الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان الوطني لالمتحانات و المسابقات
وزارة التربية الوطنية
دورة :جوان 2015
امتحان شهادة التعليم المتوسط
الم ّدة  :ساعتان

اختبار في مادة :اللغة العربية

ال ّنص:
نت ال ُتد ِّ
َن َعم أَ َ
َخنُ  ،وهذه ُخطوةٌ َهام ٌّة للحفاظ على صحّت َك ،ولك ّنك ب ُك ِّل أس ٍ
ف ُم َعرَّ ضٌ ألضرار
ال َّتدخين و ُسمُومه الهالكة ،أو ما يُسمى بال ّتدخين السّلبيّ أو ال ّتدخين الالإراديّ في المكاتب والمنازل
وأ َماكن ال ّتجمّعات المختلفة.
ّ
نين
مكان ،فهو ال َيكتفي بإيذاء المُد ّخنين أنفهم ،ولك ّنه يُطار ُد َغي َْر
فالخط ُر يُالحق َنا في ُك ِّل
المدخ َ
ٍ
تعرضونَ ّ
ّغار األع ّزا َء حتى و ُه ْم
سيجارة اللّعين ِة )  .بل إنَّ الخ َط َر يفترسُ الص َ
َ
ان ال ّ
الذين ( َي ّ
لدخ ِ
ِّغار في ُك ِّل سنوات
أج َّن ُةَ ،ما َدا َم بعضُ اآلباء مُصريِّن على ال ّتدخين .و يظ ُّل ال ّتدخينُ يُالز ُم الص َ
َح َياتهم ،حتى ُمتأ ِّثرينَ به أَ ْبلَ َغ األثر.
نين في هذا
واآلثا ُر واألمراضُ والمتاعبُ التي َيتر ُكها ال ّتدخينُ السّلبيّ على حياة غيْر المد ّخ َ
راسات العلم ّي ُة الحديث ُة ،أخطرُها اإلصاب ُة بالسّرطان ،ووالدةُ
ُ
حصر لها وال ع َّدّ ،أثبتتها ال ّد
ال َعصْ ر ال
َ
هينُ ،
وظهُو ُر أعراض ّ
الذبحة الصّدريّة ،وزيادةُ سرعة ضربات ال َقلب ،وارتفا ُع الضّغط و
األطفال مشوّ َ
غيرُها.
هذه األخطا ُر واآلثا ُر تتطلّبُ م ّنا َجمي ًعا ُخطوا ٍ
ّريع قب َل
ت بالغ َة األهميّة ل ُنواج َه هذا األخطبو َط الس َ
ص ْر َعى له).
جميعا َ
ً
(أنَ َن ّ
تحول َ
د/عبد هللا الباكر ،مجلة الدوحة ،عدد نوفمبر 1985ـ بتصرف ـ
األسئلة:
األول 12( :نقطة)
الجزء ّ
أ ـ البناء الفكري 06( :نقاط)
 1ـ ضع عنوانا مناسبا لل ّنص.
 2ـ ما المقصود بال ّتدخين السّلبي حسب ما ورد في ال ّنص؟
ضيْن يتسبّب فيهما ال ّتدخين السّلبي.
 3ـ أذكر من ال ّنص َمر َ
صرين  ،يش ّبوا) ثم ّ
وظف كال ّ منهما في جملة مفيدة.
 4ـ إيت بمرادف لك ّل من الكلمتين اآلتيتينُ ( :م ّ
 5ـ هات ض ًّدا لك ّل من الكلمتين :إيذاء  ،ارتفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحة  1من 2
نشر الوثيقة األستاذ  :جعيجع محمد ـ مادة علوم فيزيائية و تكنولوجية ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر ـ حمام الضلعة

ب ـ البناء الف ّني( :نقطتان)
 1ـ في العبارة اآلتية صورة بيانية ،ح ّدد نوعها مع ال ّ
ّ
األعزاء).
صغار
شرح( :إنّ الخطر يفترس ال ّ
 2ـ استخرج من الفقرة الثالثة جنا ًسا و أذكر نوعه.
ج ـ البناء اللّغوي 04( :نقاط)
 1ـ أعرب ما تحته خط :متأ ّثرين.
 2ـ ما محل الجملتين الواقعتين بيْن قوسيْن في ال ّنص من اإلعراب:
تعرضونَ ّ
ص ْر َعى له)؟
تحول َ جمي ًعا َ
سيجارة اللّعين ِة)( ،أنَ َن ّ
ان ال ّ
( َي ّ
لدخ ِ
 3ـ استخرج من ال ّنص اسم تفضيل و أذكر فعله.
الجزء ال ّثاني 08( :نقاط)
نقاش في القسم أنّ ال ّتدخين يُشعر صاح َبه بالمتعة و ال ّرجولة.
سند :ز َعم أح ُد ال ّتالميذ خالل
ال ّ
ٍ
العواقب
صا حجاجيًا ال يق ّل عن عشرة أسطر ،تر ّد فيه على زعْ م هذا التلميذ ،مُب ِّي ًنا
التعليمة :أكتب ن ًّ
َ
الوخيم َة لل ّتدخين على المد ّخن نفسه و على المحيطين به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحة  2من 2
نشر الوثيقة األستاذ  :جعيجع محمد ـ مادة علوم فيزيائية و تكنولوجية ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر ـ حمام الضلعة

