Durée : 2 ***** Coef :2

*****

DEF : Session de juin 2015

***** M.N .E / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
اإللمءا ااسأئلة :

Dictée et question

֍֍֍ أوّال :اإلمالء

֍֍֍

حمَ النَّاسُ لَمََّا كَانَ َبيْنَ ُهمْ جَا ِئعٌ وَالَ عَارٍ وَالَ َم ْغبُونٌ وَالَ مَ ْهضُومٌ .و ألقفرت اجلفون من املدامع،
لَوْ تَرَا َ
و الطمأنت اجلنوب يف املضاجع  ،وحملت الرّمحة الشّقاء من اجملتمع ،كما ميحو لسان الصّبح مداد
الظّالم.
أيّها اإلنسان ارحم األرملة اليت ماتت عنها زوجها ومل يرتك هلا غري صبية صغار ،ودموع غزار .ارمحها
قبل أن ينال اليأس منها ،ويبعث اهلم بقلبها ،فتؤثّر املوت على احلياة.
أيّها السّعداء ،أحسنوا إىل البائسني والفقراء ،وامسحوا دموع األشقاء ،وارمحوا من يف األرض،
يرمحكم من يف السّماء.
֍֍֍ ثانيا :األسئلة

֍֍֍

.1

ضع عنوانا مناسبا للنصّ.

.2

((لَوْ تَرَاحَمَ النَّاسُ لَمَا كَانَ بَيْنَهُمْ جَائِعٌ)) .تأمل اجلملة وهات جبملتني على منواهلا( صيغتها).

.3

أيّها أداة نداء ،هات بأداة أخرى للنّداء ،واستعملها يف مجلة مفيدة مع بيان نوع املنادى.

.4

اشرح الكلمات اآلتية ،ثمّ استعملها يف مجل مفيدة :مدامع ،مضاجع ،أرملة ،ينال,

.5

أعرب اجلملة اآلتية :ارحم األرملة اليت ماتت عنها زوجها.

.6

كلمة( عارٍ) اسم منقوص ،هات باسم منقوص ،واستعمله يف مجل مفيدة يكون فيها منصوبا.

وفقكم اهلل
الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

Durée : 2 ***** Coef :2

DEF : Session de juin 2016

*****

***** M.N .E / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
اإللمءا ااسأئلة :

Dictée et question

֍֍֍ أوّال :اإلمالء

֍֍֍

إ د ريس فال ح قوّى ونشيط ال يتجاوز عمره أربعني سنة  ,يزرع أمتارا قطنا يف الغابة  .و له مزرعة
على ضفّة النّهر لزراعة البقول واخلضروات .يقضي إ د ريس معظم حركا ته يف العمل الشاقّ واجلا د؛
ولذلك فإ ّنه حيرص على االعتناء بغذائه ،يزداد جسمه قوّة وتزداد حمصوالته جودة .فيذهب إىل السّوق
الختيار نوعية أكله .فيتنا ول غرامني من اللّحم وكيلوغراما واحدا مسكا ،وثالثة أقداح قمحا ،
وكومة من اخلضروات وأحيانا يشرتى قنطارا أرزا  .و يرجع إىل مزرعته ،قد مأل حقيبته غذاء نافعا
للجسم .ما أحوج الفالحون إىل الغذاء الكامل ،فهم أكثر النّاس عمال ،وبفضلهم نغرس أرض اهلل.
֍֍֍ ثانيا :األسئلة

֍֍֍

.1

أعرب اجلملة اآلتية :يقضي إدريس معظم حركاته يف العمل

.2

إيت مبعاني الكلمات اآلتية  :القطن – الضّفة –الشّاق  -القمح – الغذاء – احملصوالت ،
واستعملها يف مجل مفيدة .

.3

استخرج الفكرة العامّة من النّص .

.4

ماذا يأكله الفالّح يف النص .

.5

إيت بعنوان مناسب للنّصّ .

وفقكم اهلل
الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

Durée : 2 ***** Coef :2

*****

***** M.N .E / C.N.E.C.E

DEF : Session de juin 2017

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
اإلمال واسأسلةة:

Dictée et question

֍֍֍ أوّال  :اإلمالء ֍
:

֍֍

كان العامل يعج بالشرور والظلم والبغي والطّغيان ،فكانت املعابد مكتظة باألصنام املعبودة
مملوءة باألوثان املنصوبة واملنحوتة ،وكانت حقوق العوام مهتضمة واألرحام مقطوعة .فالغين هو
احملرتم ولو كان فاجرا ،والفقري هو احملتقر ولو كان صاحلا ،كأن املروءة نزعت من قلوب الناس
إىل أن تداركه اهلل بنبيه األمي األمني الذ بعث باحل وأنزل عليه الكتاب املفصل وحمي به الضالل
فأرسى قواعد اإلنصاف وأمر بالعدل واإلحسان فاستنارت البالد بنور اإلسالم وتنورت القلوب باإلميان،
واهتدى العباد وزه الفساد وأصبح النّاس بنعمة اهلل إخوانا.
من كتاب " اجلديد يف قواعد الصرف لةمدارس اإلفريقية" اجلزء األول .
 :متلى أسئلة اإلمالء على التالميذ ،وال تكتب على السبورة
֍֍֍

Questions

֍֍֍

.1

اذكر عنوانا مناسبا للنص.

.2

كيف كان العامل قبل اإلسالم؟

.3

هات ضد كل كلمة من الكلمات اآلتية :مكتظة -مقطوعة– الغين – الضالل.

.4

صرف الفعل " اهتدى " يف املضارع مع الضمائر اآلتية :أنا -حنن – أنت – أنتم – هو – هما – هي.

.5

استعمل كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة :حقوق -صاحل – بعث – احملرتم.

.6

صغ مجع املذكر السامل واملؤنث السامل من الكلمات اآلتية :احملرتم – الصاحل -النيب – الظامل.

.7

أعرب ما حتته سطر يف النص.

وفقكم اهلل

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

M. E. N / C.N.E.C.E ****** DEF : Session de juin 2018 ****** Durée : 2 ****** Coef : 2

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
(اإلمال واسأسلةة)Dictée et Questions :
Dictée :

دعت األديان كلّها اإلنسان إىل أن يكون مصلحا وفاعال يف حميطه االجتماعي؛ ألنّ اإلنسان
صلُحَ ،وأدّى دوره يف اإلصالح بالشكل احلسن ،ازدادت مساحة السّعادة والرّخا واألمن والسالم.
إذا َ
ومن ثمَّ زادت فرصة التّعايش والتآخي بني الناس ،ووثقت عرى املودّة ،وشاع التّسامح بينهم؛ فالتّسامح
هو الطّري إىل اهلل واحلبِّ والسّعادة ،وهو اجلسر الذ نعرب من خالله إىل احلياة الرّغيدة.
ال شك أن مبدأ التسامح عظيم؛ ألننا كلُّنا أهلُ خطأ ،وحنتاج كثريا إىل من يصفح عنا ويُشف
علينا ،ليصنع لنا بذلك معروفا ندين له به أبدا .فالتسامح هو املمحاة اليت تزيل آثار املاضي املؤمل.
من كتاب الةغة العربية لةصف اسأوّل املتوسط ،اجلز اسأوّل،
الطبعة الثانية  ،2017ص ،97:مجهورية العراق .بتصرف
مالحظة :تملى أسئلة اإلمالء على التالميذ ،وال تكتب على السبورة

Questions:

(درجتان)

.1

اذكر عنوانا مناسبا للنص

.2

متى تزداد مساحة السعادة واألمن والسالم لإلنسان؟ (درجتان)

.3

اشرح الكلمات اآلتية :الرّخا  ،التّعايش ،عرى ،الرّغيدة( .درجتان)

.4

استعمل الكلمات اآلتية يف مجل مفيدة :التَّسامح ،األديان ،اإلصالح ،ال شك 4( .درجات)

.5

صلُحَ ،وأدّى دوره يف اإلصالح ،ازدادت مساحة أمنه وسالمته .أعد صياغة هذه
إنّ اإلنسان إذا َ
اجلملة باستعمال كل واحدة من الكلمتني بني قوسني (املرأة ،الرجال) مناب كلمة اإلنسان،

مع إجراء التغيري الالزم 4( .درجات)
.6
.7

أعرب العبارة اآلتية :زادت فرصة التّعايش والتآخي بني الناس( .درجتان)
اشرح بأسلوبك العبارة اآلتية :التسامح هو املمحاة اليت تزيل أثار املاضي املؤمل 4( .درجات)
وفقكم اهلل.

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

Durée : 2 ***** Coef :2

DEF : Session de juillet 2019

*****

***** M.N .E / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
( مادة اإلمال

واسأسلةة) Dictée et Questions:

①النص Texte :
العلمُ أساسُ تقدم األمم وقوَّتها ،فالدولة اليت ترتك العلمَ تضعف قوتها وتعيش متخلفة عن ركب احلضارة
والتطوّر.
وقد حرص اإلسالم على العلم والتقدّم والقوّة ،وأكرب دليل على اهتمام اإلسالم بالعلم أنّ أوّل آيات نزلت دعت
إىل العلمِ ،قال اهلل تعاىل(( :اقرأ باسم ربّك الذ خل  ،خل اإلنسان من عل  ،اقرأ وربّك األكرم ،الذ علّم
بالقلم ،علّم اإلنسان ما مل يعلم)) .وقال تعاىل :يف فضل أهل العلم " هل يستو الذين يعلمون والذين ال يعلمون"
وقد جعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
وهذا يوضح أنّ اإلسالم اتّصف منذ اللّحظة األوىل بالطّابع العلميّ ،وجاء حملاربة اجلهل واألميّة ،ونشر القراءة
والكتابة واملعرفة.
(القرا ة والنصوص اسأدبية لةمرحةة الثانية بتصرف).
مالحظة :متةى أسلةة اإلمال عةى التالميذ ،وال تكتب عةى السبورة
② اسأسلةة 45 (Questions :دقيقية)
.1

اذكر عنوانا مناسبا للنص( .درجتان)

.2

استخرج من النص ما يدل على حرص اإلسالم على العلم( .درجتان)

.3

هات ضد كل كلمة من الكلمات اآلتية :العلم – تضعف –– اهتمام 3( .درجات)

.4

صرف الفعل " نشر " يف املضارع مع الضمائر اآلتية :أنا – حنن – أنتَ – أنتم – هو – هي 3 ( .درجات)

.5

استعمل كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة :جهل – فريضة – القراءة – التطوّر 4( .درجات)

.6

هات مثنى ومجع الكلمات اآلتية :الرسول – اللحظة – مسلمة 3( .درجات)

.7

أعرب :حرص اإلسالم على العلم والتقدم 3( .درجات)
وباهلل التّوفيق
الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

Durée : 2 ***** Coef :2

DEF : Session d’Octobre 2020

*****

***** M.N .E / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
(اإلمال

واسأسلةة) Dictée et Questions:

① النّصّTexte :
إنَّ من أهمِّ ما جيعل اإلنسانَ إنسانًا ويرقى به إىل منزلةٍ عُليا من منازلِ الكرامةِ ،هو الشّعورُ بالتّعاطفِ والتّآلفِ
والتّضامنِ االجتماعيِّ ،الّذ يثبتُ لكلِّ فردٍ مهما تكن منزلته أنّه عضوٌ من مجاعةٍ يسعد بسعادتها ويشقي
بشقائها .وإنّ سبيلَ املؤمن الّذ مسّ اإلميان قلبه حقًا هو أالَّ يطغى إذا استغنى ،وأالَّ ُيؤَ ِثرَ نفسه باخلري من دون
النّاسِ ،وإنّما يُعطي النّاسَ ممَّا عنده؛ فاهلل مل ينشر ضوء الشّمس ليستمتع به فري من النّاسِ دون فري  .ومل
يرس ِل النّسيم لتتنفّسَهُ طائفةٌ من النّاس دون طائفة ،ومل جيرِ األنهار؛ لتشرب منها مجاعات من النّاس وتظمأ
إليها مجاعات أخرى .وكذلك مل يُخرجِ النّباتَ من األرضِ ليشبعَ منه قومٌ وجيوعَ آخرونَ.
وإنّما أسبغَ اهلل نعمته؛ ليستمتع بها النّاس مجيعا ،تتفاوتُ حظوظهم من االستمتاع ،ولك ْن ال ينبغي أن يُفرضَ
احلرمانُ على أحدٍ منهم مهما يكن شخْصُه وتكنْ منْزِل ُتهُ بنيَ مواطنِيهِ.
طه حسني " املعذّبون يف اسأرض" ،أنوار كتاب النصوص لتالميذ السنّة التاسعة من التعةيم اسأساسي ،ص:
 ،184وزارة التربية الوطنية تونس ،بتصرف.
مالحظة :متةى أسلةة اإلمال عةى التالميذ ،وال تكتب عةى السبورة
② األسئلة 45 (Questions :دقيقية)

 .1ما عنوان النصّ؟ ( ...............................................................................................................................درجتان)
 .2ملاذا أسبغ اهلل نعمته على الناس؟ (....................................................................................................درجتان)
 .3ملاذا أنشر اهلل ضوء الشمس؟ (.................................................................................................درجة واحدة)
 .4استعمل كال من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة من عندك :الكرامة – يسعد – اإلنسان – يطغى
 4(.........................................................................................................................................................درجات)
 .5ما مثنى ومجع الكلمات اآلتية :منزلة ،سبيل ،مواطن ،طائفة4( .................................................درجات)
 .6ايت

بوزن

كلّ

من

األفعال

اآلتية

وصغ

ماضيه:

يرقى،

يُفرض،

يستمتع،

جيعل 4( ...............................................................................................................................................درجات)
 .7أعرب اجلملة اآلتيةّ " ال يُفرضُ احلرمانُ على أحدٍ "  3(...................................................................درجات)
وباهلل التّوفيق

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

Durée : 2 ***** Coef :2

*****

DEF : Session d’Août 2021

***** M.N .E / C.N.E.C.E

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
(اإلمال

واسأسلةة) Dictée et Questions:

النص :اتقان العمل
العمل أساس احلياة ،وصورة عظيمة من صور العبادات ،ولقد أمرنا اهلل عزّ وجلّ بالعمل والسّعي للحصول على
الرّزق من احلالل الطّيب ،دون االتكال على اآلخرين؛ ففي العمل يستطيع اإلنسان توفري احتياجاته ،وجيد
حريته ،ويشعر بالسّرور والسّعادة.
إنّ لكل عمل أهميتَه ،وقيمتَه ،بغض النّظر عن نوعه ،ما دام ال يتعارض مع الدّين ،فأنبياء اهلل ورسله عليهم
أفضل الصّالة والسّالم ،وهم خري البشر ،منهم من كان راعيا ،وجنارا ،وخياطا ،وحدادا ،وتاجرا...
دعا اإلسالم إىل العمل وإتقانه؛ لألهمية اليت يعود بها على الفرد واجملتمع ،فقد قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه
وسلّم(( :إِنَّ اهلل يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَالً َأنْ يُتْقِنَهُ)) ،فمن ال يتقن عمله فهو غاش ،و ((...مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ
مِنَّا))...
قال الشاعر أمحد الشوقي:

شهِ عِبادَةٌ **** وَقائِدٌ يَهديهِ لِلسَعادَة
سَعْيُ الفَتى يف عَي ِ
َألنَّ بِالسَعْيِ يَقومُ الْكَونُ **** وَالَلهُ لِلسَّاعِنيَ نِعْمَ العَونُ

فعلى كل عامل أن خيلص يف عمله ويتقنه؛ لينال رضى اهلل وحمبّة النّاس وثقتهم به.
مالحظة :متةى أسلةة اإلمال عةى التالميذ ،وال تكتب عةى السبورة
② األسئلة 45 (Questions :دقيقية)
.1

اذكر ثالثة من فوائد العمل؟ ( ..............................................................درجة ونصف)

.2

اذكر ثالثة من أعمال األنبياء؟ (..........................................................درجة ونصف)

.3

اشرح احلديث النبو اآلتي(( :إِنَّ اهلل يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَالً َأنْ يُتْقِ َنهُ)) (....درجتان)

.4

استعمل كال من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة :العمل ،يستطيع ،البشر ،التَّعَاوُن 4(......................درجات)

.5

ما مفرد ومثنى كل من الكلمات اآلتية :آخرون ،أنبياء ،خملصون ،ساعونِ4(............................... .درجات)

.6

صغ املاضي واألمر من األفعال اآلتية :جيد ،يتعارض ،يتقن ،يستطيع  4( .............................................درجات)

.7

أعرب العبارة اآلتية " :دعا اإلسالم إىل العمل وإتقانه "  3(........................................................................درجات)
وفقكم اهلل

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

