ة نصب أعين�م،  تكون) أنواالخت�ار؛ واحرصوا �ل الحرص على (
     واجعلوها حاِدَ��م في تر�Jة هذا الجيل الصغير، وهاد��م في تكوPنه، وهي: أن هذا الجيل الذ3 أنتم منه 

ن نقص في العلم، وٕانما خاب أكثر ما خاب من نقص في األخالق، فمنها في خيبته في الح�اة م (لم يؤَت)
 �انت الخي�ة، ومنها �ان اإلخفاق.

ثم احرصوا على أن ��ون ما تلقونه لتالمذتكم من األقوال، منط�قًا على ما يرونه و�شهدونه من�م من 
Sتغفلون عنها، وال ينالها  يالت األعمال؛ فإن الناشئ الصغير مرهف الحس، ُطَلَعة إلى مثل هذه الدقائ

له  (حّسنتم)اهتمام�م، وٕانه قو3ُّ اإلدراك للمعايب والكماالت؛ فإذا زPنتم له الصدق ف�ونوا صادقين، وٕاذا 
 الصبر، ف�ونوا من الصابرPن.

واعلموا أن �ل نقش تنقشونه في نفوس تالمذتكم من غير أن ��ون منقوشًا في نفوس�م فهو زائل، وأن �ل 
ناصل حائل، وأن �ل  -ال محالة  -ه على أرواحهم من قبل أن ��ون متغلغًال في أرواح�م فهوص�غ تنفضون

 سحر تنفثونه؛ الستنزالهم غير الصدق فهو �اطل.
أال إن رأس مال التلميذ هو ما �أخذه عن�م من األخالق الصالحة �القدوة، وأما ما �أخذه عن�م �التلقين من 

 العلم والمعرفة فهو رJح وفائدة.
وأوص��م �حسن العشرة مع �عض�م إذا اجتمعتم؛ و�حف] العهد والغيب ل�عض�م إذا افترقتم؛ إن العامة التي 
ائتمنتكم على تر�Jة أبنائها تنظر إلى أعمالكم �المرآة الم�برة؛ فالصغيرة من أعمالكم تعدها �بيرة، والخافتة من 

 أقوالكم تسمعها جهيرة؛ فاحذروا ثم احذروا...
...290 -بتصرف –عيون ال9صائر   
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رواح أرواح ححهم �الفضهم �الفضيلةنن وتدبرونن
 العبر من تارPخهمواقع العبر من تارPخهم، وم
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 الصغير، وهاالجيل الصغير، وهاد��م في
ٕي العلم، واص في العلم، وٕانما خنما خاب أك

ًً األقوال، منط�قاكم من األقوال، منط�قاًً على
Sيالت ل هذه الدق إلى مثل هذه الدقائ

eالصدق ف�ونوام له الصدق ف�ونوا صادقي 

ي نفوس�م فه في نفوس�م فهو زائل  منقوشًا
ناصل حائناصل حائل، وأ--لة ال محالة 

عن�م �التلقين منأخذه عن�م �التلقين من 

التي العامة التي  مة
فتة
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 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )اللغة العربيةاختبار يف: االختصاص (

2من  2صفحة 

 

 :األسئلة
 

: )أ  نقطة) 12( البناء الفP̂ر
 من يوجه الكاتب خطا�ه في النص ؟ إلى)1
 د القض�ة التي �عالجها الكاتب.حدّ )2
 د المصادر التي استقى منها الكاتب أف�اره.عدّ )3
 .فيها يوجه الكاتب مجموعة من النصائح، حددها على ش�ل جمل من أسلو�ك مبد�ا رأ�ك)4
على التر�Jة قبل التعل�م. تحّدث في هذا المعنى عن األس�اب والدواعي مستشهدا بنماذج رّ�ز الكاتب )5

 شعرPة.
 يتميز أسلوب الكاتب �مجموعة من الخصائص أذ�رها معلال األس�اب مستشهدا �ما تراه مناس�ا.)6
 ؟ما نمc النص وأهم مؤشراته )7

 

: )ب  نقاL) 08( البناء اللغ̂و
 .إعراب مفردات رأعرب ما بين قوسين إعراب جمل وما تحته سط)1
(وJخفض الجناح للناس  - (وتس�بون في آذانهم نغمات العر�Jة) :�ارتين اآلتيتين صورتان ب�انيتانفي الع)2

 .حا غرضهما ال�الغيهما �الشرح موّض ينا نوعذ�رهما مبيّ ا ،�لهم)
 )وٕانما خاب أكثر ما خاب من نقص في األخالق، فمنها �انت الخي�ة، ومنها �ان اإلخفاق()3

 )�م �حسن العشرة مع �عض�م إذا اجتمعتم؛ و�حف] العهد والغيب ل�عض�م إذا افترقتموأوص�(
  .مبرزا غرضيهما ال�الغيين ،في الع�ارتين السا�قتين محسنان بد�ع�ان، استخرجهما ذاكرا نوعيهما

 قال الشاعر:)4
 ماتكلّ ى �اد أن يحـتّ  من الحسن ؛  *** لS يختال ضاح�اً الطّ  �Jعأتاك الرّ                

 زاته الشعرPة.ا�حره واستخرج جو  عه وسمّ صاحب البيت، قطّ  اذ�ر        
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د القضد القض�ة التحدحدّّ)2)2
د المصادر اد المصادر التي اعدعّد)3

الكاتب مجيوجه الكاتب مجموعة من)
على التر�Jة قعلى التر�Jة قبل الت  الكاتب 

ب �مجموعة من الخصالكاتب �مجموعة من الخصا
؟؟راته مؤشراته 

إعراب مإعراب مفرداتطرسطما تحته سط
نوتس�بونن في آذانهم نغمات في آذانهم نغمات

.هما ال�الغيغرضهما ال�الغي
�انت الخي�ة، ومنهمنها �انت الخي�ة، ومنها �ان

الغيب ل�عضالعهد والغيب ل�عض�م إذا اف
  غرضيهممبرزا غرضيهما ال�الغ،يهما

ّل ي ن ي لماييي
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 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان ملوضوع  إجابة منوذجية وسلم التنقيط

 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )اللغة العربيةاختبار يف االختصاص (

2من  1صفحة 

           
العالمةعناصر اإلجابة

مجموعمجزأة
 البناء الفكري:

  .المعلمين إلىيوجه الكاتب خطابه في النص )1
المعلمBBBBBBBBBين  إلBBBBBBBBBى: توجيهBBBBBBBBBات القضBBBBBBBBBية التBBBBBBBBBي يعالجهBBBBBBBBBا الكاتBBBBBBBBBب)2

 .ومواصفات المعلم القدوة
: ثقافتBBBBBBBه الدينيBBBBBBBة، المصBBBBBBBادر التBBBBBBBي اسBBBBBBBتقى منهBBBBBBBا الكاتBBBBBBBب أفكBBBBBBBاره)3

ته العامة.تجربته في الميدان، ثقاف
:مع إبداء الرأيباألسلوب الشخصي مجموع النصائح )4

مسBBBBBBBBBك بالBBBBBBBBBدين والتحلBBBBBBBBBي بالفضBBBBBBBBBيلة لتّ إلBBBBBBBBBى ادعBBBBBBBBBوة الBBBBBBBBBنشء             
والحBBBBBث علBBBBBى االسBBBBBتعداد للحيBBBBBاة و ربBBBBBط وتBBBBBرويض اللسBBBBBان علBBBBBى العربيBBBBBة 

القBBBBBBBول بالفعBBBBBBBل، والتواضBBBBBBBع والرفBBBBBBBق واألنBBBBBBBاة وحسBBBBBBBن العشBBBBBBBرة وحفBBBBBBBظ 
 إلBBBBBBىات وتوجيهBBBBBBات ترقBBBBBBى بBBBBBBالمعلم العهBBBBBBد. وهBBBBBBي فBBBBBBي مجملهBBBBBBا إرشBBBBBBاد

BBBBBBّة الحقBBBBBBدارج التربيBBBBBBودهم مBBBBBBه ويقBBBBBBلح تالمذتBBBBBBذي يصBBBBBBدوة الBBBBBBم القBBBBBBة والمعل
 قيادة رشيدة.

 
علBBBBيم وحBBBBده ال يفيBBBBد ربيBBBBة قبBBBBل التعلBBBBيم: كBBBBون التّ رّكBBBBز الكاتBBBBب علBBBBى التّ )5

BBBBBم يكBBBBBا لBBBBBلة نمBBBBBالق فاضBBBBBحيحة وأخBBBBBة صBBBBBيم تربويBBBBBى قBBBBBا علBBBBBمؤسس، 
BBBBا تBBBBذا مBBBBةإ وعدوهBBBBه وزارة التربيBBBBا ،ليBBBBوم BBBBّتغنBBBBه الّشBBBBديما ى بBBBBBعراء ق

 أو حمBBBBBBد شBBBBBBوقي أو حBBBBBBافظ إبBBBBBBراهيمتعلBBBBBBق األمBBBBBBر بأوحBBBBBBديثا  سBBBBBBواء 
غيرهما.

ئBBBBBه انتما نتيجBBBBBة يتميBBBBBز أسBBBBBلوب الكاتBBBBBب بمجموعBBBBBة مBBBBBن الخصBBBBBائص  )6
مدرسة الصنعة اللفظية والتي قوامها:  إلى

االهتمBBBBBBBBام  -حسBBBBBBBBن الصBBBBBBBBياغة والتركيBBBBBBBBب -انتقBBBBBBBBاء اللفBBBBBBBBظ بعنايBBBBBBBBة
حتفBBBBBBBBاء بالصBBBBBBBBور البيانيBBBBBBBBة والمحسBBBBBBBBنات اال - بBBBBBBBBالمعنى واألسBBBBBBBBلوب

تشBBBBBBBBBفيع الفكBBBBBBBBBرة بالحجBBBBBBBBBة  -االقتبBBBBBBBBBاس مBBBBBBBBBن التBBBBBBBBBراث -البديعيBBBBBBBBBة
والدليل...

تفسBBBBBBBيري حجBBBBBBBاجي حيBBBBBBBث يفسBBBBBBBر ظBBBBBBBاهرة التربيBBBBBBBة  :نم<<<<<<<ط ال<<<<<<<نص)7
مؤشراته: ، ومنوالتعليم و يدعمها بالحجة والدليل

 -المصBBBBBBBBBBطلحات التربويBBBBBBBBBBBة -اإلقنBBBBBBBBBBاعأدوات  -الشBBBBBBBBBBرح والتحليBBBBBBBBBBل
 .قوة  اللفظ وعمق الفكرة -تقديم الحجج واألدلة
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البن
يوج)11
22((BBBBBالقالقض

ومواصومواصفات
المصBBBBBBBالمصBBBBBBBادر الت))33

تجربته في المتجربته في الميدان
باألسمجموع النصائمجموع النصائح )4

إلBBBعBBBBBBBBBوة الدعBBBBBBBBBوة الBBBBBBBBBنشء  
BBBBBى العربيBBBBBان علBBBBBى العض اللسBBBBBان علBB

BBBBع والرفBBBBBBBل، والتواضBBBBBBBع واBBBBBBBوالتواض
اتجملهBBBBBBا إرشBفBBBBBBي مجملهBBBBBBا إرشBBBBBBاد

BBBBBBّدوة الّحقBBBBBBم القBBBBBBدوةة والمعلBBBBBBم القBBBBBBوالمعل B

BBBBل التعلBBBBيم: كبيBBBBة قبBBBBل التعلBBBBيم: كBBBBون
م تربويBBBBBة صBBBى قBBBBBيم تربويBBBBBة صBBBBBحيحة

BBBBBBBومBBBBاومBBBBا،،تربيBBBBة BBBىى بBBBBهBتغتغنّ
Bد شBBBBBBوقي أو حBBBBBBافظحمBBBBBBد شBBBBBBوقي أو حBBBBBBافظ

يجنتيجBBBBBة صBBBBBائص الخصBBBBBائص  ان 

االهتاالهتمBBBBBBBBام -BBبالتركيBBBBBBBBب
 والمحسBBBBBBBBناتيBBBBBBBBة والمحسBBBBBBBBنات 
جBBBBBBBBBةBBBBBBBرة بالحجBBBBBBBBBة 

بيBBBBBBBة التربيBBBBBBBة 
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 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان ملوضوع  إجابة منوذجية وسلم التنقيط

 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )اللغة العربيةاختبار يف االختصاص (

2من  2صفحة 

 :البناء اللغوي
:اإلعراب)1

أن تكون: جملة فعلية في محل جر. 
 لم يؤت: جملة فعلية في محل رفع خبر إن.
 ظرف الزمان إلىحّسنتم: جملة فعلية في محل جر باإلضافة 

. التي : اسم موصول مبني في محل جر صفة  
: بيانيتانالصورتان ال)2

: اسBBBBBتعارة مكنيBBBBBة حيBBBBBث )وتسBBBBBكبون فBBBBBي آذانهBBBBBم نغمBBBBBات العربيBBBBBة(-
شBBBBBبه الكاتBBBBBب النغمBBBBBات بسBBBBBائل يمكBBBBBن صBBBBBبه فحBBBBBذف المشBBBBBبه بBBBBBه 
وهBBBBBBو السBBBBBBائل واكتفBBBBBBى بBBBBBBذكر قرينBBBBBBة دالBBBBBBة عليBBBBBBه وهBBBBBBي الفعBBBBBBل 

سكب، وغرضها البالغي: التشخيص والتجسيد.
: كنايBBBBBBBBة عBBBBBBBBن التّواضBBBBBBBBع، )وبخفBBBBBBBBض الجنBBBBBBBBاح للنBBBBBBBBاس كلهBBBBBBBBم(-

المعنى وتوكيده.وغرضها البالغي توضيح 

 :اآلتيتين عبارتينالمحسن البديعي في ال )3
األخBBBBBالق، فمنهBBBBBا وإنمBBBBBا خBBBBBاب أكثBBBBBر مBBBBBا خBBBBBاب مBBBBBن نقBBBBBص فBBBBBي  

: سBBBBBBBجع، أضBBBBBBBفى نغمBBBBBBBا كانBBBBBBBت الخيبBBBBBBBة، ومنهBBBBBBBا كBBBBBBBان اإلخفBBBBBBBاق
 موسيقيا على النّص.

إذا اجتمعBBBBBBBتم؛ وبحفBBBBBBBظ وأوصBBBBBBBيكم بحسBBBBBBBن العشBBBBBBBرة مBBBBBBBع بعضBBBBBBBكم -
، حيBBBBBث وضBBBBBح المعنBBBBBى : طبBBBBBاقالعهBBBBBد والغيBBBBBب لبعضBBBBBكم إذا افتBBBBBرقتم

 وأكده.
:قال الشاعر)4

ً الطّ   بيعأتاك الرّ             ماى كاد أن يتكلّ حـتّ  من الحسن؛***لق يختال ضاحكا
 : البحتري.صاحب البيت هو            

 التقطيع:         
 اـــكللمتكن    من لحسن حتتى كاد أن يحأتاك رربيع ططلق يختال ضا         
        //0/0 //0/0/0 //0/0  //0//0        //0/0 //0/0/0 //0/ //0//0 
 مفاعيلن فعول مفاعلن ن مفاعلن      فعولن ـن فعولـفعولن  مفاعيل        
 لبيت من بحر الّطويلا        
 :الجوازات       
 فعولن:    فعول       
مفاعيلن:   مفاعلن       

0.50×4

0.50×4

0.50×4

0.50×4

02.00

02.00

02.00

02.00
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لم ي
نححّسنتم:

التي :التي : اسم
لبياللللصورتاصورتان الال))22

--))BBBكبون فBBBBBكبووتسBBBBBوتس
شBBBBBبه الكاتشBBBBBبه الكاتBBBBBب الن

Bائل واكتفBBBBBBو السBBBBBBو السوهBBBBBBه
وغرضها البالسكب، وغرضها البالغي:

ض الجنBBBBBBBBاح لخفBBBBBBBBض الجنBBBBBBBBاح للنBBBBBBBBا
ىالمعنىغي توضيح ها البالغي توضيح 

:اآلتيتيناآلتيتينلعبارتينعبارتينفي ال
مBBBBBا خBBBBBاب مBBBBBنثBBBBBر مBBBBBا خBBBBBاب مBBBBBن نقBBBBBص

: سBBBBBBBان اإلخفBهBBBBBBBا كBBBBBBBان اإلخفBBBBBBBاق

إذاإذا اجتمعبعضBBBBBBBكم  مBBBBBBBع بعضBBBBBBBكم 
، حيBBBBBث وض، حيBBBBBث وضطبBBBBBاق: طبBBBBBاقرقتم

لماّتتتّى كاد أن يتكى كاد أن يتكلّحـتحـتّحسن؛

ـاــمــتكللميتن ي
0

m
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03ة: املد                   )اللغة الفرنسيةاختبار يف: االختصاص (

 

 2من  1صفحة 

Apprendre, c’est exercer un drôle de métier 

  Dans le cycle de vie, il y a un temps fort de l’apprentissage, même si l’on n’en finit 
jamais d’apprendre. Apprendre, surtout durant l’enfance et l’adolescence, c’est assumer un 
rôle social qui a ses exigences, mais donne en même temps une place dans la société et une 
identité légitime et stable.  

Dans la mesure où un enfant s’installe dans la posture de l’apprenant, apprendre 
devient son "métier", métier d’enfant, puis métier d’élève. D’abord au sens strict du
dictionnaire : une activité dont il tire ses moyens d’existence. L’enfant et l’adolescent ne 
sont pas « payés pour apprendre » (sauf cas particuliers), mais entretenus pour pouvoir se 
consacrer entièrement à l’étude. La scolarisation de masse a arraché les enfants à leurs 
parents et a privé ces derniers d’une main d’œuvre précieuse. Certains élèves aident 
toujours leurs parents aux travaux de la ferme, du magasin ou du ménage. Certaines 
vacances coïncident encore avec le temps des vendanges ou d’autres tâches rurales.  

Apprendre devient un métier dans un sens plus large : il faut s’approprier ses rites, 
son langage et ses ficelles, pour appartenir au "corps apprenant". Il faut acquérir les ruses 
et les routines qui permettent de s’acquitter de ses tâches avec une certaine économie de 
temps et de moyens. Il faut apprendre à "se ménager" et à se protéger pour survivre et 
durer dans le métier d’élève.  

Certains enseignants pensent qu’il faut enseigner ce métier aux élèves. Sans doute 
est-ce une ambition des premières années du cursus : produire des élèves "en état de 
marche", équipés, organisés, attentifs, actifs, travailleurs, concentrés, polis, bref dotés de 
toutes les qualités dont les bulletins scolaires déplorent l’absence.  

Cette tentative de prendre le contrôle du métier n’est en rien naïve : un métier, c’est 
aussi une culture commune permettant d’échapper au travail prescrit et au contrôle. C’est 
une sorte de dispositif qui se construit en partie contre l’organisation et permet de survivre 
face à des attentes exorbitantes. 

HACKER Françoise, Licence Sciences de l’Education   2013/ 2014               
UE connaissances du champ d’exercice 

Politiques et pratiques de la formation pour adultes.    
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 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )اللغة الفرنسيةاختبار يف: االختصاص (

2من  2صفحة 

Questions 

A) Compréhension : (06 Pts) 
1) Quel est ce temps fort de l’apprentissage cité par l’auteure du texte ?                      
2) Quelle définition le dictionnaire donne-t-il au vocable "métier"  ?                      
3) Les bulletins scolaires déplorent l’absence de quoi ?                                                 

B) Synthèse : (04 Pts) 
A l’image du titre, différentes définitions de "apprendre" et de "métier" sont citées 

dans le texte, relevez-les de manière à en produire un passage cohérent de quatre à cinq 
lignes.  

C) Production écrite : (10 Pts) 
"L’on n’en finit jamais d’apprendre". A la lumière de cette vérité intrinsèque propre à 

l’espèce humaine, rédigez un texte de 220 mots pour attester formellement que 
"apprendre" n’a pas d’âge. 
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم /  )للغة الفرنسيةااختبار يف االختصاص (

 

1من  1صفحة 

 
 

ةالعالم عناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

:COMPREHENSION

1- Ce temps fort est : l’enfance et l’adolescence
2- Définition de "métier" : une activité dont on tire ses moyens d’existence
3- les bulletins scolaires déplorent l’absence de toutes les qualités chez les élèves

:synthèse
Apprendre c’est assumer un rôle social permettant d’accéder à une identité 

légitime et stable. Le métier étant d’exercer une activité dont on tire ses 
moyens d’existence, apprendre devient métier pour tout apprenant sans être 
payer pour apprendre mais entretenu pour pouvoir se consacrer entièrement à 
l’étude.

:roduction écriteP

                  Plan :

1. Introduction : problématique posée   

2.Développement : pertinence et progression des idées, cohérence,                  
cohésion, variation des contenus ( discurssif, phrastique et textuel) 
                        

3. Conclusion : synthèse et correlation

4.Maîtrise de la langue : (correction de la langue, structure de la   
         phrase, orthographe, etc)

5 . Mise en page : organisation et pagination 
 

2 pts
2 pts
2 pts

02 Pts 

03 Pts

2 pts

1.50 pts

1.50 pts

 

06 pts

04 pts

10
pts
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات                    وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03املدة:                                               ة)وسيقياختبار يف: االختصاص (الرتبية امل

 1 نم 1 ةحفص

 
 )قاFن 06(  .ال�شرفف تأليف عرّ )1

 
 )قاFن 06( .الن مقام الب�اتي على درجة دوّ )2

 
 )قاFن 08(ن الضروب اآلت�ة: دوّ )3

 .المصمود3 الصغير -
 .المصمود3 الكبير -
 .السماعي الثقيل -
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مقام الب�اتي عل مقام الب�اتي على درجّّو ون

FF))نقاFقاFنن0808((آلت�ة: وب اآلت�ة: 
..لصغير
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم /  )الرتبية املوسيقيةاختبار يف االختصاص (

 1 من  1 صفحة 

العالمة
عناصر االجابة

جمموع جمزأة
 
 
 
 
06 
 

  
 
 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 

 
08 

 
02 
 
 
02 
 
 
02 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 

 
08 

 ال9شرفالجواب األول: 
ال�شــرف �لمــة فارســ�ة معناهــا "المقدمــة"، وهــو مؤلــف موســ�قى ذو صــ�غة مقيــدة، وهــو مــن       

أطـــول المؤلفـــات التقليد�ـــة فـــي التـــراث العرJـــي، وPزخـــر ال�شـــرف �الجمـــل الموســـ�ق�ة ذات الق�مـــة 
ال�ــة، و�صــاغ ال�شــرف عــادة فــي المــوازPن اإل�قاع�ــة الكبيــرة ال�ســ�طة، وغال�ــًا مــا ��ــون الفن�ــة الع

 . 4/4في ميزان 
وقالــب ال�شــرف يتكــون مــن أرJعــة أقســام رئ�ســ�ة تســمى �ــل منهــا "خانــة"، و�فصــل بــين �ــل خانــة 

 وأخرX جزء أصغر �سمى "التسل�م". 
سـ�ق�ة رشـ�قة، وعـادة مـا تنتهـي  علـى والتسل�م �لمة تر��ـة األصـل، و�صـاغ التسـل�م فـي جمـل مو 

 درجة الر�وز أ3 أساس المقام، مما يجذب أذن المستمع و�شد انت�اهه.
 تدو7ن مقام الب�اتي على درجة (ال) الجواب الثاني:

     
  دون الضروب اآلت�ة: الجواب الثالث: 

 المصمود^ الصغير -

 
 المصمود^ الكبير -

   
 السماعي الثقيل. -
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ال�شال�شــرف �       
أطـــول المؤلفـــاأطـــول المؤلفـــات التقل

عععال�ــة، و�صــاال�ــة، و�صــاغ ال�ش�ــة العالفن�ــة الع
 . 4//44ي ميزان 

ـن أرJعــة مــن أرJعــة أقســام نننكــوشــرف يتكــونن
�سمى "التسل�م". أصغر �سمى "التسل�م". 

ل، و�صـاغ التسـل�م فـي األصـل، و�صـاغ التسـل�م فـي
م، مما يجذب أذن الم المقام، مما يجذب أذن المستم

على درجة (ال)�اتي على درجة (ال)
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 سا 03ة: املد                    )إعالم آيلاختبار يف: االختصاص (

 

 2من  1صفحة 

 نقاL) 05(: التمر7ن األول
 :ةت�آلا إل�ك الخوارزم�ة

 البدا�ة
 Pرر 
  PERMUT=FAUX
N–       1حتى 1تأخذ الق�مة I من أجل  

 إفعل         
                T(I)>T(I+1)       نإذا Pا  
MEM=T(I)إذن    
     T(I)=T(I+1)
     T(I+1)=MEM
     PERMUT=VRAI
 إذا ها�ةن   
 نها�ة من أجل  
(PERMUT=VRAI)  حتى  

 النها�ة
 المطلوب:

 :وظ�فتهاتي وحّدد آلنفذ الخوارزم�ة من أجل الجدول ا
 

 
 

 نقاL) 04.5(: التمر7ن الثاني
د الخدمات المقدمة �اختصار.ذ�رها وحدّ امن س�عة ط�قات،    OSIيتكون النموذج 

 
 

6 143 114 2 0 1 107 
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:ة:ةآلت�آلاآلا خوارزم�ةك الخوارزم�ة ��

PERMUT=FAUXPERMUT=F
   io       T(I)>T(I+1)T(I)>T(I+1)   ىحتى11أخذ الق�متأخذ الق�مةIجل

MEM=T(I)MEM=T
T(I)=T(I+1)(I)=T

T(I+1)=MEI+
PERMUT=PERMU
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 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط )إعالم آيلاختبار يف: االختصاص (

 2من  2صفحة 

 

 نقاL) 05( :ثالثلالتمر7ن ا
 ل جدول الحق�قة للدوال التال�ة:مثّ -
1(OR
2(AND
3(XOR
4(NOR
5(NAND 
ت�ة:  آلc الدالة ا�سّ -

� � � � � � � �a b a b a b a b� � �� � � �b a b a b a b� � b �� � �� �a b a ba a� � 

 نقاL) 05.5( :لرا9عالتمر7ن ا
 :المتاجرإل�ك التمثيل النصي لقاعدة الب�انات الخاصة بتسيير 

Article( NumArticle, Libelle, prix, Stand) 
Fournisseur(NumFournisseur, Nom, Telephone) 
Remise( NumArticle, NumFournisseur, Rabais) 

 المطلوب:
ف�ما بينها. والعالقاتسم الجدول، الحقول ثيل الب�اني لهذه القاعدة موظفا اأكمل التم )1

أكمل الجدول الموالي: )2

Clé étrangère Type de 
relation 

Table en 
relation Clé primaire Table

    Article 
    Fournisseur 
    Remise 
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22((ANDD
3((XOROR
44((NORNOR
5(NANDNAND

آلآلآلت�ت�ة:  آلآلسسسc الدالة اc الدالة ا�س�سّّ-

�

05(Lنقا(Lقا
نات الخاصة بتسيية الب�انات الخاصة بتسيير 

lephone) ne)
r, Rabais) abais) 

 والعوالعم الجدول، الحقولسم الجدول، الحقول فا ا

TableTanncenArenenenFeee
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )إعالم آيلاختبار يف االختصاص (

  

 2من  1صفحة 

 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

نقاL) 05( التمر7ن األول
 تنفيذ الخوارزم�ة.1
 . (Tri par sélection)مستعمال طرPقة االنتقاء  Cفرز الجدول الخوارزم�ة تسمح �.2

 
نقاL) 5.40(الثاني التمر7ن 

 ذ�ر أسماء الط�قات.-
 ترتيب الط�قات من الط�قة السفلى إلى الط�قة العل�ا:-

 الوظيفة اسم الطبقة
Application عن توفير اتصال بين عمليات التطبيقات  مسؤولةالطبقة

وتتحكم بالوصول العام للشبكة وتدفق البيانات ومعالجة 
 األخطاء

Presentation  عن تشكيل البيانات بالهيئة المناسبة مسؤولة الطبقة
للطبقة المجاورة العليا أو السفلى وهي مسئولة عن 

 جمة بين البروتوكوالت المختلفةالتر
Session  اتصال بين حاسبين إجراءعن مسؤولة الطبقة 

Transport  تجزئة البيانات ووصولها بدون  عنمسؤولة الطبقة
 أخطاء إلى المستخدم... 

Réseau عن العنونة وترجمتها إلى عناوين مادية تفهمها مسؤولة
 الشبكة...

Liaison  من في إرسال واستقبال تزا عنمسؤولة الطبقة
 البيانات...

Physique  إلرسال.البيانات عبر وسط ا إرسال عنمسؤولة الطبقة 
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نقنقاL)5.4400((الثاني الثاني تمر7ن  co.ط�قات.اء الط�قات
ط�قة السفلى إل من الط�قة السفلى إلى الط�ق

عنعن تمسؤولةمسؤولةطبقة الطبقة onnnnة
حكم بالوصول الوتتحكم بالوصول العام ل
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / )إعالم آيلاختبار يف االختصاص (

  

 2من  2صفحة 

نقاL) 05(الثالث تمر7ن ال
A AND B B A A OR B B A

0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 0 
0 0 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 

      
A NOR B B AA XOR B B A

1 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 0 
0 0 1 1 0 1 
0 1 1 0 1 1 

      
   A NAND B B A
   1 0 0 
   1 1 0 
   1 0 1 
   0 1 1 

الدالة المبسطة-
(a.b) + (a.b) + (a.b) + (a.b) 

 

a.(b + b) + a.(b + b) =
a + a=     
1=

نقاL) 505.(الرا9ع التمر7ن 
1. 

2.
Clé étrangère Type de 

relation 
Table en 
relation Clé primaire Table

 1-N RemiseNumArticleArticle 
 1-N Remise NumFournisseur Fournisseur 

NumArticle 
NumFournisseur 1-N Article et

Fournisseurs 
NumArticle 
NumFournisseur 

Remise 

Fournisseur  Remise  Article

NumFournisseur 
Nom
Telephone

1 
 

∞

NumArticle 
NumFournisseur
Rabais

1

 
∞ 

NumArticle
Libelle
prix
Stand
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 املدة: ساعتان   ) أو اللغة األمازيغية Jلنسبة للمدعوين للتدريس Jللغة العربيةاللغة األجنبية (فرنسية) (اختبار يف: 

 

 2من  1صفحة 

Texte:  
Les jeux vidéo déclenchent-ils la colère et la violence chez les utilisateurs ? La question 

mérite d’être posée, car les conséquences peuvent être dangereuses sur le plan social. En 2011, 
Yang Wang de l’université de l’Indiana aux Etats-Unis a pu répondre à cette question 
importante ; il a visualisé par imageries les modifications cérébrales induites par la pratique des 
jeux vidéo violents sur de jeunes adultes : « Au bout d’une semaine de jeux, ils montrent une 
moindre activation de certaines zones du cortex frontal impliqué dans le contrôle des émotions et 
de l’agressivité que ceux n’ayant pas joué. Une semaine plus tard, la différence s’estompe » (La
Recherche, septembre 2012). 

Brad Bushman, de l’université de l’Ohio a réalisé en 2010 une analyse de 136 études qui 
impliquaient 130.000 participants : « Elle montre que les jeux vidéo violents augmentent les 
pensées agressives, les sentiments de colère, l’excitation physiologique et les comportements 
d’agression physique. » Ces effets sont très visibles après quelques minutes de jeu, puis 
s’estompent quelques heures plus tard. 

En positif, les adeptes des jeux vidéo violents montrent une plus grande capacité 
d’attention que les non-joueurs. De plus, ces jeux améliorent durablement l’acuité visuelle, et ce 
de façon très rapide : seulement quelques heures, ce qui n’est pas le cas pour les utilisateurs 
d’autres médias. 

Le gain s’avère donc mitigé : d’un côté les joueurs acquièrent des compétences utiles dans 
la vie quotidienne, mais au prix d’une sécrétion d’adrénaline élevée qui peut conduire à une 
dépendance, et à des conflits sociaux hors de la zone de jeux ; si les joueurs maintiennent leur 
activité sur plusieurs jours sans interruption, la conséquence peut être encore plus dramatique : le 
cerveau faisant peu de différence entre le jeu et la réalité, le stress devient trop intense pour 
l’individu, et celui-ci risque de vivre alors un burn out, un épisode délirant, voire rencontrer la 
mort. 

D’après N. Dedebant, J-L Muller, E. Portanéry, C. Touriner, 
Transformez votre colère en énergie positive !

Editions France Loisirs, 2016 en
cy
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 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط) أو اللغة األمازيغية اللغة األجنبية (فرنسية) (Jلنسبة للمدعوين للتدريس Jللغة العربيةاختبار يف: 
 

2من  2صفحة 

I) COMPREHENSION : (12 points) 

1) Quel est le thème abordé dans le texte ? 
2) « …modifications cérébrales… ». L’expression soulignée veut dire modifications au 

niveau : 
- du cœur. 
- de la colonne vertébrale. 
- du cerveau. 

Recopiez la bonne réponse. 
3) Relevez dans le texte 2 expressions appartenant au champ lexical de « émotion ». 
4) Classez dans le tableau ci-dessous les expressions suivantes : 

Risque de dépendance - Plus grande capacité d’attention - Sécrétion d’adrénaline 
élevée - Augmentation des pensées agressives - Amélioration durable de l’acuité 
visuelle - Conflits sociaux. 

Effets négatifs des jeux vidéo violents Leurs effets positifs

5) « …la conséquence peut être encore plus dramatique : le cerveau faisant peu de 
différence entre le jeu et la réalité… ».
Remplacez les deux points par l’un des articulateurs suivants :
                              En effet – Mais – Alors  

6) « Elle montre que les jeux vidéo…», «…et celui-ci risque…»  
A qui et à quoi renvoient les termes soulignés dans le texte ? 

7) Proposez un titre au texte. 

II) PRODUCTION ECRITE : (08 points) 

Traitez l’un des deux sujets au choix : 
1) Résumez le texte au quart de sa longueur. 
2) Appréciez-vous l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (TIC) à l’école ?
    Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendrez votre point de vue en 

proposant trois arguments illustrés par des exemples concrets.  en
cy
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 
  )أو اللغة األمازيغية (Jلنسبة للمدعوين للتدريس Jللغة العربية اللغة األجنبية (فرنسية)اختبار يف 

 رتبة: أستاذ التعليم املتوسط  

 

1من  1صفحة 

 
 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

I/COMPREHENSION : (12 points)

1- L’influence des jeux vidéo violents sur le comportement des joueurs.

2- Modifications au niveau du cerveau.

3- pensées agressives – sentiments de colère -
4-

Effets négatifs des jeux vidéo 
violents

Effets positifs

- Risque de dépendance
- Sécrétion d’adrénaline élevée
- Augmentation des pensées 
agressives 
- Conflits sociaux.

- Plus grande capacité d’attention.
- Amélioration durable de l’acuité 
visuelle.

5- En effet 
6- Elle = une analyse                        celui-ci = l’individu.

7- Accepter tout titre en rapport avec le thème.

II/ Production de l'écrit : (08 points)

1. Résumé :

- Condensation et reformulation des idées
- Cohérence 
- Correction de la langue
- Présentation et écriture

2. Essai :

- Compréhension du sujet
- Structure du texte.
- Richesse des idées
- Cohérence
- Correction de la langue

01.5

01

1x2

0.25 x 6

2
01x02

2

3
2
2
1

1
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2
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 توسط لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم امل

 عتانة: سااملد                  )أجنبيةلغة للمدعوين للتدريس بJلنسبة اللغة العربية (اختبار يف: 

 

 2من  1صفحة 

:دنالسّ    

تهم لألموِر ًة، وأحسَن �قوّ قوّ  وأشدّ أجسامًا، وأوفر مع أجسامهم أحالمًا،  أعظماس قبلنا �انوا إّنا وجدنا النّ       
يِن من وأطول أعمارًا وأفضل �أعمارهم لألش�اء اخت�ارًا. ،إتقاناً  أبلغ في أمر الّديِن علمًا  همف�ان صاحُب الدِّ

ووجدناهم لم يرضوا �ما  ،ن�ا على مثِل ذلك من ال�الغِة والفضلِ وعمًال من صاحِب الّدين مّنا، و�ان صاحُب الدّ 
ى أشر�ونا معهم ف�ما أدر�وا من علِم األولى واآلخرِة ف�تبوا �ه الكتَب سم ألنفسهم حتّ ذ3 قُ فازوا �ه من الفضِل الّ 

 جارب والفطِن.اف�َة، و�فونا �ه مؤونة التّ ا األمثاَل الشّ ال�اق�ة، وضرJو 
فتُح له ال�اُب من العلم، أو الكلمة من الصواِب وهو في جَل منهم �ان �ُ وJلَغ من اهتمامهم بذلَك أّن الرّ 

عهم في ف�ان صن� ،ن �عدهُ سقc ذلك عمّ �خوِر م�ادرًة لألجِل و�راه�ة منُه أن البلد غير المأهوِل ف��ت�ُه على الّص 
تكون عليهم مؤونة  األموال والعقد إرادة أالّ  جمع لهمذ3 يَ بهم، الّ  ح�ِم البرّ فيSِ على ولدِه، الرّ ذلك صن�ع الوالِد الشّ 

 وخش�َة عجزهم، إن هم طلبوا. لبِ في الطّ 
ُن وأحس ،تد3 �سيرتهمقأن � من علمهم، وغا�ُة إحساِن محسنناماِن أن �أخذ فمنتهى علم عالمنا في هذا الزّ 

غير  ،�عاهم �حاوُر ومنهم �ستمُع، وآثارهم يتّ ه إ�ّ ثنا أن ينظر في �تبهم ف��وَن �أنّ ما �صيُب من الحديث ُمحدّ 
ولم نجدهم غادروا شيئًا يجُد واصٌف بل�ٌغ  ،هو المنتخل من آرائهم والمنتقى من أحاديثهم�تبهم ذ3 نجد في الّ  أنّ 

ن�ا وتزهيد عظ�م ªِ عّز وجّل، وترغيٍب ف�ما عندُه، وال في تصغيٍر للدّ في صفٍة له مقاًال لم �س�قوُه إل�ه: ال في ت
في تحرPر صنوف العلِم وتقس�ِم أقسامها وتجزئِة أجزائها وتوض�ِح سبلها وتبييِن مآخذها، وال في وجٍه  فيها، وال

 .مقالٌ لقائٍل �عدهم  في جليِل األمر وال صغيرة يبS فلم ،من وجوِه األدِب وضروِب األخالقِ 
          

]246و  245م ص  1989لبنان، L األولى  ة، بيروت،ع، دار الكتب العلم�ّ [آثار ابن المقفّ  
 

:شرح   المختار. :المنتخل  ونحوه.جمع عقدة وهي العقار  العقد: لغوّ̂
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ّ وجدناا وجدنا الّن ساس قبلنا �اّا إّن ن
� وأفضل �أعمار ًًأعماراوأطول أعماراًً

و�انا، و�ان صاح اين منين منّّ ّالد الدّّ احِب
قذ3 ُق اّل ّتى أشّقققسم ألنفسهم حسم ألنفسهم حتُل

شاف�ةََ، و�فونا �ه مؤونة، و�فونا �ه مؤونة التّلّش
ّّر الر ُ منهم �ان منهم �ان ُ�ّ أن �فتحَرررجلجل

ًًادرة م�ادرةًً لألجل لألجِل و�راه�ة خور
يييججمع لهمََل يذ3 يبهم،بهم، اّلّ البر

ُُمهم، وغا�ةن علمهم، وغا�ةُُ إحسان إحسانِِ مح
ُ���اهم �حاوراهم �حاور ومنهم �ّّن إ�ه إ�ّ �أن

لم نجدهمولم نجدهم غادروا ش،حاديثهم
عنده ف�ما عنده، وال في، وال في تصغي ُما ب

بيين سبلها وتبيينِِ مآخذ مآخذها، وال �ح
]2466 وو 245245م ص م ص  cy1989.ٌ  مقالمقالم دهم 
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 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط) ة أجنبيةغلاللغة العربية (للمدعوين للتدريس باختبار يف: 

2من  2صفحة 

 

 األسئلة:
 

:البناء   )قطةن 12( الفPرّ̂
 ه؟ع في نّص تحّدث ابن المقفّ  عمَّ )1

رر يتّم �تابتها وصيدها على األخشاب واألحجار" "صح�ح �انت الفوائد والدّ  ين:األّولقيَل عن حرص  )2

 مّثل. ؟ ما يوافS ذلك ّص هل تجد في النّ 

 ؟ "لقائٍل �عدهم مقالٌ  لم يبS في جليِل األمر وال صغيرةفماذا �قصد الكاتب من قوله: " )3

  ؟ داللة اإلكثار من توظيف أسماء الّتفضيلما  )4

 في فقرة من خمسة أسطر. ّص ص مضمون النّ لخّ  )5
 

ّ̂ اللّ  البناء  )قاLن 08: (غو
1( ّcأعظم  مفرداتإعراب  أعرب ما تحته خ )–  إتقانا–  Sمقال ) –يب . 

يِن منهم ")2  ؟ ما نوع األسلوب ؟ وما غرضه ال�الغيّ  .أبلغ في أمر الّديِن علمًا وعمًال" ف�ان صاحُب الدِّ

 .ّمها ، واشرحهاس .فيSِ على ولدِه"الوالِد الشّ  ك صن�عُ هم في ذلة صورة ب�انّ�ة: "صن�عُ ت�آلي الع�ارة اف)3

"إّنا وجدنا الناس قبلنا �انوا أعظم أجسامًا، وأوفر مع أجسامهم أحالمًا"  :ة محّسن بد�عيّ في الع�ارة اآلت�)4

 ؟ ما نوعه ؟ وما أثره ال�الغيّ 
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تحدعمعمَّ)1)1

ََقيلقيل عن عن حرص)2)2
نّصّهل تجد في الهل تجد في الّن

 �قصد الكماذا �قصد الكاتب من قول)

إلكثار من توظيفاللة اإلكثار من توظيف أسم

ّن الّن في فقرة من خمفي فقرة من خمنننصصّّنمون

ي–إ إتقانا  ––( أعظم ( أعظم مفردات

.ّّالدي أمر الدينينِِ علماًً و وعمًال"

ّش الّشُُلللك صن�عك صن�عل في ذل شششفيفيSِِوالدالوالد

بلنا �انوا أعظم أجس قبلنا �انوا أعظم أجساما
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 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 
 / رتبة: أستاذ التعليم املتوسط ) األجنبيةلغة عوين للتدريس باملداللغة العربية (اختبار يف 

 
1من  1صفحة 

 
 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

 
 ّ̂  ن ) 12(  :البناء الفPر

 .  تحّدث ابن المقّفع عن إلمام األّولين �العلوم وٕاتقانهم في �حثهم أمور الّدين والّدن�ا )1    

 سقc �خوِر م�ادرًة لألجِل و�راه�ة منُه أن ف��ت�ُه على الّص ما يوافS القول من الّنّص ( ...  )2    
 )         �عده ن عمّ ذلك                                      

 القصد من قول الكاتب هو إلمام األّولين ، فلم يتر�وا شيئا إّال و�حثوه . )3    
 داللة إكثار توظيف أسماء الّتفضيل هو اإلعجاب �األّولين . )4    
 .الحجم  -سالمة اللغة  –: المضمون الّتلخ�ص )5    

 
ّ̂ : ( 08 ن )  البناء الّلغو

 اإلعراب :  )1   

                          خبر �ان منصوب وعالمة نص�ه  ....  : أعظمَ  -        

إتقانا: تمييز منصوب وعالمة نص�ه الفتحة ... -          
.يبS: فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العّلة -          
مقال: فاعل يبS مرفوع وعالمة رفعه ..... -          

 األسلوب خبر3ّ غرضه الّتقرPر. )2     
   ، حيث شّ�ه في صورة تشب�ه بل�غفيSِ على ولدِه " " صن�عهم في ذلك صن�ع الوالِد الشّ  )3   

 .وجه الّش�ه معا، وحذف األداة و الكاتب صن�ع األقدمين �صن�ع الوالد الّشفيS على ولده       
  .، وأثره تحسين األسلوبأجساماو : الّسجع بين أحالما المحّسن البد�عيّ  )4     
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mّّ̂̂رPرالبناء الفPلبناء الف^̂̂:) m    11((تحدتحّدث ابنث ابن المق

صما يوافS القول مما يوافS القول من النص)2
                                 

إصد من قول الكاتب هو إلمام ا ول الكاتب هو
ّّفيف أسماء التار توظيف أسماء التفضفضيل هو

لحجالحج-سالمة اللغةسالمة اللغة ––نضمون

                    ..ة نص�ه  ....

ة ...
..ةةةرف العلف حرف العّلةة

   ّّهههش�، حيث ش�ّّهه  بل�غ
عا�ه معا �ه الّش ّ..
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 عتانسا :ةاملد                            قافة العامةالثاختبار يف: 

 

 1من  1صفحة 

       
 قو�ا في تأثيرا -ومنها الجزائر- المعمورة أرجاءنمو�ة التي تبذلها دول العالم في الجهود التّ  رتأثّ         

الم السّ  نّ أالقناعة � أساس علىقائمة  نم�ةفالتّ  ،االقتصاد�ة أوضاعهموتحسين  رفاههمو  ح�اة ال�شر
                                   .لألفراد والمجتمعات 3دواألمن ال يتحققان إال عند ضمان االزدهار االقتصا

                                        
 :المطلوب
 :ما يلي اكتب موضوعا تتناول ف�ه ،انطالقا من الفقرة       

 .هوم التنم�ةمف )1      
 االهتمام بها. أس�اب )2      
 نم�ة في الجزائر.                         المشاكل التي تواجه التّ  )3      
 نم�ة.جهود الجزائر في تحقيS التّ  )4      
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ّ تنمو�ةّجهودالجهود الّت ثثث رترتّّأثأّث    
وتحسين رفاههم و �شر وتحسين رفاههم  أوووو 

 إال عند ضمانحققان إال عند ضمان االزد
              

ما وضوعا تتناول ف�ب موضوعا تتناول ف�ه

                زائر.                    
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم /  الثقافة العامةاختبار يف 

 

1من  1صفحة 

 
العالمةعناصر اإلجابة

مجموعمجزأة
 .اقتصادها  أهميتها في مسايرة حركية المجتمعات و تجديد و التنمية  مقدمة:ال

 العرض:
تعني التطور و النمو في شتى المجاالت أي أنها عملية متعددة الجوانب  و :التنمية مفهوم/ 1     

 و ترمي  ٬جتماعية االقتصادية و اال ةتشمل تغييرات أساسية في البني
 لزيادة النمو االقتصادي و التقليل من مشكالت الفقر و البطالة و الالمساواة .

  بها : االهتمامأسباب / 2     
 العالم .التغيير الواسع في األوضاع االقتصادية في 	
  .على األوضاع االقتصادية واالجتماعية. هلنمو الديمغرافي السريع وانعكاساتا	
 التنمية في الكثير من الدول الفقيرة .فشل برامج 	
العولمة و وسائل اإلعالم و أثرها في الشعور بالهوة بين الدول المتقدمة و الدول 	

 .خلفةالمت
 استفادة الدول المتخلفة من المساعدات في إطار برامج األمم المتحدة للتنمية.	

  
 : الجزائرالتنمية في التي تواجه  المشاكل/ 3    

 راتيجيات تنموية مدروسة .غياب است	
 عدم استغالل الكفاءات في وضع أسس التنمية .	
 عدم وجود بيئة سياسية مالئمة .	
تغيب و االجتماعية .الكثير من الدول تهتم بالتنمية االقتصادية على حساب التنمية	

 أهمية البيئة الجغرافية و مختلف الجوانب البيئية.
 نقص رؤوس األموال .	

 
 

 : جهود الجزائر في تحقيق التنمية /4    
     

 النفقات العمومية ودعم االستثمار المحلي.ترشيد  	
 استغالل القوى الفكرية (مختلف الكفاءات ) في التنمية المستدامة .	
 فهي ميدان للتنمية .الحفاظ على البيئة الطبيعية 	
 .عقلنة استغالل الثروات الطبيعية 	
   . البحث عن بدائل للمحروقات	

 
 : الخاتمة 

تقدم الشعوب .والتنمية ليست عملية سهلة بل تحتاج إلى استراتيجيات متنوعة لتحقيق تطور

 ةالصحيحتقبل كل اإلجابات   مالحظة:
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omمل تغييرات أستشمل تغييرات أساسية ف
لنمو االقتصاديلزيادة النمو االقتصادي و ال

ببها :االهتماماالهتمامأسباب أسباب / 2 co	ر الواسع فيالتغيير الواسع في األوضاع
ديمغرافي السريع ونمو الديمغرافي السريع وانعك

التنمية في الكثيرالتنمية في الكثير من البرامج 
ل اإلعالم و أثرها وسائل اإلعالم و أثرها في ا

ن المساعدات في إطاتخلفة من المساعدات في إطار

روسة .ية مدروسة .at::الجزائرالجزائرمية في 
سس التنمية .ضع أسس التنمية .

االج.على حساب التنصادية على حساب التنمية
ب البيئية.
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحا$ت واملسابقات        وزارة الرتبية الوطنية

 2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان 
 لاللتحاق برتبة: أستاذ التعليم املتوسط 

 املدة: ساعتان                   تكنولوجيا اإلعالم واالتصالاختبار يف: 

 1من  1صفحة 

 نقاL) 04.5( :األولالتمر7ن 
 .ذ�ر ثالثة من إيجاب�ات استخدام البرPد اإللكترونيا

 

 نقاL) 04.5( :التمر7ن الثاني
 .ذ�ر ثالثة مضادات للفيروسات األكثر شهرةا

 

 نقاL) 04( :التمر7ن الثالث
 ؟ )ROM( ) والذاكرة الميتةRAM( ما الفرق بين الذاكرة الح�ة

 

 )نقاL 03( :التمر7ن الرا9ع
 ؟ مع إعطاء مثالين عن �ل واحد منهمامحرك ال�حث و  متصفحالما الفرق بين     

 

 نقاL) 04( :سخامالتمر7ن ال
 Excelكسال إتي في البرنامج آللد�ك الجدول ا

 ABCD
 كلم المر�عالعدد السPان في  مر�عالالمساحة 9الكلم  عدد السPان البلد 1
   2381741 40000000 الجزائر 2
   163610 11000000 تونس 3
   444850 33000000 المغرب 4
   1030700 3600000 مورPتان�ا 5
   1759541 6000000 ليب�ا 6
       المجموع 7

 المطلوب:      
 . �B7تا�ة الص�غة التي تسمح �حساب مجموع س�ان المغرب العرJي في الخل�ة  -
 . C7استنتج الص�غة التي تسمح �حساب المساحة الكل�ة للمغرب العرJي في الخل�ة  -
 �تا�ة الص�غة التي تسمح �حساب نس�ة الس�ان في الكلم المرJع الواحد لكل دولة. -
 كتب الص�غة التي تسمح �حساب الكثافة الس�ان�ة األكبر لدول المغرب العرJي.ا  D7في الخل�ة  -
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mm:تكنختبار يفاختبار يف mm 04.5( :األولالتمر7ن ( :األولتمر7ن 

ذ�ر ثالثة منذ�ر ثالثة من إيجاب�اا

نقاL) 04.5( : الثاني نقاL) 04.5( :ي
 مضادات للفيرو ثالثة مضادات للفيروسات

0 (Lنقا(L
) والذاكر) والذاكرة اRAMRAM( ( ح�ةكرة الح�ة

  مع إعطاء مثامع إعطاء مثالين عثك ال�حث

Exc
Cdddud عالكلم�ر�عمر عدد السPعدد السPان فيل dddedededededeeeey-eycynnnc
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / كنولوجيا اإلعالم واالتصالتاختبار يف 

2من  1صفحة 

          
 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

 التمرين األول
 من إيجابيات استخدام البريد اإللكتروني:

سريع و كلفته زهيدة.-
يتجاوز التوقيتات الزمنية و المناطق الجغرافية.-
يمكن إرساله إلى شخص أو أكثر في نفس الوقت.-
الرسالة مرة واحدة للجميع.إمكانية العمل بالقوائم البريدية إرسال -
إرسال ملفات النص و الصورة و الصوت كملحقات مع الرسالة.-

 التمرين الثاني
 :مضادات للفيروساتمن 

-Avast أفاست
-Kaspersky كاسبارسكي
-NOD32   32نود
-Avira  أفيرا
-AVG أفيجي
-Symantec ...سيمانتيك

 

 لثالتمرين الثا
 :)ROM) و الذاكرة الميتة(RAMاكرة الحية(الفرق بين الذ

الذاكرة الحية تفقد بياناتها بمجرد انقطاع التيار عن الحاسوب.-
الذاكرة الحية تستخدم للتخزين  أثناء المعالجة. -
الذاكرة الميتة تحتوي معلومات تخص خصائص الحاسوب-
ربائي.الذاكرة الميتة تحافظ على بيانات حتى في حالة  انقطاع التيار الكه-

 

 رابعالتمرين ال
 

ومات الموجودة في االنترنت، و هو برنامج يسمح بعرض المعل:المتصفح-
يمكنك الدخول إلى أي موقع و حفظ الصفحات و التحميل. 

,Internet Explorer, Mozila FireFoxأشهر المتصفحات: Google Chrome,
Opera…

هو موقع ميزته األساسية البحث عن المواقع و الصفحات :محرك البحث-
باستعمال كلمات مفتاحية.

Google, Yahooأشهر محركات …
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التمالتمرين

mن إيجمن إيجابيات
سرسريع و-
يتجاوزيتجاوز التوق--
يمكن إرساليمكن إرساله إلى-
إمكانية العملإمكانية العمل بالقوائ-

ال ملفاتإرسال ملفات النص و ا
الثاني

:روساتت للفيروسات
أفاست
Kسبارسككاسبارسكي

32

:)ROMROMة( الميتة(
ر عن الحاسوب. التيار عن الحاسوب.

ة.
سوب الحاسوب

هههرباربائي.ر الكهطاع التيار الكه

 و نترنت، و 

1.5x21.5x203
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  2017مسابقة على أساس االختبارات بعنوان إجابة منوذجية وسلم التنقيط ملوضوع 

  املتوسطرتبة: أستاذ التعليم / كنولوجيا اإلعالم واالتصالتاختبار يف 

2من  2صفحة 

 
 خامسالتمرين ال

 
 ABCD
عدد السكان في كلم المربع بالكلم مربع المساحةعدد السكانالبلد 1

 400000002381741الجزائر 2

 11000000163610تونس 3

 33000000444850المغرب 4

موريتا 5
نيا

36000001030700 

 60000001759541ليبيا 6

   جموعالم 7

 :B7الصيغة التي تسمح بحساب مجموع سكان المغرب العربي في الخلية -
 )SOMME(B2:B6 = 

 C7:الصيغة التي تسمح بحساب المساحة الكلية للمغرب العربي في الخلية -
)SOMME(C2:C6 = 

 كتابة الصيغة التي تسمح بحساب نسبة السكان في الكلم المربع الواحد-
 ثم ننسخ الصيغة =B2/C2: لكل دولة 
:الصيغة التي تسمح بحساب الكثافة السكانية األكبر لدول المغرب العربي-

 )MAX(D2:D6 = 

1x4
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000لمغربالمغرب44 cccoooco5ورموريتا
انيا

6000000 cccoooco6000000600001يبيا n ccc.c
حساب مجموع سكمح بحساب مجموع سكانnoooonوع

SOM==
مساحة الكلية لب المساحة الكلية للمغرب

لسكان في الكل نسبة السكان في الكلم الم

ألكبر لدول المغربانية األكبر لدول المغرب ا
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