
 
 

 
 

ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁلتﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

               ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

  امتحاラ نيل شهادة السلك اإعدادي
 

 ｰﾁガد : ガنيガ3/0 3102ي 

 ｰيــة: ｀ادｯﾁعﾝلغة اﾝعا｀ـل ا｀ﾝ2: ا 

 ﾁ  ﾟ 
 الヨوضــــــــــــوع

ﾂاإنجا ｰس 3: ｀د 

 

ベنص اانطا: 
 ورطる حذاء

قد قطع سبعる كيヱヤمتراれ مشيゅ عヴヤ اأقداュ، بعدهゅ ركゆ سيゅرة نحヱ قريる صغيرة قبل أن كゅن الجيالي   
يستボَل سيゅرة أجرة تنヤボه إلヴ المدينる حيث كゅن عヤيه أن يصرف مبヤغゅ من البنポ ليボطع نヘس الطريベ عゅئدا من 

ヴحيث أت. 

راれ خشبيる من نヱع رفيع، ヱنظゅفる ، إطゅمثير أسヱدالヱكゅلる البنكيる التي قصدهゅ كゅنれ حديثる اافتتゅح، زجゅج    
 .كل ذلポ نب ヰه إلヱ ヴجゆヱ تنظيف حذائه قبل أن يヤج الヱكゅلる... تصل حد  اإفراط

د الجيالي    استدار جるヰ الشゅرع بゅحثゅ عن مゅسح أحذيる، لュ ينتظر طヱيا، كゅن قゅدمゅ من الجるヰ اأخرى، ترد 
ده عندمゅ ر. أن  الطヘل كゅن صغيرا جدا أى الطヘل يボطع الشゅرع تجゅهه ヱهヱ يعزف عヴヤ لكنه تراجع عن ترد 

 .صندヱقه بإيゅボع متボن يدل عヴヤ أنه متمِرس بعمヤه

. ヱفي لحظれゅ قヤيるヤ كゅن الحذاء قد صゅر امعゅ. مد  الخف  اليمنヴ، انطベヤ الطヘل في العمل بكل رشゅقヱ るنشゅط  
 ゆヱجヱ ポآمرا بذل ベヱالصند ヴヤع るلش يتゅب ゆه  تغييرضرヤضع الجيالي رجヱ ، اليسرى عヴヤ الصندベヱ، الخف 

 .أمسポ به ثュ حجز الصندベヱ. هي اأخف" المخزني"لكن يد الطヘل لュ تصل إليه أبدا، كゅنれ يد 

صゅر ينظر إلヴ خف  رجヤه اليمنヱ ヴهي في منتヴヰ أنゅقتヱ ゅヰالخف  اليسرى غゅرقる في . بボي الرجل منذها  
ゅヰقذارت. 

ヱゅضع يده . جرى إلヴ حيث المخزني الذヵ كゅن يجر  الصبي   بئس الصنيع العنف، : عヴヤ كتヘه ヱقゅل محتج 
 لنヘرض أن  هذا الصبي قد قュゅ بشيء يستヱجゆ عゅボبه، لكن مゅ ذنبي أنゅ حتヴ أكヱن ضحيる هذه المسخرة؟

ة ثュ أضゅف   في الحボيるボ كゅن يجゆ أن أعتポヤボ أنれ يゅ فضヱلي  بدل  !مゅ أكثر فضヱلポ: رمボه المخزني بنظرة حゅد 
د في تنヘيذ هذه . ن عن تكゅثر هぼاء، أن أمثゅلポ هュ المسヱぼلヱالطヘل ヱإذا تمゅديれ في احتجゅجポ فほنゅ لن أترد 
 مゅ رأيポ؟. الヘكرة

ヱلュ ينتبه إا  عヴヤ . بボي الجيالي ヱاقゅヘ محتゅرا، ينボل بصره من السيゅرة إلヴ الحذاء،  ヱمن الحذاء إلヴ السيゅرة  
ة الذين كゅنヱا يعبرヱن الشゅرع  .ضحكれゅ المゅر 

 ( بتصرف) 79-79ص. فاس . 3112.  0ط . برانれ  -مطبعる آنヘو. مجموعる قصصيる . ز واأحام الخب. عبد ه البقالي 
  

 .من فعل تمゅدى في الشيء أヵ استمر  فيه ヱبゅلغ: تماديれ.      فردة الحذاء: الخف     :شرح لغوي  
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 (80ラ: )مكوラ القراءり: أوا

 (ن5.0.  )حدد المجゅل الذヵ ينتمي إليه النص -0
 (ن1)اإفراط     -متمرس   -: اشرح بゅلمرادف  -3

 (ن1)مゅ هヱ الحدث الذヵ أدى إلヴ خベヤ الصراع في النص؟   -2

 (5.1ラ.  )صفاتهااجرد شガصياれ الボصヱ ،るحدد  -4
5- ラاムヨال ヴعل ラّتين تداヌمن النص لف ァرガاست( .5.1ラ) 
 (5.1ラ.)مんّل لムل نوネ بヨイلる من النص. ドヱّف الムاتب  ك⊥ـلًّ من السرد ヱالوصف ヱالحوار -6
7- るالدراس ポترヱ لヨللع メفاヅّر بعض∠ اأトツالتي ت ゆاらيِن فيها اأسら⊥رة تボاكتب ف( .2ラ) 

 

 (86ラ:)مكوラ الدرس اللغوي: ثانيا

1- ポتحرير るرقヱ ヴلها إلボالتي  تحتها خط في النص بعد ن れاヨلムل الムاش( .5ラ) 
2-  ّュク ゆأسلوヱ بイتع ゆمن النص أسلو ァرガاست( .5ラ) 
3-  ラاムヨعن ال るانيんفي الヱ عن العاقل ヴلヱفي اأ ラوムي ュااستفها ゆف فيها أسلوドل مفيدة توヨج ゐركب ثل

メعن الحا るんالんفي الヱ( .5.1ラ) 
4- ボل اآتي بعد نヱامأ الجدポتحرير るرقヱ ヴه إلヤ :(5.1ラ) 

るلヨイالفاعل الفعل ال ゥدヨصوص بالガヨال 
 

ل⊥ق التسامح ⊥ガنعم ال 
   

 
5-  るاآتي るلヨイال ゆولي انصرف: أعرツيا ف(   .5ラ ) 

 (86ラ: )مكوラ التعらير واإنشاء: ثالثا

 .ُتش∠ِكل سنヱاれ الدراسる تجربる مヰمる في حيゅة اإنسゅن    

    ゆاكت  ポتゅرا عاقヱمصヱ ،るالمدرسي ポتゅحي ゅヘاصヱ ،ترةヘفي هذه ال ポربゅتستحضر فيه إحدى تج ゅعヱضヱم
 .بほسゅتذتヱ ポزمائポ التاميذ، مستثمرا مゅ اكتسبته في مゅヰرة كتゅبる السيرة

 

 

 



 

 

 
 

ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁلتﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 
               ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

ラنيل شهادة السلك اإعدادي امتحا  
( ラترشحوヨالラيــوヨالرس) 

 ｰﾁガد : ガنيガ0/0 3102ي 

 ｰيــة: ｀ادｯﾁعﾝلغة اﾝعا｀ـل ا｀ﾝ3 ا 

 ﾃ 2  ｀دｰ اإنجاﾂ عناصر اإجابة وسلم التنقيط

るالتاميذ بالعناصر اآتي れيستأنس في تصحيح إجابا: 

 (ن80: )مكون القراءة: أوا

 ن5.0. ............................................................................................. ااجتمゅعيينتمي النص إلヴ المجゅل  -1
 ن1....    .............................................. المبゅلغる، الغヱヤ  : اإفراط –...  متمكن، مゅهر: متمرس -: الشرح بゅلمرادف  -2

3-  ヴأدى إل ヵالحدث الذ るسح اأحذيゅقبته لمゅمعヱ المخزني ュヱقد ヱالصراع في النص ه ベヤن1.  .................................. خ 

4- るصボال れゅن1.0: ................................................................................................................. شخصي 

.                                                                   ヱجد نヘسه في ヱرطる أثنゅء تنظيف حذائه –يحゆ النظゅفる  –يる من سكゅن البゅد: الجيالي*
.                                                                     يعمل بكل نشゅط –يتボن العزف عヴヤ صندヱقه  –مゅسح أحذيる : الطヘل*
 .                                                                                        صゅرュ –غير متسゅمح  –يحゅرゆ مゅسحي اأحذيる: يالمخزن*

 –الشゅرع  –الヱكゅلる البنكيる  –الطريベ  –المدينる  –تجゅه قريる صغيرة : األゅヘظ ヱالعبゅراれ الدالる عヴヤ المكゅن في النص هي -5
 ن5.0..................................................................................................................    .الجるヰ اأخرى

 ن1.0.  ..........................................................   يمثل المترشح بجمるヤ من النص لكل من السرد ヱالヱصف ヱالحヱار -1

2-  ゆيكتるالدراس ポترヱ عملヤل لゅヘالتي تضطر  بعض اأط ゆゅاأسب ゅヰرة يبين فيボن 2.  ...................................  المترشح  ف 

 

 (ن80:)مكون الدرس اللغوي: ثانيا

1- ュゅلشكل التゅتحريره ب るرقヱ ヴإل ゅヰヤボخط في النص بعد ن ゅヰالتي  تحت れゅمヤن1.... . .......................يضبط المترشح الك 
2- *ゆالتعج ゆヱヤأس :ポلヱأكثر فض ゅم! *  ュالذ ゆヱヤن1.  ................................................... بئس الصنيع العنف: أس 

3-  るلثゅفي الثヱ نゅعن المك るنيゅفي الثヱ قلゅعن الع ヴلヱن في اأヱيك ュゅヰヘااست ゆヱヤأس ゅヰظف فيヱيدة يヘالمترشح ثاث جمل م ゆيرك
 ن1.0.............................................................................................................. ......عن الحゅل   

 ن1.0:   .................................................................  يمأ المترشح الجدヱل اآتي بعد نヤボه إلヱ ヴرقる تحريره -4

るヤعل الجمヘعلا الゅヘلمدح لゅص بヱالمخص 

 التسゅمح الُخベُヤ نعュ نعュ الُخベُヤ التسゅمح

 

0-  るヤالمترشح جم ゆلي انصرف: "يعرヱفض ゅي "ゅمゅت ゅن 1.  ................................................................. إعراب 

 (ن80: )مكون التعبير واإنشاء: ثالثا

    るيير اآتيゅالمع ベفヱ ュيヱボالت ュيت  : 

              .                                                                                                                            اارتبゅط بゅلمヱضヱع* 

 *るسيرة ذاتي るبゅرة كتゅヰبم るصر المرتبطゅالعنヱ れゅنيボظيف التヱت    .                                                                                                 

 *るرقヱال るفゅنظヱ るبゅالكت るئيヱرボمヱ ュالترقي れゅعامヱ るغヤال るسام. 

 

 


