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ヲ/ヱ 
 3المعامل  مادة اللغة العربية

 :نص اانطاق

عـلــــيع بعـبــــد  الجلـيــــل عـلــــش أن نـقــــضي شـ ــــر غـشــــم فـــي  صديـقــــ اتـفـقــــُم مــــع        
ــــــش  عــــــبن  إل ــــــن يـْ ـر  ــــــن الـذي ــــــدة  كــــــم  هــــــي عــــــ دة كــــــل المـراكـشـيـي ــــــج الـجـدي مـديـن

ـــــف  ـــــل صي ـــــج ك ـــــع بـداي ـــــ   م ـــــدة . شـ طـئ ـــــج الـجـدي ـــــر فـــــي مـديـن ـــــن الـتـفـكـي ـــــك يـك بل
ة الـبحــــــر فـقــــــط ، بــــــ د للــــــد رس بالمـراجـعــــــج الـمـشـتــــــركج ، للـتـمـتــــــع بـلــــــذ  ل لـنـتـفــــــر 

 .فم  أجمل هذه الذكري م . بعـدك ااكـتـفـ ء ب لـمـقـررام 

بلـــــــك أسـمـــــــح لـنـفـــــــسي بحـــــــدع بـمـتـعـــــــج أيــــــ ك الصيـــــــف عـــــــلش الشــــــ طئ ، إذ         
ــــ  إلـــش بك نــــم مدينـــج الـجـديــــدة ،   اقـتـرحــــم عــــلش أســــرتي الصغـيــــرة أن نـس فــــر سـبي 

ـــــم   ـــــ  ب ـــــ ن مـع ـــــه، بسـيـفـ ج ـــــر بأمـباج ـــــداع  الـبـح ـــــ   بال ـــــرى فـي ـــــرة سـي ـــــذه أبل م ه
 . فنعك القرار السفر. سـيـشـ هـدانـه 

ــــم               ــــي ضيـع ــــدك كـبن ــــرم بـن ــــش الش طــــئ ، شـع ــــش عـل ــــذ اللـحـظــــ م اأبل بمـن
ــــ ــــج الـم ضي ــــدة عـلـيـ ــــم  هــــذه الـمـتـعــــج فــــي الـسـن ــــد الـبال ــــدم  تـتـنـ   ج ، ببـ أخــــص عـن

الـعـزيــــزة بهــــي تش هــــد ذلـــغ الجـمــــع الغـفـيــــر الــــذع يـمــــأ كــــل مس حــــج الشـــ طئ ، بلـــك 
ــــس ء  ــــص الـن ــــل بتـتـفـح  ـــ  بهــــي تـتـأم ــــع من  ــــ ن يـضي ـــ  ك ــــ ء حـســــرت   بم تستـطــــع إخـف

ـــــباج  ـــــن أحـــــض ن اأم ـــــن بـي ـــــن يـرتـمـي ـــــرة أُ باكـتـفـــــش . به ـــــ ء نـظ ـــــدع بـلـق بلـــــش بال
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 ، 

بف  عـلي ــــم  أن يضـيــــع  بـحــــذر بتـركـيــــز شـديـديــــن تـراقـــــ لـعـــــ أخـتــــي بأخــــي خــــ
 . بـيـن الـزحـ ك أب بـيـن اأمـباج 

، بكـنـــــُم أجـــــد صعـــــببج فــــي أن  أشــــدر ء ــــرا كـ نـــــم أيـــــ ك الصيـــــف ب لـجـديـــــدة           
ــــش  ـــــ ل إل ـــــل ب امـتـث ـــــد الجلـي ـــــ  بعـب ـــــع عـلـي  ـــــدأقـن ـــــج  مـواعـي ـــــدرس بالمـراجـع بإذا . ال

ــــج الـبـحــــر  ـــي مـتـع ــــ  ف ـــ  بــــدبرع غـ رق ــــي أن ــــدُم نـفـس ــــلش اسـتـعــــداد بج ــــم  ع ــــ  ه كـ ن
ـــــل  ـــــم  . بالـتأم ـــــن ، ببـعـده ـــــربر أسـبـبعـي ـــــد م ـــــ ط إا بـع ـــــن اانـضب ـــــن م بلــــك نـتـمـك

 . ـ ـب مـب شـرة لـك يـعـد مـجـ ل لل  
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ヲ/ヲ 

 اأسئلج
 

 (ن8) مكون القرا ة:  أوا
ヱ- عبن  : تين حسـ سي ق م  في النص الكلمتين اآتي( ع)اشرح  (نヱ) .......... . الغـفـيـر – يـْ ـر 

ヲ- جبابغ بم  ( ع)عللأك حبارع ؟  م  نبع النص ؟ أهب حج جي ؟ أك بصفي ؟ أك سردع ؟
 (نヱ) ..............................................................................ين سـ من النص 

ン- عب رام  تدل  كلم م أب من النص أربع ( ع)استخرجالمج ل الذع ينتمي إليه النص، ب( ع)حدد
 ( نヱ.)...............................................................................علش هذا المج ل 

ヴ-  ْك  س فر مع ك؟ مع من لـ   (نヱ)....................................س فر الس رد إلش مدينج الجديدة؟ ب 

 (نヱ)..................................م  أثر هذا السفر في نفسيج كل من الس رد ببالده ببالدته؟ -0

ヶ-   س رد يجد صعببج في إقن ع صديق ـْيه  ب التزاك بأبق م الدرس بالمراجعج؟ـك  ك ن الل.......(ヱن) 

Α- مضمبن النص في خمسج أسطر ، مع اإش رة إلش نبعه بالمج ل الذع ينتمي ( ع)لخ ص
               (نヲ)...............................................................................................إليه
 

 (ن2) مكون الدرس الヤغوي:  ثانيا
ヱ- مباعـيـد –أشـد  إغراء  –صديقي :م  تحته خط ( ع)اشكل......................................(ヱن) 
ヲ- من النص م  يأتي مع شكل م  شكا ت م ( ع)استخرج :...........................................(ヱن) 

 أسلبـ التعجـ -

 أسلبـ المدح -
ン- صحرا : الكلمج اآتيج في جملج مفيدة بحيث تكبن مجربرة ب لفتحج الن ئبج عن الكسرة( ع)ضع(ヱن) 
ヴ- الجدبل بم  ين سـ  (ع)امإ:........................................................................ (ヲن) 

 إعرابه المضاف إليه حالته المضاف الجملة

     سـيـرン فيヰا ヱالـداي البحـر ヱأمヲاجه

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

 
 (ن2) مكون اإنشا  والتعبير:  ثالثا -6

س فرم في   ، في   عن مرحلج من حي تغ (ين)فقرة تتكبن من عشرة أسطر، تتحدث( ع)اكتـ     
 .في ذلغ بم  درسته في م  رة السيرة الذاتيج( ة)، مسترشدابطنغ المغرـ من طベ ُرببعإلش إحدى 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

       

 

れالتنقيط (لاستئناس) عناصر اإجابة المكونا ュヤس 
 
 
 
 

مكبن 
 القراءة

 : بالتلميذام يستحسن ااسترش د بم  يأتي في تقبيك إج ب م التاميذ
ヱ-  شرح الكلمتين : 

 (ن5.0) ..........................................................يسرعبن : ي رعبن  -
 (ن5.0). ....................................................الكثير، المزدحك : الغفير  -     
ヲ-  الحدث )ستدال علش ذلغ ب لمشيرام الباردة في النص اا( ن5.0)النص سردع

سرد، استعم ل ضمير المتكلك في ال المسربد ، الشخصي م التي ش ركم في هذا الحدث،
 (ن5.0) ...............................................................................  ...(الخ
ン-  استخاص أربع عب رام دالج علش هذا المج ل،  (ن5.0)اإش رة إلش المج ل السك ني،
 ( ن5.0)....................................نس فر، أزقج المدينج، الجمع الغفير، الزح ك : كـ 
ヴ-   صديق ه علي بعبد )عداد الشخصي م التي س فرم مع الس رد إلش مدينج الجديدة ت

الدراسج بالمراجعج : ن ، ال دف من رفقج الصديقين5.0( الجليل، ببالداه ، بأخته بأخ ه
 لذة السفر بمتعج البحر: التمتع بش طئ المدينج، بال دف من رفقج البالدين باأخبين

 (ن 5.0) ......................................................................................
 (نヲ0.5)ببالدته ( نヲ0.5)ببالده ( ن5.0)تحديد أثر هذا السفر في نفسيج الس رد  -0
ヶ- الس رد في إقن ع صديقيه ب التزاك بأبق م الدرس  ه تفسير الصعببج التي ك ن يجد

 جعجبالمرا
Α-  في خمسج أسطرتلخيص النص (ヱ.0ن)اإش رة إلش نبعه(5.ヲ0 ) بمج له(5.ヲ0ن) 
 

Β نقط مبزعج 
 : ك آتي
ヱن 

 
ヱن 

 
 

ヱن 
 
 
ヱن 
 
 
 
ヱن 

 
ヱن 
 
ヲن 
 

 
 
 
 
 
 
 

مكبن 
الدرس 
 اللغبع

 :يجـ ااسترش د بم  يأتي في تقبيك إج ب م التاميذ 
ヱ-  ديق ـَي : شكل الكلم م اأربع باعـيـد   –أشـَد إْغـراًء  –ص   م 

 (5.ヲ0  ن لكل جباـ صحيح) 
ヲ-  استخراج اأسلببين( :5.ヲ05ن لأسلبـ المستخرج ب.ヲ0 ن لشكله) 
 (ن5.0) نْعك  الق ـراُر الَسف ـرُ :  دحمأسلبـ ال -      
ل  هذه الذكري م   :أسلبـ التعجـ  -            ( ن5.0)   م  أْجم 

ン- مجربرة  ( صحراء)المفيدة المشتملج علش كلمج للجملج  (ن5.0) : تركيـ الجملج 
 . ن لصحج شكل الجملج5.0ب لفتحج الن ئبج عن الكسرة ب     
ヴ-  اإعراـ:  

 ، بعامج (أخص)مفعبل به منصبـ لفعل محذبف بجبب  تقديره : معشر  -        
 (5.0.)نصبه الفتحج الظ هرة علش آخره، بهب مض ف                    

 (5.0)مض ف إليه مجربر، بعامج جره الكسرة الظ هرة علش آخره : المغ ربج -        
 :ملء الجدبل  -0

 حكمه اإعرابي المض ف إليه ح لته  المض ف الجملج 
سيرى في   

 ...بالداع  
 بالدا  

 ن 5.0
 مثنش  
 ن 5.0

 (ي ء المتكلك)ع  
 ن5.0

مبني علش الفتح في 
  ن5.0محل جر 

ヶ نقط مبزعج
 ك آتي
ヱن 

 
ヱن 

 
 

ヱن 
 
 

ヱن 
 
 
 

ヲن 
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مكبن 
اإنش ء 
 بالتعبير

 
 : يستحسن قببل الكت بج التي تتضمن 

ヱ-  تحليل المعطش. 

ヲ-  اإج بج عن المطلبـ. 

ン-  بمفيدا  تعبيرا صحيح ヱ ، 5بتركيب  سليم  ن.Α0 ، 5بخط  باضح  ن.ヲ0 ن. 

ヴ-   ن 5.0ن بمتم سك  5.0نص  منسجم 

ヶ نقط مبزعج
 :ك آتي  

ヱن 
ヲن 
ヲن 
ヱن 

 

 


