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مـــــذح اإلوجــــبص :

مـــــبدح اٌٍغـــخ اٌقـــشثٕخ

اٌظفذخ
1
2

اٌمقـــــبمً :

عبفزـــــبن

3

هناية األماني

ـ نص االنطالق :

اٌجُّ لبئؼَ ،اٌشّعُثخ خبومخَ ،اٌغّشاة ٔمزغٓ مزه اإلعفٍذ مزألٌئب وضُة شفبف،
ٌىبن فٍّ اٌشطٕف األٔغش مه اٌشبسؿ اٌممزذ اٌمُدش ثذا سجً أعمش ٔمشٓ فشٔذاً شبسد
اٌزٌّه ،فٍّ اٌشطٕف وفغً خٍف اٌشجًَ ،فٍّ ثقذ مغبفخ مذزشمخ وغجٕب ،ثذا وٍتٌٔمشٓ
فشٔذاً ٔشغًٍ ٌٍُبصً فمّب دًٌُ.
سفـ اٌشجً فٕىًٕ إٌّ اٌغمبء مبعذبً ججٕىً صم وؾش إٌّ اٌشطٕف األٔمه دٕش األشجبس
اٌؾٍٍٕخ

ـ مب أثٍّ مىؾشٌب

!ـ

رزقبوك فٍّ عُي اٌشبسؿ ،سدد ثظشي ثٕه اٌشطٕفٕه فزىجً

إٌّ أوً ٔمشٓ فٍّ اٌشطٕف اٌخبٌٓ مه األشجبس ،لشس أن ٔقجش إٌّ اٌشطٕف

األجمل رْ

األشجبس ارمبء ألشقخ اٌشمظ اٌزٓ وبوذ أشذ اٌزٍبثب ،ثذأ اٌقجُسَ ثزضبلًَ ،ثغجت ششَدي ،أَ ٌُلـ
اٌشمظ فٍّ سأعً ،أَ ٌزفىٕشي فٓ أشٕبء ،وذه ـ اٌمبسح ـ ال وذسٍٔبَ .ومب ٔذذس فٓ مضً ٌزي
اٌذبالد اٌزٓ افزذوب سؤٔزٍب فٓ دمالد اٌُلبٔخ مه دُادس اٌغٕشَ ،خظُطب مب وبن مىٍب
ٌٍزذزٔش مه اإلفشاط فٓ اٌغشفخ ،طذمزً عٕبسح مشلذ وبٌغٍم ،ثً اصدادد عشفخ ثقذ طذمً
َمضذ لذمب ال رٍُْ فٍّ شٓء ،فٕب ٌٍمأعبح ! َال دجزا وٍبٔخ

األمبوٓ!

عمظ اٌشجً أسضب َثمٕذ جضزً مٍمبح َعظ اٌغشٔك اٌمُدش َاٌشمظ رشعً أشقزٍب
اٌالفذخ غٕش فبثئخ ثمب جشِ ،ثٕىمب رُلف اٌىٍت ٌذؾخ لظٕشح ٌغمبفً ضجخ اٌفشمٍخ
اٌمبعٕخ...رزجقذ فٕىبي مظذس الضجة َمشّ ممزشثبً مه اٌجضخ فٓ مًٍ دزس ،اشزمٍب ثالمجبالح

مبدح اٌٍغخ اٌقشثٕخ

مذح اإلوجبص  :عبفزبن

اٌمقبمً3:

2
2

صم فجش فٓ ٌذَء إٌّ اٌشطٕف األٔمه رْ األشجبس اٌُاسفخ اٌزٓ رزقبوك فٍّ عُي اٌشبسؿ،
َربثـ عشٔمً َأمً عشاة اٌمبء ٔزألأل فٓ فٕىًٕ .
سعيد الفاضلي ـ أنطولوجيا القصة القصرية املغربية ـ منشورات وزارة
الثقافة  ،ص  235ـ بتصرف ـ

ـ األعــئٍخ :
Iـ

مجبي اٌمشاءح

ـ الشأ اٌىض لشاءح مزأوٕخ صم أوجض األوشغخ اٖرٕخ :
( 8نقط ).

 - 1اخزش اٌجُاة اٌظذٕخ مه ثٕه اإلجبثبد اٖرٕخ :
(نصف نقطة ).

وُؿ اٌىض  :عشدْ ـ َطفٓ ـ دجبجٓ
 - 2دذد اٌفمشح األوضش اسرجبعب ثقىُان اٌىض
نقطة).

 - 3اششح ثبٌضذ دغت عٕبق اٌىض  - :لبئؼ  -رضبلً

(نصف

).

(نقطة واحدة

 - 4دذد اٌمضٕخ اٌزٓ ٔقبٌجٍب اٌىض
واحدة

(نقطة

).

 - 5اعزخشط مه اٌفمشح اٌضبوٕخ مه اٌىض أسثقخ أٌفبػ داٌخ فٍّ مجبًٌ
(نقطة واحدة

).

ال مىٍمب
 6ـ دذد مىبوٕه مه األمىىخ اٌُاسدح فٓ اٌىض مُقَّٕىًب طفخ رمٕض و ّ
(نقطة واحدة

).

 –7أثشص اٌمٕمخ اٌذمُلٕخ اٌزٓ رغٍجٍب اٌمضٕخ اٌزٓ ٔقبٌجٍب اٌىض مه اإلوغبن َاعزذي فٍٍٕب ثمب ٔىبعت مىً
(نقطة واحدة).

 -8أثذ سأٔه فٓ اٌمضٕخ اٌزٓ ٔقبٌجٍب اٌىض
(نقطتان ).

مجبي اٌذسط اٌٍغُْ

 IIـ

( 6

نقط ).

 - 1اومً صم اشىً اٌىٍمبد اٌزٓ رذزٍب خظ فٓ اٌىض
واحدة

(نقطة

).

 - 2اعزخشط مه اٌىض أعٍُثب ٌٍزقجت َأخش ٌالخزظبص
واحدة

(نقطة

).

- 3أوشئ جمٍخ مشرجغخ ثمجبي اٌىض رُؽف فٍٕب ممىُفب مه اٌظشف فٓ دبٌخ اٌجش ( مـ اٌشىً )
(نقطة ونصف

).

- 4امأل اٌجذَي اٖرٓ ثمب ٔىبعت ثقذ ومًٍ إٌّ َسلزه
ونصف

(نقطة

).

اعم اٌزفضًٕ

اٌجمٍخ
وبوذ أشقخ اٌشمظ أشذ
اٌزٍبثب
- 5أفشة إفشاثب ربمب مب وزت ثخظ مضغُط فٓ اٌىض ( :األجمً ـ اٌضجخ )
(نقطة واحدة

 IIIـ

مجبي اٌزقجٕش

عشٔمخ طٕبغزً

اٌغجت

).

َاإلوشبء (  6نقط ).

مغزضمشا مب
ً
َأطذسْ فًٍٕ دىمَ لٕمخٍ فٓ دذَد صمبوٕخ أعغش،
فذ إٌّ وض االوغالق ِ
اوزغجزً مه خغُاد مٍبسح "اٌىمذ َاٌذىم ".
انتهـــى

االمتحان انجهىي انمىحد
ننيم شهادة انسهك اإلعدادي

عناصر اإلجابت
وسهم انتنقيط
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انمادة  :انهغت انعربيت

انمعامم :

انمدة انزمنيت  :ساعتان
اإلجاب
ج
فُاطر

3
سهى انرُمٍظ

 -Iمجال انقراءة : ) ٌ8 ( :
َٕ - 1ؿ انُض  :سردي
 - 2انفمرج األكثر ارذثاعا تانقُٕاٌ ًْ انفمرج انثاٍَح .

()ٌ0.5
()ٌ0.5

 - 3انشرح تانضذ دسة انسٍاق  - :لائؼ  #تارد  – ...ذثالم  #خفح ـ سرفح ..
 - 4انمضٍح انرً ٌقانجٓا انُض ًْ لضٍح دٕادز انسٍر .....
 - 5ـ ذمثم أرتقح أنفاػ دانح فهى انًجال انسكاًَ يثم  :انٕلاٌح ــ انًارج ـ انرطٍف  /انشارؿ  /دًالخ ـ انسرفح ...
 -6ـ
انًكاٌ

نكم كهًح
0.5
()ٌ1
 0.25نكم نفؾح
نكم يكاٌ

0.25

انظفح انًًٍزج نّ

يًرذ ٔ و ٔدش ـ خال يٍ األشجار
ـ انرطٍف األٌسر يٍ انشارؿ
جًٍم ـ تّ أشجار ؽهٍهح
ـ انرطٍف األييٍ
يٕدش
ـ انغرٌك
( يقبم مكانان وصفت واحدة نكم منهما )
 7ـ انمًٍح انذمٕلٍح انرً ذسهثٓا انمضٍح انرً ٌقانجٓا انُض يٍ اإلَساٌ ًْ  :انذك فً انذٍاج (ٌمثم االسرذالل فهٍٓا يٍ
انُض  :طذيرّ سٍارج يارلح ٔ.....يضد ال ذهٕي فهى شًء.....أٔ سمظ انرجم ٔتمٍد جثرّ يهماج ٔسظ انغرٌك )
 8ـ ٌمثم كم رأي ٌسرُكر دٕادز انسٍر ...

0.25

نكم طفح

()ٌ1
()ٌ2

 -IIمجال اندرس انهغىي 6 ( :ن )
 - 1شكم انكهًاخ  :األ ٌْسَرِ ـ أسًَْرُ– َٓاٌح ُ – سَرَاب ِ

0.25

ـ أسهٕب انرقجة  :يا أتٓى يُؾرْا ! ـ أسهٕب االخرظاص َ :ذٍ ـ انًارج ـ ال َذرٌٓا ( ٌرافى اسرخراج
-2
األسهٕب كايال ).
 - 3ذمثم كم جًهح يفٍذج يٍ إَشاء انًررشخ ٌٕؽف فٍٓا يًُٕفا يٍ انظرف فً دانح انجر يـ انشكم انراو ٔيرافاج
ارذثاعٓا تانًجال .

0.50

نكم كهًح
نكم أسهٕب

 ٌ 0.50نهشكم
 ٌ 0.50نهؾاْرج انهغٌٕح
 ٌ 0.50نساليح انهغح
ٔاالرذثاط تانًجال

-4
انجًهح

اسى انرفضٍم
أشذّ انرٓاتا

عرٌمح طٍاغرّ

كاَد أشقح انشًس أشذ
انرٓاتا
 - 5اإلفراب  :ـ األجًمَ :قد ذاتـ نًُقٕذّ فً انجر ٔ ،فاليح جرِ انكسرج انؾاْرج فهى آخرِ 0.50 .
ـ انضجح  :يضاف إنٍّ يجرٔر ٔ ،فاليح جرِ انكسرج انؾاْرج فهى آخرِ 0.50 .
0.50

ـ غٍر يثاشرج

0.50 .

انسثة
ألَّ فقم غٍر

ثالثً0.50

  : IIIمجال انتعبير واإلنشاء 6 ( :ن )ٌرافى فً ذمٌٕى إَراج انًررشخ يا يأخي :
ـ االنرزاو تانًغهٕب ( نقطة واحدة ) .ـ ذٕؽٍف خغٕاخ يٓارج " انُمذ ٔانذكى " (ذرافى عرٌمح يقانجح كم كراب يذرسً نهًٓارج
ـ اَسجاو انًُرٕج ٔذًاسكّ ( نقطة واحدة ) .ـ ساليح انهغح  ( .نقطتان).
نقطتان).

)(

