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يُموقََراِطيَِّة بَْعَد ٱاِلْنتَِخابَ  نِغَاْل َعلَى ٱلِحفَاِظ َعلَى الّدِ اِت َشكَّ َعَدٌد َكبِيٌر ِمَن ٱلنَّاِس فِي قُْدَرةِ ٱلّسِ

ئَاِسيَِّة َعاَم   .م2012ٱلّرِ

ِ لنَّ ٱْلُمتََرشَِّحيَن وَ ٱقَْد لَِعَب بَْعُض  َدْوًرا َكبِيًرا فِي نََجاحِ  1اِخبِيَن َوَجَماَعاِت ٱْلُمْجتََمعِ ٱْلَمَدنِّي

َحافَةَ اْلُمْستَِقلَّةَ ٱاِلْنتَِخابَاِت  يُموقََراِطيَِّة َكَما أَنَّ ٱلصَّ قَْد قَاَمْت أَْيًضا بَِضَماِن َعَدِم   2َوٱلِحفَاِظ َعلَى الّدِ

ِعيِد ٱْلَوَطنِّيِ تَْزِويِر ٱلنَّتَائِجِ،  ِد إِْحَصاِء ٱلنَّتَائِجِ َمَحِليًّا َحْيُث َكانَْت تُْعلَُن ُمبَاَشَرةً َعلَى ٱلصَّ َوَذِلَك بُِمَجرَّ

ةً فِي ٱْلُمُدِن، َذاَعاِت. َوٱْلَواقُِع أَنَّ ٱلنَّاِخبِيَن َوَخاصَّ َوِلّيِ بَِواِسَطِة قَنََواِت ٱلتِّْلفَاِز َوٱْْلِ ا أَْفَشلُو َوالدُّ

َعَماِء بِالتَّْصِويِت ِلَمْصلََحِة ٱلرَّ  ئِيِس ُمَحاَوالَِت ِشَراِء ٱْْلَْصَواِت، َولَْم يَْلتَِفتُوا إِلَى تَْعِليَماِت بَْعِض ٱلزُّ

نِغَاْل بِاْلِحفَاِظ َعلَى ِدي ُموقََراِطيَّتَِها ٱلَِّذي َكاَن يَتََمنَّى ٱْلفَْوَز بِِوالَيٍَة ثَاِلثٍَة. إٍنَّ َهِزيَمتَهُ َسَمَحْت ِللّسِ

 َوتَْرِسيِخَها.

 األسئلة

 (pts 09)                     :       أوال: فَْهُم الَّنص   

ـبَاَرات  ٱأََماَم )×( أَْو َخَطأ )√( َضْع َعََلَمةَ َصَحيح   -أ  (pts 03)                  ْْلت ـيَة  : ٱْلع 

يُموقََراِطيَِّة بَْعَد اْنتَِخابَاتِ   -1 نِغَاِليِيَن َمْن الَ يُْؤِمُن بِاْلِحفَاِظ َعلَى الّدِ  م )     (2012ِمَن ٱلّسِ

يُموقََراِطيَِّة.                        )     ( -2 َحافَةُ ٱْلُمْستَِقلَّةُ َدْوًرا فِي نََجاحِ ٱلّدِ  لَْم تَْلعَِب ٱلصَّ

ئِيُس ٱْلَحاِكُم َعلَى ِوالَيٍَة ثَاِلثٍَة.                  )     ( م، لَْم يَ 2012في عام   -3  ْحُصِل ٱلرَّ

: -ب ْب َعن  األَْسئ لَة  التَّال يَّة   (pts 02)                                                          أَج 

نِغَاِليِّيَن ؟ -1  َعََلَم َشكَّ َكثِيٌر ِمَن ٱلّسِ

 نَِت ٱلصََّحافَةُ ٱْلُمٍستَِقلَّةُ ٱلتَّْصِويَت؟َكْيَف َضمِ  -2

ل   -ج ف َها ف ي ُمْجُموَعة  )ب( َكَما ف ي ٱص  ثَال  ٱْلَكل َمةَ ف ي َمْجُموَعة  )أ( ب ُمَراد   (pts 02)                   :ْلم 

 )ا(                                         )ب(                   
 َشكٌّ                                         تُْنَشرُ                   

 قُْدَرةٌ                                        أَْكثَرَ                   
 َرَسَب                                       تَْنِظيمُ                   
 فَِشلَ                 إِْجَراُء                                         
 ُجلُّ                                        اِْستَِطاَعةٌ                    

  َرْيبٌ                                                              
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ْم َما تَْحتَهُ َخٌط ف ي ـ  د  02)                                                     لنَّص   :ٱتَْرج 

pts)  

         (pts 07)              ـ المهارة اللغوية ثانيا: 

َن  -1 ْج م   02)       لنَّص   َما يَل ي :                                                 ٱا ْستَْخر 

pts)  

 ا( ُجْملَة فِْعِليَّةً.

 ب( َجْمَع ُمَذكٍَّر َساِلًما.

 ج( فِْعًَل َمِزيًدا.

 د( فِْعَلً مثجّرداً.

يل  :  -2 ( َعلَى ٱْلُجْملَة ٱْْلت يَة َمَع ٱلتَّْشك  ْل )لَْيَس( ثُمَّ )إ نَّ  ( pts 02)                         أَْدخ 

 وَن.اَلتَََّلِميذُ ُمْجتَِهدُ           

3-         : ْلَمْعلُوم  إ لَى الَمْجُهول  َو الَمْجُهوَل إ لَى ٱْلَمْعلُوم  ل  ٱلُجْملَةَ ٱلَمْبن يَّةَ ل   (pts 02)    َحو  

 ا(  َرِكَب َسِعيٌد ٱلسَّيَّاَرةَ.

 ب( تُْمَسُح ٱلسَّبُّوَرةُ.

َن  -4 ْج م  :ٱا ْستَْخر   (pt 01)                                                        لنَّص   َمْصَدَرْين 

    (pts 04)                        ثالثا : اإلنتاج

َواَر ٱْلت َي ب أُْسلُوب َك اْلَخاص   : -1 ل  ٱلح   أَْكم 

ٌد َو َسْمَب َصِديقَاِن يَْدُرَساِن فِي ثَانَِويَِة َواِحَدةٍ ؛ َجلََسا أَثْنَاَء ااِلْستَِراَحِة  يَتََحَدثَّاِن َعِن ُمَحمَّ

 ٱْلُمَواَصََلِت :

 يَا َسْمَب ........................................؟ أَْحَمُد :

ْرُت ِْلَنَّ الَحافِلَةَ بَِطيئَةٌ ِجدًّا. َسْمَب :  تَأَخَّ

 .................................؟ أَْحَمُد :

 "َما ِعْنِدي أُْجَرةُ َسيَّاَرةِ "تَْكِسي َسْمَب :

 أليس ُهنَاَك َوَسائُِل ُمَواَصََلت أُْخَرى ؟ أَْحَمُد :

 ...............................  سمب :

 َما ِهَي ؟ أَْحَمُد :

 ............................................................................................. َسْمَب :

 

 


