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 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم السلك       وىـالمست

  2 
     

 2 اللغة العربية  الثانوي اإلعدادي   
 ساعتان

3 
 

              

   0ـ نص االنطالق :                          

                                                            بئس  السلوك الرشوة
 

       عندما يتم ِذْكر الرشوة فإن الصورة التي تظهر ألول وهلة هي صورة الموظف الذي يطالب بمبلغ من المال مقابل 

 ،تشمل كل القطاعات تقريبا الوظيفة العمومية بلغير أنها في الواقع ظاهرة أوسع ال تخص . عمل من أعمال وظيفته 
.ي العالم فاألمر ال يتعلق بظاهرة وطنية بل بظاهرة دولية منتشرة  كما أن  

رتشاء يعني الفساد واإلساءة وتشويه الطبيعة ودفع اال نجد أن فعل" رشوة" لقاموسي للفظ وبالعودة إلى التعريف ا 
وفي  . ه ، مما يدل بجالء على ارتباط الرشوة بالفساد األخالقي والماليشخص إلى التصرف ضد الواجب الذي في ذمت

هذا السياق يؤكد الباحثون أن هذه الظاهرة تعمق الفقر في جميع أنحاء العالم من خالل تشويه جوانب كثيرة من الحياة 
.السياسية واالقتصادية واالجتماعية   

 
:   تتخذ الرشوة شكلين رئيسيين         

 ـــــــــ الشكل األول للرشوة وهو األكثر انتشارا حيث يعاني منه المواطن يوميا في عالقته مع اإلدارة. 
. هم األشد تضررا منه  و ما أكثرهم ،وإذا كان هذا النوع يمس جميع المواطنين فإن المستضعفين والجاهلين لحقوقهم 

... ويعتبر هذا النوع من الرشوة مسا بالكرامة وخرقا لحقوق اإلنسان  
فيمس قطاعات اقتصادية واسعة وينتج عن خيانة األمانة من طرف  للرشوة  أما الشكل الثاني ـــــــــــ 

 الماسكين بالسلطة االقتصادية ، وبذلك أصبح يشكل عرقلة للتنمية وإخالال بمبادئ العدل والمساواة.
 

رق واضحة تشمل طبيعتها وأنواعها إذن فالرشوة ظاهرة خطيرة، تتطلب التوعية بخطورتها وعرضها بط      
كما أن التوعية عبر التعليم ووسائل اإلعالم والفن تمكن من محاربتها في العمق من خالل العمل . وأسبابها ومخاطرها

بالواجب  معلى احترام حقوق اإلنسان وتنمية روح المواطنة والضمير الخلقي، عالوة على تشجيع ثقافة المسؤولية والقيا
؟ العقلية والسلوك هذهللمساهمة في تغيير ، فيا مواطن هل أنت مستعد  اإلفالت من العقاب ممحاسبة وعدوالخضوع لل  

 

             المرجع : دليل التربية على قيم الشفافية ومحاربة   الرشوة  ، إعداد الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 

    (بتصرف)  41، 9:، ص 5002مطبعة النجاح الجديدة سنة . ة الوطنية بشراكة مع وزارة التربي                            
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لمغربيةالمملكة ا  
 وزارة التربية الوطنية

ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا   

تافياللت -جهة مكناس  

 

Genious
Typewritten text
www.9alami.info

Genious
Typewritten text
www.9alami.info



 

 االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي
   3102يونيو :الدورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اقرأ النص قراءة متمعنة ، ثم اجب عن األسئلة التالية                                    
 

 :األسئلة ــ 2

 
 (ن8:)القراءة :الرئيس األول مجال ال     

    
.   نوعية النص حدد(  ـ أ 4       

       ن 1...............................................  ............ ...من النص حدد عالقة العنوان بالفقرة الثانية( ب          

  :اشرح الكلمتين التاليتين حسب سياقهما في النص ( أـ  5     

. " قاخر: "، بالضد "  بجالء: " بالمرادف                   

   ن 2 ....................................................................ة التي يدافع عنها النصاألطروح حدد( ب           

 . استخرج من النص أربعة ألفاظ  دالة على مجاله( أ ـ   3

. ين نوعهاوب ه في الدفاع عن وجهة نظر ها الكاتبعتمدا من النص حجة اجرد ( ب               

ن 3 ..........................من مضمونه أبرزالقيمة التي يتضمنها النص واستدل عليها بما يناسب( ج                 

معلال جوابك ، النص يطرحها ـ  حدد موقفك ، في حدود أربعة أسطر، من القضية التي  2       

    ن 2 .......................................................................................سلوب  التعجبأوموظفا             

      

   
 (ن6:)يالدرس اللغو :الرئيس الثانيمجال ال

        

ن 1...............................في النص مراعيا الموقع اإلعرابي واحد ثم اشكل ما تحته خطـ انقل ـ 4      
أسلوب استفهام وأسلوب  :ن النص استخرج م ــــــ 5   

ن 1............................................تعجب  
. ممنوعة من الصرف" جوانب" كلمة  وردت في الفقرة األولى  ـــــ 3     

حدد نوعها ووزنها، ثم وظفها في جملة دالة بحيث تكون مجرورة بالكسرة  ـــــ      
ن1.1 .............الظاهرة  

."فيا مواطن. "..ــــ ورد في الفقرة األخيرة أسلوب النداء التالي  1      
............. .................اإلعرابيثم حكمه نادي ونوعه ، محدد ال  ـــــــ      

ن 1.1 ..................  
عرب ما تحته خطان اثنان في النص إعرابا تاما حسب ــــ أ 2   

ن 1................................الموقع  
 

 (ن 6)التعبير و اإلنشاء : الثالثالرئيس  المجال 

                      
قد يلجأ بعض االنتهازيين إلى الرشوة للتسريع بقضاء أغراضهم المختلفة، معتدين بذلك على حقوق            

       .اربين بالقوانين عرض الحائط ض         الغير، 
عن هذا حكما نقديا موضوعا  إنشائيا من حوالي عشرة أسطر توجه فيه  اكتب  ــــ                             
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 مهارة الحكم والنقد، مسترشدا بما تعلمته في المشين       السلوك 
ن 6...............................................  
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