
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةعبيّ ة الشّ يمقراطيّ ة الدّ ة الجزائريّ الجمهوريّ 

افي طة بركات العرّ توسّ مُ                                                                                  ة               الوطنيّ وزارة التربية 

َطة الثّانية : قسُم الدّراسيّ ال  2019 ديسمبر 01: التّاريُخ                                                                 ) 3ـ  2ـ  1(  الُمتوّسِ

ساعتَـــــان:  ـدّةالمُ                                                                                    ةِ يَّ ربِ العَ  ةِ غَاللُّ ي فِ  التّقويُم التّحصيلّي األّولُ 
 :  دُ ــــــــــــنــَ السّ  

" َماْرُكونِي " قَْلِب َسارعْت معَها دَقّاُت ، فَت 1901 االثنَتْي َعْشَرةَ ظُهَر اليَوِم الثّانِي َعَشر مْن ديَسمبَرَ دَقِّت الّساَعةُ دقّاتِها     
ُوفَِّق في  كّيِ الذيار نتيجِة التّْجربَِة األخيرةِ لجَهاِز الّالِسللٍق واضِطَراٍب في انتِظقَ  الُمْختَرعِ اإليَطاِلّي الّشاّبِ ، َواْشتدَّ َما بِِه منْ 

 .ْمِحيِص دوَن َكلٍَل أو ملٍَل تّ في البَحِث والدَّراَسة وال واتٍ َسن أْمضىأن تْصِميِمه بعَدَ 

وَال يَنبُُس  ،ال يتَحّرُك الذي تُْجَرى فيِه التّْجُربَةُ  َجاِلٌس في َمْعَمِل األْبَحاثِ " ْركُوِني َما" َها َسنََواٌت ، َو ا لطولَمَضْت الدّقائُِق كأنهَ     
منَضدٍة صغيرةٍ أَماَمهُ  ِجَهازِه الَجديِد الَموُضوعِ على المتِّصلَِة بَوقدْ ترّكز شُعورهُ على الّسّماعِة الثّابتة علَى أذنِِه ، وَ ببْنِت َشفٍَة ، 

 .الجّو العُليَا بقَاِت بطائَِرة من ورٍق تتأرجُح في ط متَدَّ عبَر نَافِذَة المعَمِل ليَصلَهُ َت سلٌك ابِّ وقَد ث

ثّم مدَّ يدَهُ المرتَجفَة إلى ُمَساعده الجاِلس  رقيقَة ، ابتَساَمةوأِخيًرا انبََسَطْت فجأةً عَضالُت وْجِه الُمْختَرعِ الّشاّب ، وابتَسم ثْغُره    
َسمعتُه صوَت ارتطاِم واِهًما ، أْو أْن يكُوَن َما  َشى أْن أكُونَ َهل تَْسَمُع َشيئًا ؟ أخ:  ي لَهَجٍة تنمُّ عن الفَرحاَل له فَوق غير بعيٍد منهُ ،

شكَّ  لْم تَكْن واِهًما ، َوَال  ! كّال : قَائًِال  ا ، َوأَعادَ إلْيِه الّسّماَعةدم بالّسلك الَخارِجّيِ ، لكنَّ ُمَساِعدهُ سُْرَعاَن ما َوقَف َضاحكً ائر اْصطط
  ! ُق علْيَهاالُمتّف الثّالثةُ  ا الدّقاتُ في أنّهَ 

َظفَر بِه مْن نَْصر  َوأَخذتْه نْشَوة النَّجاحِ ، فَكاَن يرقُص بشًرا وُحبُوًرا واْبتِهاًجا بَما" َماْركُونِي " َعينَْي  احِ فيت دُُموعُ النّجرقصَ    
 ٍ ِ َوأيُّ نَْصر أرَوعُ وأْبدَعُ من اْستَِطاعتِه ألّوِل مّرةٍ في التّاريخِ نْقَل ِرَسالتِِه بالبيٍن ، مُ  ِعلمّي هَي  !؟ الِسلكّيِ عْبر الُمحيِط األْطلَْنِطّي

جيِب ، مَع جَماعٍَة من العُلَماء ، كانُوا في تلَك الّساَعِة مْجتَمعيَن لتلَك الغَايَِة في تلَك الدّقّاُت الثّالُث الُمتّفُق َعليَها لتجِربِة جَهازه العَ 
عيد ، بْل ضربًا حَظِة التّاريخيِّة يعدّ َضْربًا مَن الَخيَاِل البَ وَكاَن َهذَا حتّى تلَك الل...  ِميلٍ  ألفَيْ يْبعُد َعنهُ بَما َال يَقلُّ عْن  معَمِل األَْبَحاثِ 
                                                                                         .من الُمستحيِل 

 بتصّرٍف ـ ـ 1956مجلة الهالل ـ مارس                                                                                                            

 : الُمعجُم والدّاللة * 

 . بهجته: نشوة النّجاح ـ  ملْم يتكلّ : االختبار ـ ال ينبُس ببنت َشفٍة :  حيصُ التمْ 

                                                                                       :  ةــئلـاألس

  ) نقطة  12: (لجـــــــزء األول ا

 ]نقاط  04 [ الوضعيّة األولىـ  أ

ةـ  1                                                                     . لَّخص َمْضُموَن النّّص في فِْكَرةٍ عامَّ

                                                                                          ؟  " ماركوني " سّم التّجُربة التي أجَراها ـ  2

 . وبعدَها الثّالثة اع الدّقاتِ قبَل سمَ " َماركوني " ِصف َحالة  ـ 3

 .  كلل ـ واهم: اذْكُر مَرادَف َكلمِة  ـ 4

   .تباطأت ـ الُممكُن  :ـ حدّد من النّّص ضدّ كلَمة  5
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عرعِ  اإليط
بعه بعََدَ ََده ههيميِم ِ يييمِمِ أمنأن مص

mك كأنه َ ققائقائِقُقُ ّّالد الدّّ ها لطَتَضْتْ
ُعز شز شُعورة ،  ّّزز ترك ترّكّ ْْقدقدْْ وَو

ا ِِذذاف نَافِِذذَة ة المعمٌك عبر عبَرَ دمتَددََّّ

ِه هوج وْجْ ُُالتالُتُ ََالال عض عَضَ ً فجأةً
ر عن عن الفرف ُّ تنم تنمُّ ةٍة ةهَجَ لي لََ هف

ر سر ُددهُ ددداعاِعِ ااسَسَ سسس م ُم لكن ، لكنََّّ ،ََّّ ّي
اا َ!

ِينوني  ُوكُ وه نشو"" ْ ْهأَخذتأَخذت َو
ّ ألولِلِ  مّرةٍ ااطَطَاعتهاعتِه طت ْتس

ةاعٍةَالع اج جَم بجيِبِ ، مع ، مَع ِِع
َى تلكى تلك  ّّىا حتا حتّّ ذ ه َهَذذَ َناَن َاوَك
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 المتوّسطة الّسنة الثانية                                                                                           للتقويِم التّحصيلّي األولِ تابع   
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  ] نقاط 08 [:  وضعيّة الثّانيةـ ال ب

                                                                                            ) .أمضى ـ ابتسامة ( َما تْحته خطٌّ إعَرابًا تَاّما  بْ أعرُ ـ  1

" . رقصْت دُموع الفَرح في عيني ماركوني : " َحلِّل الّصورة البَيانيّة اآلتية  ـ 2

 .بأحِد ُمؤّشراتِه  ن عليهِ ثّم بره ]" المتّفق عليها ... وأخيًرا "  [حدّد نمط الفقرة الثّالثة  ـ 3

  .ـ أْن  هل ـ ثمّ :  الحروف بيّن داللةـ  4

 ] َمَضْت الدّقائُِق كأنَها لطولَها َسنََواتٌ  [: كان التّشبيه اآلتي أرْ  حدّد  ـ 5

 " .  َماْركُونِي" فَتَسارعْت معَها دَقّاُت قَْلِب "  أ ـ :        ميّز بين أسلوب العبارتين اآلتيتين  ـ .ـ 6

 "َهل تَْسَمُع َشيئًا ؟ " ب ـ                                                           

 . قدّر قيمة فنيّة للنّص ـ  7
 
 :  أتمم الجدول اآلتيـ  8

 وزنه فعله )من النّّص ( اسم مكان 
   

 

 : الجزء الثّاني 

  ]نقاط  08 [:  وضعيّة اإلدماجيّة اإلنتاجيّةـ ال

، فطلب منك أن تعّرفه بأحد ) فايس بوك ( تعّرفت على صديق من إحدى الدّول العربيّة في موقع التّواصل االجتماعّي :  الّسياق
     .العظماء الذين تركوا بصمتهم في وطنك 

               " .العظمة أن يموت الّرجل وتبقى أعماله حيّة "  : ندالسَّ 

، ثّم قدّم ياته ة في حَ ظمَ العَ  انبَ عدّدا له جوَ ، مُ  ظيمِ عن هذا العَ  ديقَكتحدّث فيه صَ عَشَر َسطًرا  اثنيال يَِقلُّ عْن  أنتج حواًرا : ةعليمَ التّ 
 .له نصائَح لالقتداء به 

 .، طباق اإليجاب  اسًما منقوصا : كَ عبيرِ ف في تَ ظّ وَ *  

 هيفُ ظِ توْ  نكَ مِ  بَ لِ ا طُ مَ  تحتَ  رْ طّ سَ : ة الحظَ مُ 
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  صالح عيواز: إعداد األستاذ                                                                                       " يلِ بِ السَّ  دُ صْ قَ  ى َ�ِ لَ عَ وَ " 
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الحرو بي ـ  4 ال بي ّّن داللةن داللة 

ّششكان التكان التّشبيشبيه اآلْرأر  د ّد

أسلوب العبابين أسلوب العبارتين

                                       e
))ّصمن المن النّصّصّ( ن omccccocccc

ّو التّواصل االجتماواصل االجتماعي

َدا له جدا له جو  ممِ     ظيم ددّّ له ممم لهدا بَدا


