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
اللّغة العربية:

Langue Arabe

֍֍֍ النّصّ

֍֍֍

دخل غال م صغري حديقة منزهلم  ،ثم جلس حتت ظلّ شجرة مظلّلة  ،و بينما هو جالس وجد فأسا
فتناوهلا ،وأخذ يقشر بها شجرة مورقة  ،كان والده حيبّها  ،فتلفت الشّجرة وذبلت ورقتها ،ثم ماتت.
وبعد أيام دخل الوالد احلديقة يتفقّد أحواهلا؛ فرأى الشّجرة اليت حيبّها قد ذبلت و ماتت  .فحزن حزنا
شديدا  ،وصاح بصوت مرتفع  :من أتلف هذه الشّجرة ؟ إنّ جزاءه عقاب شديد .مسع الغالم والده
يصيح فتقدّ م إليه والنّد م واضح على وجهه  ،أعرتف بذ نبه.
֍֍֍ األسئلة
.1

ماذا ناوهلا الغالم ؟

.2

أين دخل الوالد بعد أيام

֍֍֍

.3

صرّف ( الوالد) يف املثنى واجلمع ؟

.4

اشرح الكلمات اآلتية  :ظلّ – عقاب – اعرتف ؟

.5

اعرب هذه اجلملة  :دخل الغالم يف احلديقة ؟

.6

ترجم هذه العبارة إىل الفرنسية  :وبينما هو جالس وجد فأسا فتناوهلا  ،وأخذ يقشر بها شجرة
مورقة ؟

وفقكم اهلل

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

Durée : 2 ***** Coef : 2

*****

DEF : Session de juin 2017

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

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

Langue Arabe

֍֍֍

كل منا يعر ف شيئا عن " الواجب " لكثرة ما مسع عنه،

و يشعر شعورا

يفرض على فعل اخلري ويتجنب طريق الشرّ .فهل فكرت مرّة يف معنى " الواجب" الذي يضمن
لك اخلري ،أو يف هذا الشعور الضي ميأل نفسك وجيعلك حتسّ بسلطان " الواجب" وتدرك أنه
ينبغي أن يطاع؟
الشعور بالواجب هو شعور اإلنسان مبيل يف نفسه يدفعه إىل اختيار الواجب عليه ،وليس هذا
الدفع صادرا عن سلطة خارجة عن املرء ،بل إنّه ليصدر عن ذات نفسه.
فالواجب هو كلّ عمل ينعيّن عليك أن تؤديه مهما يكن يف ذلك األداء من جهد ومشقة ،ال
ترتقب ما يعيده لك من منفعة ،أو جيرّه عليك من مضرّة.
֍ ֍ ֍ Questions

֍֍֍

 .1اعط عنوانا للنص 1.5 ( .درجة)
 .2ماذا يفرض علينا الشعور بالواجب؟ (  1.5درجة)
 .3ما واجبك حنو وطنك إذا تعرض لعدوان 1.5 ( .درجة)
 .4ما املقصود بالواجب.

(  1.5درجة)

 .5اشرح معاني الكلمات اآلتية :يفرض ،حيرص ،املرء ،مشقة ( .درجتان)
 .6هات مجع الكلمات اآلتية :فعل ،العمل ،جهد ،اخلري.

( درجتان)

 .7صرف " شَ ُعرَ " يف املضارع مع الضمائر اآلتية :أنا ،حنن ،هو ،هما ،هم ،هنّ ( .درجتان)
 .8اعرب :هل فكرت يف معنى الواجب  ( .درجتان)
 .9ترجم إىل الفرنسية الفقرة الثانية من النص 3( .درجات)
 .10حتدث عن واجب التلميذ يف املدرسة ( من ثالثة إىل مخسة أسطر) ( 3درجات)

وفقكم اهلل
الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

** Durée : 2h ** Coef : 2

DEF : Session de juin 2018

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

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
)Langue Arabe :
إِتْقَانُ الْعَمَلِ

كهُ نَاقِصًا ،بَلْ ُيحْسِنُ أَدَاءَهُ بِ َأقْصَى مَا يَسْ َتطِيعُ مِنْ
ُيحِبُّ اهللُ سُ ْبحَا َنهُ وَ َتعَالَى اإلِنْسَانَ الَّذِي يُتِمُّ عَ َملَهَُ ،والَ يَتْ ُر ُ
خرُ َج ِإلَى النَّاسِ بِأَحْسَنِ مَا يَكُونُ.
ا ْلجُهْ ِد وَالْمَهَارَةِ وَاإلِتِقَانِ ،لِ َي ْ
طَلبُ اإلِخْالَصَ وَاألَمَانَةَ وَتَج ََّنبَ الْغِشِّ وَا ْلحِيلَةِ فِيهَِ ،فلَوْ أَخْلَصَ الصَّانِعُ فِي صُ ْنعَ ِتهِ ،وَالطَّبِيبُ
وَإِتْقَانُ ا ْلعَمَلِ يَتَ َ
فِي َتطْبِي ِبهِ ،وَا ْلحَاكِمُ فِي حُكْ ِمهِ ،وَالْ ُم َعلِّمُ فِي َت ْعلِي ِمهِ ،وَالْمُوَظَّفُ فِي َوظِيفَتِهِ ،وَالسَّائِقُ فِي سِيَاقَ ِتهِ،
سعَدَاءَ.
المٍ ُ
سهِ ،السْتَقَا َمتْ أُمُورُ النَّاسِ وَأَعْمَالُهُمْ ،وَعَاشُوا بِأَمَانٍ َوسَ َ
َالتلْمِيذُ فِي ُدرُ ِ
و ِّ
Questions
.1

ب إِتْقَانُ ا ْلعَمَلِ؟ (درجتان)
مَاذَا يَ َتطََل ُ

.2

سعَدَاءَ؟ (درجتان)
مَتَى َيعِيشُ النَّاسُ ُ

.3

اذْكُرْ ضَدَّ كُلِّ كَلْمَةٍ مِنَ الْكَلْمَاتِ اآلتِيَةِ :اإلِتْقَانُ ،األَمَانَةُ ،الصِّدْقُ ،اإلِخْالَصُ( .درجتان)

.4

الصحِيحَ مِنَ ا ْلعِبَارَاتِ اآلتِيَةِ( :درجتان)
اخْ َترِ ا ْلجَوَابَ َّ

تَسْتَقِيمُ أُمُورُ النَّاسِ:
أ .إِذَا غَشَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا فِي ِتجَارَتِهِ.
ب .إِذَا تَكَاسَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِوَاجِبِهِ.
ت .إِذَا أَتْقَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا عَ َمَلهُ.
.5

كلْمَاتِ التَّالِيَةِ :الطَّبِيبُ ،ا ْلحَاكِمُ ،الْمُوَظَّفُ ،النَّاسُ 3( .درجات)
هَاتِ مُثَنَى وَجَمْعَ الْ َ

.6

الصَ( .درجتان)
إلخْ َ
با ِ
َأ ْعرِبْ ا ْلجُ ْملَةَ اآلتِيَةَِ :إتْقَا ُن الْ َعمَ ِل يَ َتطَلَ ُ

.7

ستَقَا َمتْ أُمُورُهُ ْم وَعَاشُوا بِـأَ ْم ٍن َوسَالَ ٍم (درجتان)
جمِيعًا الِ ْ
ص النَّاسُ َ
َترْجِ ْم ِإلَى الْ َفرَنْسِيَةَِ :لوْ َأخْلَ َ

.8

َترْجِ ْم ِإلَى ا ْلعَرَبِيَةِ( .درجتان)
»…« Chaque enfant a droit à l’enregistrement à la naissance, à l’éducation et à la santé

سلُو ِبكَ:
شرَحْهَا بِ ُأ ْ
ٍّ وَاضِحٍ وَا ْ
َ .9أنْسٍخِ ا ْلعِبَارَة َاآلتِيَةَ ِبخَط
ال فَأتْقَ َنهُ 3 ( .درجات).
عمَ ً
الل ُه ا ْمرَءًا عَ ِملَ َ
ح َم َّ
رَ ِ
وفقكم اهلل.

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

** Durée : 2 *** Coef : 2

M. E. N / C.N.E.C.E **** DEF : Session de juillet 2019

املركز الوطين لالمتحانات واملسابقات للتّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
اللغة العربية

) Langue Arabe

ألطْفَالِ
قا َ
① النص :حُقُو ُ
ظرْ ِإلَيْهِمْ َوهُمْ يَ ْمرَحُونَ بَيْنَنَا كَالْعَصَافِريِ ا ْلجَمِيلَةِ ،تَتَقَا َفزُ حَوْلَ أَعْشَابِهَا،
طفَالُ زِينَةُ ا ْلحَيَاةِ الدُّنْيَا ،اُ ْن ُ
ا َأل ْ
السرُو َر ِإلَى ُنفُوسِنَا ،وَ ُنفُوسُهُمْ عَا ِمرَةٌ بِالْحُبِّ وَا ْل َفرَحِ.
ضحْكَاتُهُمْ تُدْخِلُ ُّ
بَسَمَاتُهُمْ وَ ُ
المُ َعلَى الْوَالِدِ
طفَالِ ،فَهُمْ شَبَابُ ا ْلغَدِّ َورِجَالُ الْمُسْتَقْبَلِ .فَأَوْجَبَ ا ِإلسْ َ
دَ َعتِ األَدْيَانُ السَّمَاوِيَّةُ إِلَى ا ِالهْتِمَامِ بِا َأل ْ
َأنْ ُيعَلِّ َم َولَدَهُ الْكِتَابَةَ وَالْ ِقرَاءَةَ وَالرِّمَايَةَ ،وَالسِّبَاحَةَ ،وَ ُركُوبَ ا ْلخَيْلِ ،وَ َأنْ ُي ْرشِدَ ُه ِإلَى أُمُورِ دِي ِنهِ وَدُنْيَاهُ.
② ا َألسْ ِئلَةُ:
طفَالُ؟ (درجتان)
 .7مَنْ هُمْ األَ ْ
.8

ِإلَى مَا َد َعتِ األَدْيَانُ السَّمَاوِيَةُ؟ (درجتان)

.9

مَاذَا َأوْجَبَ ا ِإلسْالَمُ َعلَى الْوَالِدِ َنحْوَ َولَدِهِ؟ (درجتان)

طفَالُ ،األَدْيَانُ ،الْعَصَافِريُ ،األَعْشَابُ( .درجتان)
كلْمَاتِ اآلتِيَةِ :األَ ْ
 .10مَا ُم ْفرَدُ الْ َ
طفْلِ( .درجتان)
المُ ِإلَى ا ِالهْتِمَامِ بِال ِّ
ب ا ْلجُ ْملَةَ اآلتِيَةَ :دَعَا ا ِإلسْ َ
َ .11أ ْعرِ ِ
َ .12ترْجِمْ ِإلَى ا ْلفَرَنْسِيَّةِ مَا يَلِي :أَوْجَبَ ا ِإلسْالَمُ َعلَى الْوَالِدِ أَنْ ُيعَلِّمَ َولَدَهُ الْكِتَابَةَ وَالْقِرَاءَةََ ،وأَنْ يُ ْرشِدَهُ إِلَى أُمُورِ
دِينِهِ وَدُنْيَاهُ (درجتان)
َ .13ترْجِ ْم ِإلَى اْلعَرَبِيَةِ ا ْلعِبَارَةَ اآلتِيَةَ ( :درجتان)
» « L’éducation est un droit pour les enfants et un devoir pour les parents
 .14اخلطّ:
ٍّ وَاضِحٍ( :كُلَّكُمْ رَاعٍ َوكُلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ ِتهِ) 3( .درجات)
ب ا ْلعِبَارَةَاآلتِيَةَ بِخَط
اكْتُ ِ
سلُو ِبكَ 3( .درجات)
طفَالِ بِ ُأ ْ
التعْبِريَُ :تحَدَّثْ عَ ْن حُقُوقِ األَ ْ
َّ .15

وفقكم هللا.

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe

** Durée : 2 *** Coef : 2

M. E. N / C.N.E.C.E **** DEF : Session d’Octobre 2020

املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
املادّة :اللغة العربية Epreuve: Langue Arabe
① النصّ :فِي الْمَدْ َرسَةِ
سيَّ َة ،وَ َأ َت َناوَ َل
سي الْ َم ْد َر ِ
ال ِب ِ
صلِّى صَالَةَ الصُّ ْب ِح ،وَ َأ ْل َبسُ َم َ
س ،وَأُ َ
س َت ْي ِقظُ ِم ْن َن ْو ِمي بَاكِ ًرا قَ ْب َل طُلُوعِ الشَّ ْم ِ
َأ َنا أَ ْ
سرُورًا.
س ِة مَ ْ
ظ ِتي ،وَ َأ ْذ َهبُ ِإ َلى الْ َم ْد َر َ
ح َف َ
ح ِملُ ِم ْ
الْفُطُورََ ،و َأ ْ
ج َرسُ َن ِقفُ ِفي
س ِة .وَعِنْدَمَا َيدُّقُ الْ َ
ج ِميعًا إِ َلى الْ َم ْد َر َ
جهُ َ
سلِّمُ َعَل ْي ِه ْمَ ،و َن َت َو َ
ِفي الطَّ ِريقِ ،أِ ْل َت ِقي بِرُ َف َقائِيَ ،فأُ َ
ني ِبانْ ِت َباهٍ ،فَنَسْ َألُهُمْ
س َت ِم َع ِإ َلى الْمُ َعلِّ ِم َ
سريُ ِإ َلى الفُصُولِِ ،ل َن ْ
شيدِ الْوَطَنِيَِّ ،و َن ِ
حيِّى الْ َعَل َم ِبالنَّ ِ
ظ َم ٍةَ ،ونُ ْ
صُفُوفٍ مُ ْن َت ِ
الطرِيقِ،
صرَافِ َنعُودُ ِإلَى الْبَيْتِ دُونَ أَنْ نُضَيِّعَ الْوَ ْقتَ فِي َّ
عَمَّا َال َن ْعرِفُ أَوْ يَصْعُبُ َعلَيْنَا فَهْمُهُ ،وَ َبعْدَ االنْ ِ
وَنَسْ َترِيحُ ،ثُمَّ نَقُومُ بِوَاجِبَاتِنَا الْمَ ْد َرسِيَّةِ.
② أسئلة:
.I

الْ َفهْمُ َواالسْ ِتيعَابُ 4.5(..........................................................درجات)

)1

س َت ْي ِقظُ ِم ْن النَّ ْو ِم؟
مَتَى تَ ْ

)2

مَتَى َتعُو ُد ِإلَى الْبَ ْيتِ؟

)3

مَاذَا َت ْفعَلُ عِنْدَمَا َتلْ َت ِقي بِرُ َف َقائِكَ؟

.II

الْقَوَاعِدُ6.5(................................................................... :درجات)

 )1مَ ّيِزْ بَيْنَ االسم والفعل واحلرف مما يلي وَاسْ َتخْدِمُهَا فِي جُ ْملَةٍ ُمفِيدَةٍ مِنْ عِنْدِكَ .أُسَلِّمُ ،قَبْلَ ،فِي ،الشَّ ْمسُ.
ص ِرّفِ ا ْلجُ ْملَةَ " أَقُومُ بِوَاجِبَاتِي" مَعَ الضَّمَا ِئرِ :أَ ْنتَ ،أَنْتُمَا ،هُوَ ،أَنْتِ.
َ )2
 .IIIالتَّ ْرجَ َمةُ3( ....................................................................... :درجات)
)1

س.
س ِة َق ْب َل طُلُوعِ الشَّ ْم ِ
التلْمِيذُ ِإ َلى الْ َم ْد َر َ
َترْجِ ِم ا ْلعِبَارَةَ ِإلَى الفرنسِيَّةَِ :ي ْذ َهبُ ِّ

َ )2ترْجِ ْم ِإلَى اْلعَرَبِيَةِ ا ْلعِبَارَةَChaque enfant a droit à l’éducation :

سلُو ِبكَ عَنِ " :مَ ْد َرسَتِكَ "4( ............................درجات)
كلّمْ بِ ُأ ْ
التعْبِريُ :تَ َ
َّ .IV
ٍّ وَاضِحٍ ما يلي " :عَلِّمُوا أَ ْوالَ َدكُمُ الصَّالَةَ إِذَا بََلغُوا سَبْعاً وَاضْرِبُوهُمْ َعلَيْهَا
 .Vاخلط :اكْ ُتبِ ا ْلعِبَارَة َاآلتِيَةَ ِبخَط
إِذَا بَلغُوا عَشْراً(.................. " ...درجتان)
وباهلل التوفيق

الشّهادة اإلعدادية العربية DEF Arabe
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املركز الوطين لالمتحانات ومسابقات التّربيّة ***امتحان شهادة إمتام الدّراسة اإلعدادية العربيّة
املادّة :اللغة العربية Epreuve: Langue Arabe
① النصّ :األمّ
ضعِيَ ،وقَا َمتْ بِإِرْضَاعِي ،حَتَّى تَمَّ ِفطَامِي ،ثُمَّ
َمَلتْ آالَمَ وَ ْ
سعَةَ َأشْ ُهرٍ ،وَ َتح َّ
أُمِّي هِيَ الَّتِي حَ َملَتْنِي فِي َبطْنِهَا تِ ْ
حرَمَتْ َنفْسَهَا مِمَّا ُتحِبُّ؛
جلِي ،وَ َ
ت اللَّيَالِي مِنْ أَ ْ
شرَابِيَ ،وطَالَمَا سَ ِهرَ ْ
طعَامِي َو َ
تَ َو َلتْ َترْبِيَتِي َورِعَايَتِي ،وَإِعْدَادِ َ
السعَادَةَ وَالْهَنَاءََ ،وقَدْ أّ ْوصَانَا اهللُ َعزَّ وَجَلَّ
ط ِع َمنِي وَتُسْقِيَنِي ،وَتُقَدِمَ لِيَ كُلَّ مَا يُرْضِينِي كَمَا تُ َوفِرُ لِي َّ
لِ ُت ْ
بِالْوَالِدَيْنِ قَائِالً( :وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا َتعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْ ِن إِحْسَانًا)...
طلُبُهُ ،وَأّالَّ أَعْصِيَ لَهَا أَ ْمرًا،
إنَّ مِنْ حُقُوقِ َوالِدَتِي َعلَيَّ َأنْ ُأطِيعَهَا ،وَأَنْ أحْ َترِمُهَا ،وأّنْ ُأسَاعِ َدهَا فِي كُلِّ مَا َت ْ
ح َفظَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ.
و َأنْ أَدْعُ َو اهللَ أَنْ يَ ْ
② أسئلة:
.VI

الْ َف ْهمُ َواالسْ ِتيعَابُ 3(................................................................................درجات)

)4

سعَةَ َأشْ ُهرٍ؟
مَنْ الَّتِي حَ َملَتْكَ فِي َبطْنِهَا تِ ْ

)5

ِبمَاذَا أَّوْصَانَا اهللُ َعزَّ وَجَلَّ بِالْوَالِدَيْنِ؟

.VII

الْقَوَاعِدُ6.5(........................................................................................ :درجات)

ٍّ مِنَ الْكَلْمَاتِ اآلتِيَةِ ،وَاسْ َتخْدِمُهَا فِي جُ ْملَةٍ ُمفِيدَةٍ مِنْ عِنْدِكَ :شَ ْهرُ ،أُمٌّ ،لَيْلٌ ،حَقٌّ.
جمْعِ كُل
ت ِب َ
 )3اي ِ
ص ِرّفِ ا ْلجُ ْملَةَ " ُأسَاعِدُ أُمِّي " مَعَ الضَّمَا ِئرِ :أَنْتَ ،أَنْتُمْ ،هُوَ.
َ )4
جمَةُ3( ............................... ……………........................................ :درجات)
الترْ َ
َّ .VIII
)3

ضعْتِنِي.
سعَةَ َأشْ ُهرٍ ثُمَّ أَرْ َ
َترْجِ ِم ا ْلعِبَارَةَ ِإلَى الفرنسِيَّةِ :حَ َملَتْنِي أُمِّي فِي َبطْنِهَا تِ ْ

)4

َترْجِ ْم ِإلَى اْلعَرَبِيَةِ ا ْلعِبَارَةَNous devons obéir et respecter nos parents :

سلُو ِبكَ عَنِ" :حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ َعلَى األَبْنَاءِ"4( ..................درجات)
كلّمْ بِ ُأ ْ
التعْبِريُ :تَ َ
َّ .IX
سخَطِ الْوَالِدَيْنِ
سخَطُ اللَّهِ فِي َ
ٍّ وَاضِحٍ " :رِضَى اللَّهِ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ َو َ
 .Xاخلط :اكْتُبِ ا ْلعِبَارَة َاآلتِيَةَ ِبخَط
"(...............................................................................................................درجتان)
وفقكم اهلل
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