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  الثاني في مادة اللغة العربية االختبار
   :ندالسّ 

ضھا لخطر التحلل ثم خطر الفناء مثل  م بناء المجتمع ويَھُد كيان األمم، ويعرِّ ما رأيت ِمْعوالً يُھدِّ
الشر ، وتسلبھم تقدير القيم الكريمة  طريقَ وشيوع الُمنكرات فيما بينھا، والمنكراُت بطبيعتھا تأخُذ الناس 

  .سھم، ويَُشيِّدون على أساس منھا صروح عزتھمالتي يسوسون بھا أنف
أشبه شيء في سرعة التنقل والشيوع بجراثيم األمراض، ال تلبث إذا ُوجدت في مكان  المنكرات    

ً على عقب،  ما أن تنتقل وتنتشر وتعمَّ وتعمل عملھا في المجتمع كله، وبذلك تنقلب حياة المجتمع رأسا
  .موال لالستالب والحقوق للضياعتتعّرض األعراض فيھا لالنتھاك، واأل

ال تعرف شيئاً من نسمات األمن والطمأنينة، وال من المصير  وليس من شك أّن أُّمة يكون مصيرھا ھذا 
، وبذلك ينحل ما بين أفرادھا من روابط ،وتنساق في سبل االنفرادية الخاصة بواعث االستقرار والسكينة

  تحتدم .،ال يھمھا سوى شھوات تقضى ، وانفعاال ت 
225الكتاب املدرسي املقرر ص  

 
  ن6 :البناء الفكري -د
 ن2 ما الفكرة العامة التي يعالجھا النص؟  -1
 ن2 ؟ فقط) 2(اذكر  ما أثر شيوع المنكرات في المجتمع  -2
 ن1. قصور، انتشارالتالية: الكلمت  مفرداتھات من النص  -3
  ن1، السكينة. التالية: الفَناء ھات أضداد المفردات -4

  
  4:لغويال البناء -ب

 .رب ما تحته خط في النصعأ -1
 استخرج من النص فعال ناقصا  ، أجوفا وآخر ناقص . -2
 علل سبب كتابة الھمزة في كلمة شيء. -3
  ن2 :البناء الفني  -ج  -4

   في الفقرة الثانية تشبيه استخرجه وحدد أركانه 
  ن8 :الوضعية اإلدماجية  -د
 مجتمعنا نتيجة آثارھا الكثيرة  تعد المخدرات من االفات التي صارت تھدد :ندالسّ -
مقاال صحفيا تذكر فيه درجة الخطورة التي وصلھا انتشار المخدرات في المجتمع أكتب  :التعليمة-

  مستعينا باالحصاءات اآلتية :
  2016عدد المستھلكين في الجزائر 

  400000 االجمالي 
  7872الذكور البالغون 
   122الذكور القصر 

  149 االناث
  1السند 

  
  وفقكم هللا وسدد خطاكم

  2016  ةالمحجوز ة المخدرات كمي
  طن من الكيف المعالج126

  رويينغرام من الھي2573
  غرام كوكايين  8827.8

2السند   
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   : فتيحة قستاذةاأل                                                                 -ماريوة  –متوسطة دويس رابح 
  السنة الثانية متوسطالمستوى : 
 الفصل  :الثاني

  ط االختبارسلم تنقياللغة العربية                                        المادة :
 

العالمة  المؤشرات المعايير
 الجزئية

العالمة 
 الكلية

  :البناء الفكري
  الفكرة العامة :-1
  
أثر شيوع المنكرات  -2

  في المجتمع:
  
شرح المفردات من -3

  النص
  ضد المفردات -4

  
  في المجتمع . مخاطر وآثار انتشار المنكرات

  
 تمعات لخطر الفناء.جيعرض الم - 1
  تأخذھم وطريق الشر - 2
 تسلبھم تقدير القيم الكريمة  - 3

  انتشار =شيوع
  ، البناء العالي . صروحقصور =

  الخلود ، البقاء≠الفناء 
  القلق ≠السكينة 

  
02  
  
  

02  
  

01  
 

01  

  
  
  
  

06  

  البـناء اللغوي
  االعراب -1
  
استخراح المطلوب من -2

  النص :
  
  
  :التعليل-3

  
  ظ ع آطريق : مففعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

  لمنكرات : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ظ ع آا
  

  فعل ناقص  فعل أجوف  فعل مثال
  قضى  ساس   وجد

   
  كتبت الھمزة على السطرألن ما قبلھا ساكن:  شيء

  
02  
  
  
1.5  
  
  
0.5  

  
  
  
04  

   البناء الفني
استخراج التشبيه وتحديد 

  عناصره
  

 م األمراضالمنكرات أشبه في سرعة التنقل والشيوع بجراثي التشبيه:
  وجه الشبه  أداة التشبيه   المشبه به   المشبه

جراثيم   المنكرات
  األمراض

سرعة   أشبه
    التنقل

  
02 
  

  
02  

  وضعية إدماجية : 
  المالءمة

      
  
  
  
  
  
  
08  

  1مقاال صحفيا يكتب 
  0.5التحدث في الموضوع.

  0.5خطورة المخدرات
 1 المقال الصحفياتباع عناصر

  
  
03 
 

 االنسجام
  1ألفكار ترابط ا

 1تسلسل األفكار
02 

 سالمة اللغة
  01االحصاءاتيوظف 

  0.5احترام القواعد اإلمالئية 
 0.5سالمة التراكيب 

02 

  0.5حسن العرض  اإلبداع و اإلتقان
 0.5استعمال لغة راقية 

01 
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