اأكاديمي الج ي للتربي

التك ين لج

الدارالبيضاء -سطا

اامتحان الج ي الم حد لنيل ش ادة السلك اإعدادي د رة ي ني 6102

مدة اانجاز 6:س

ص:

مادة اللغة العربية

المعامل 3

/

نص اانطاق:

اتـفـقـ ُ
ـــم مــــع صديـقــــ عـلــــيع بعـبــــد الجلـيــــل عـلــــش أن نـقــــضي شـ ــــر غـشــــم فـــي
مـديـنــــــج الـجـديــــــدة كــــــم هــــــي عــــــ دة كــــــل المـراكـشـيـيــــــن الـذيــــــن يـ ْـرعــــــبن إلــــــش
شـ طـئـــــ مـــــع بـدايـــــج كـــــل صيـــــف  .بلـــــك يـكـــــن الـتـفـكـيـــــر فـــــي مـديـنـــــج الـجـديـــــدة
للـتـمـتــــــع بـلــــــذة الـبحــــــر فـقــــــط  ،بــــــل لـنـتـفــــــرد للــــــدرس بالمـراجـعــــــج الـمـشـتــــــركج ،
بعـدك ااكـتـفـ ء ب لـمـقـررام  .فم أجمل هذه الذكري م .
بلـــــــك أسـمـــــــح لـنـفـــــــسي بحـــــــدع بـمـتـعـــــــج أيــــــ ك الصيـــــــف عـــــــلش الشــــــ طئ  ،إذ
اقـتـرحــــم عــــلش أســــرتي الصغـيــــرة أن نـس فــــر سـبيــــ إلـــش مدينـــج الـجـديــــدة  ،بك نــــم
هـــــذه أبل مـــــرة سـيـــــرى فـيـــــ بالـــــداع الـبـحـــــر بأمـباجـــــه ،بسـيـفـ جـــــ ن مـعـــــ بـــــم
سـيـشـ هـدانـه  .فنعك القرار السفر.
بمـنــــذ اللـحـظــــ م اأبلــــش عـلــــش الش طــــئ  ،شـعــــرم بـنــــدك كـبنــــي ضيـعــــم
عـلـيـ ــــم هــــذه الـمـتـعــــج فــــي الـسـنــــج الـم ضيــــج  ،ببـ أخــــص عـنــــدم تـتـنـ ــــد الـبالــــدة
الـعـزيــــزة بهــــي تش هــــد ذلـــغ الجـمــــع الغـفـيــــر الــــذع يـمــــأ كــــل مس حــــج الشـــ طئ  ،بلـــك
تستـطــــع إخـفــــ ء حـســــرت بمـــ كــــ ن يـضيــــع من ـــ بهــــي تـتـأمــــل بتـتـفـحــــص الـنــــس ء
بهـــــن يـرتـمـيـــــن بـيـــــن أحـــــض ن اأمـــــباج  .باكـتـفـــــش بالـــــدع بـلـقـــــ ء نـظـــــرة أ ُبلـــــش
خـ طـفــــــج  ،باتـجــــــه إلـــــش المـيــــــن ء  ،بمـنــــــه عــــــ د إلــــــش أزقــــــج المـديـنــــــج مـسـتـفـســــــرا
بمـقـــ رن بـيـــن مــ يـــراه  ،بمــ اعـتـــ د عـليـــه مـــن أجـــباء مـراكـــد  ،ببـقـيـــم الـبالـــدة ،
بـحــــذر بتـركـيــــز شـديـديــــن تـراقـــــ لـعـــــ أخـتــــي بأخــــي خــــبف عـلي ــــم أن يضـيــــع
بـيـن الـزحـ ك أب بـيـن اأمـباج .
كـ نـــــم أيـــــ ك الصيـــــف ب لـجـديـــــدة أشــــ رد ء ــــرا  ،بكـنـ ُ
ــــم أجـــــد صعـــــببج فــــي أن
أقـنـــــع عـلـيـــــ بعـبـــــد الجلـيـــــل ب امـتـثـــــ ل إلــــش مـواعـيـــــد الـــــدرس بالمـراجـعـــــج  .بإذا
ُ
بجــــدم نـفـســــي أنـــ بــــدبرع غـ رقــــ فـــي مـتـعــــج الـبـحــــر
كـ نــــ هــــم عــــلش اسـتـعــــداد
بالـتأمـــــل  .بلــــك نـتـمـكـــــن مـــــن اانـضبـــــ ط إا بـعـــــد مـــــربر أسـبـبعـيـــــن  ،ببـعـدهـــــم
مـب شـرة لـك يـعـد مـجـ ل للـ ـب .
عبد الغن أبو العز "الضريح اآخر" ص  222وما بعدها  ،مؤسسة الغن ل نشر  ،الرباط .6991 ،
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اأسئلج
أوا  :مكون القرا ة (8ن)
-0
-

-

اشرح(ع) الكلمتين اآتيتين حسـ سي ق م في النص  :يـ ْـرعبن – الغـفـيـر  ( ...........ن)
م نبع النص ؟ أهب حج جي ؟ أك بصفي ؟ أك سردع ؟ أك حبارع ؟ علل(ع) جبابغ بم
ين سـ من النص  ( ..............................................................................ن)
حدد(ع) المج ل الذع ينتمي إليه النص ،باستخرج(ع) من النص أربع كلم م أب عب رام تدل
علش هذا المج ل  (................................................................................ن)
مع منْ س فر الس رد إلش مدينج الجديدة؟ بلـك س فر مع ك؟ (....................................ن)
م أثر هذا السفر في نفسيج كل من الس رد ببالده ببالدته؟ (..................................ن)
لـك ك ن الس رد يجد صعببج في إقن ع صديقـيْه ب التزاك بأبق م الدرس بالمراجعج؟ (.......ن)
لخص(ع) مضمبن النص في خمسج أسطر  ،مع اإش رة إلش نبعه بالمج ل الذع ينتمي
إليه (...............................................................................................ن)

ثانيا  :مكون الدرس ال غوي (2ن)
 اشكل(ع) م تحته خط  :صديقي– أشـد إغراء – مباعـيـد (......................................ن) استخرج(ع) من النص م يأتي مع شكل م شكا ت م  (........................................... :ن) أسلبـ التعجـ أسلبـ المدح ضع(ع) الكلمج اآتيج في جملج مفيدة بحيث تكبن مجربرة ب لفتحج الن ئبج عن الكسرة :صحرا ( ن) امإ(ع) الجدبل بم ين سـ  ( ........................................................................:ن)الجملة

المضاف

حالته

المضاف إليه

إعرابه

سـيـر في ا الـداي البحـر أم اجه

 -أعرـ(ع) م تحته خط في الجملج  :نحن – معاشـر المغاربة – نحـ السفـر (.............ن)

 -6ثالثا  :مكون اإنشا والتعبير (2ن)
اكتـ(ع) فقرة تتكبن من عشرة أسطر ،تتحدث(ين) في عن مرحلج من حي تغ ،س فرم في
إلش إحدى من ط رُببع بطنغ المغرـ ،مسترشدا(ة) في ذلغ بم درسته في م رة السيرة الذاتيج.
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المكونا

مكبن
القراءة

مكبن
الدرس
اللغبع

عناصر اإجابة (لاستئناس)
يستحسن ااسترش د بم يأتي في تقبيك إج ب م التاميذ بالتلميذام :
 شرح الكلمتين : ي رعبن  :يسرعبن 5.0( ..........................................................ن) الغفير  :الكثير ،المزدحك 5.0( .....................................................ن) النص سردع (5.0ن) ااستدال علش ذلغ ب لمشيرام الباردة في النص (الحدثالمسربد  ،الشخصي م التي ش ركم في هذا الحدث ،استعم ل ضمير المتكلك في السرد،
الخ5.0( ............................................................................... )...ن)
 اإش رة إلش المج ل السك ني (5.0ن)،استخاص أربع عب رام دالج علش هذا المج ل،كـ  :نس فر ،أزقج المدينج ،الجمع الغفير ،الزح ك 5.0(....................................ن)
 تعداد الشخصي م التي س فرم مع الس رد إلش مدينج الجديدة (صديق ه علي بعبدالجليل ،ببالداه  ،بأخته بأخ ه) 5.0ن  ،ال دف من رفقج الصديقين :الدراسج بالمراجعج
التمتع بش طئ المدينج ،بال دف من رفقج البالدين باأخبين :لذة السفر بمتعج البحر
5.0( ......................................................................................ن )
 -0تحديد أثر هذا السفر في نفسيج الس رد (5.0ن) ببالده (5. 0ن) ببالدته (5. 0ن)
 تفسير الصعببج التي ك ن يجده الس رد في إقن ع صديقيه ب التزاك بأبق م الدرسبالمراجعج
 تلخيص النص في خمسج أسطر(  .0ن)اإش رة إلش نبعه( )5. 0بمج له (5. 0ن)يجـ ااسترش د بم يأتي في تقبيك إج ب م التاميذ :
 شكل الكلم م اأربع  :صديقـيَ – أشـ َد ْإغـرا ًء – مباعـيـد
( 5. 0ن لكل جباـ صحيح )
 استخراج اأسلببين 5. 0( :ن لأسلبـ المستخرج ب5. 0ن لشكله ) أسلبـ المدح  :نعْ ك القـرا ُر السَفـ ُر (5.0ن) أسلبـ التعجـ  :م أجْ مل هذه الذكري م (5.0ن) تركيـ الجملج 5.0( :ن) للجملج المفيدة المشتملج علش كلمج (صحراء) مجربرةب لفتحج الن ئبج عن الكسرة ب5.0ن لصحج شكل الجملج.
 اإعراـ : معشر  :مفعبل به منصبـ لفعل محذبف بجبب تقديره (أخص) ،بعامجنصبه الفتحج الظ هرة علش آخره ،بهب مض ف)5.0(.
 المغ ربج :مض ف إليه مجربر ،بعامج جره الكسرة الظ هرة علش آخره ()5.0 -0ملء الجدبل :
حكمه اإعرابي
المض ف إليه
ح لته
المض ف
الجملج
ع (ي ء المتكلك) مبني علش الفتح في
مثنش
بالدا
في
سيرى
بالداع...
محل جر 5.0ن
 5.0ن 5.0ن
 5.0ن

س التنقيط
نقط مبزعج
ك آتي :
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
نقط مبزعج
ك آتي
ن
ن
ن
ن

ن

ص/ :

مكبن
اإنش ء
بالتعبير

يستحسن قببل الكت بج التي تتضمن :
 تحليل المعطش . اإج بج عن المطلبـ . تعبيرا صحيح بمفيدا ن  ،بتركيب سليم 5. 0ن  ،بخط باضح 5. 0ن . -نص منسجم 5.0ن بمتم سك 5.0ن

نقط مبزعج
ك آتي :
ن
ن
ن
ن

