
 التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية                  مناظرة ختم التعليم األساسي التقني

 أريانة -المتفقد: نور الدين بيولي 

 

 األسئلة 

 (ن1)ختر بين المواضيع التالية موضوعا مناسبا للنّص واضعا عالمة أمام الموضوع المناسب: ا. 1

         ×    خة حّيهم إلى مصب نفايات نووّيةهل المدينة في التصدي لتحويل سبنجاح أ 

 فشل أهل المدينة في التصدي لتحويل سبخة حّيهم إلى مصب نفايات نووّية 

 نجاح أهل الحي في تحويل السبخة إلى حديقة عمومّية  

 

 (ن1بخة من التلوث؟ )هل نجح أهل المدينة فعال في إنقاذ السّ أ.  2

 نقاذ السبخة من التلّوث.لم ينجح أهل المدينة فعال في إ

          ن(1) من النص:على ذلك القرينة الدالة ب ـ  استخرج   

 "ولكّن السبخة كانت قد تحولت مصبا كبيرا للمياه المستعملة والفضالت المنزلية."

 (ن2) شطب اإلجابة الخاطئة:اما هي الطرق التي اعتمدها سكان المدينة من أجل تحقيق مطالبهم؟ . 3



 )ُتشطب هذه العبارة فقط( إغالق الشوارع وتعطيل الحياة في المدينة ـ     

 تقديم عرائض للمسؤولين  -

 تعليق الفتات للتحسيس بأخطار اإلشعاعات النووّية -

 ن(3لكلّ جمع من الجموع اآلتية: ) سطر االسم المفرد المناسب. 4

 المفرد الجمع

 شريعة -ـ شراع شارع  شوارع

 مسؤول -سؤال  –مسألة  مسؤولون

 تالفة - الفتة –لفتة  الفتات

 ن(2ثر الجملة اآلتية بمفعول مطلق تختاره من المتممات المقترحة:  )أ .1

 لتخويف السّكان( -مغرضة  -)انتشارا واسعا             

 انتشرت في حّينا شائعات انتشارا واسعا.              

 ن(4ثّن االسمين المسّطرين في الجملة اآلتية ثّم اجمعهما: ) .2

 كبير مصبّ إلى  بخةالس  تحّولت              

 تحولت السبختان إلى مصبين كبيرين. -

 خ إلى مصاّب كبيرة.ابتحولت الس   -

 

 (ن 6) :الكتابي نتاجاإل

مبّينا ساحات الحي الذي تسكنه  ر رسالة إلى رئيس البلدّية تلفت فيه نظره إلى تراكم األوساخ في إحدىحرّ 

 مطالبا بتحويل المكان إلى حديقة عمومّية.مخاطر التلّوث على صحة المتساكنين وسالمة المحيط 

 اإلصالح:

 ر الرسالة: صد   التمهيد أو (1

التوجه بالخطاب إلى رئيس /  / تعريف صاحب الرسالة بنفسه وذكر مقر سكناه ذكر المكان والتاريخ

 )نقطة( صريح بموضوع الرسالةالتالبلدية / 

 نقاط( 04) جوهر الرسالة: (2

شكر رئيس البلدية وأعضائها لما بذلوه من جهود في التنوير العمومي وتعبيد الطرقات واإلسهام في  -

 توفير األمن العام

 وإبراز تراكم األوساخ في إحدى ساحاته تعريف المرسل إليه بالحي، -

 ح كريهة ضارةوصف ما يعانيه سكانه من روائ -

  إصابة بعض األطفال وكبار السن ببعض األمراض الناتجة عن التلّوث  -



 الرحيل عنه المحيط، وتفكير بعض سكان الحي في تشّوه -

 مطالبة بتحويل ساحة الحي الملّوثة إلى حديقة عمومية، والتنويه بإيجابياتهاال 

 .نقطة لكل فكرة أساسيةتسَند تنبيه: 

 )نقطة(يشبه الصيغة التالية:  ( ختم الرسالة بما3

 بول رسالتي، والعمل على تحقيق ما طالبت به.أشكركم سلفا على حسن ق   -

 اإلمضاء -

  

   

 


