
                                   النص:

، ضعيف المستوى في المدرسة، أجهش بالبكاء دون تماسك وهو يدفن رأسه  كسير الفؤادكان شعيب    

، تال سورا قصيرة ه  يْ َجْفنَرف الدمع وقد أثقل الحزن  ذ في الوسادة كي يكتم بكاءه، في الصباح توجه لقبر أمه، ي

أمك مهملة ، ويقول:  ذ لي معي إلى المدرسة، فالمدرس يقسو علي أمام التالمي اترحما على أمه، وقال: " تع 

 وال تهتم بك".

اآلخرين في أي شيء، فأجمل تصرف هو    عواطف عجيب من يقدر نفسه في كل شيء، وال يراعي   

ر عند القول، فبعض الكالم يدمر ويقتل. فكن  ذ رفق والكرم والمحبة، والحطمأنة القلوب بالكالم الطيب وال

 فتضيق عليهم.  الجارحتسئ فهمهم، وال تقسو عليهم بالكالم وال    باآلخرينرحيما 

فلم ،  ات  بنوال  ونَ بنالالتف حوله  يبكي،    ذ عاد شعيب إلى المدرسة محطما قلقا كالعادة، دخل القسم وأخ 

بشر  تتكرر دون شك، ألنها قصة تلخص علة طائفة من اليفهم أحد مشكلته حتى معلمه، فقصته قائمة وسوف  

 فهمهم الناس األسوياء. يسيء

كل شيء يرحل إال الكالم الطيب، يظل مغروسا في النفوس الصافية، هنيئا لمن يزرع المحبة بين   

 الناس، فنقاء القلب ليس غباء وإنما فطرة يميز بها هللا من أحب.  

 

I ن( 20)  القراءةالمجال الرئيسي األول: ـ : 

 ن(  02)             سردي         -   ،وصفي توجيهي -  تفسيري،  - حدد نوعية النص مما يلي:  -1

                                           ............................................ .............................. 

  ن( 04)                                                                                : أنجز خريطة الكلمة  -2

 

 

 

 

 

 ن( 02)                                                             ما هي القيمة التي يروجها النص؟:   -3

 ....................................................           اجتماعية. -أخالقية،  -رياضية،  -ثقافية،  -   

 

 ن( 03)                               إلنسان. يقوم به احدد عبارة من النص تبين أجمل تصرف   -4
..................................................................................................................................................... 

 

 ن( 02)                                                                               النص؟  نابماذا يأمر  -5

........................................................................................................................................... ............

...........................................................................................................................                                                                     

 ن( 02)                                                                        لقبر أمه؟ يلماذا توجه عل  -6
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........................................................................................................... ........................... 

 

 ن( 03)                                                                 لخص الفقرة الثانية من النص.  -7
..................................................................................................... ...................................................... 

 ............................................................................................... ............................................................. 

 

   ن(  02)النص:                                         حدد مما يلي القيم والعبر التي يروجها  -8

  .محبة الناس والرأفة بهم -الحقد والحسد،  -،  الطيب  بالكالم القلوب  طمأنة  -المقدرة العفو عند  -
......................... ..............     ...................                        ................................................... 

 

II( ن 15) ةاللغوي  الظواهر:  الرئيسي الثاني المجال  ـ 

    (ن 6) الفرعي األول: الصرف والتحويل:لمجال ا

 ن( 1.5) :   الفاعل والمفعول حدد األفعال المعتلة مما يلي واستخرج منها اسما   -1

 قال   –ذرف  –كتم  –تال 

 اسم المفعول  اسم الفاعل  الفعل المعتل

-  

- 

-  

- 

-  

- 

 

 ن( 1.5)                                          اكتب العدد بالحروف في الجمل التالية: -2

 . معاقا .( .................... 16) سجل، وأطفال.( ..............7و) تلميذات، .( ..............9)صافح المدير 

   ن( 01)                                             :لة من الفعلين التاليينأصوغ اسم اآل  -3

 اسم االلة   الفعل 

  رَ شَ نَ

  دَ رَ بَ 

 

 ن(  01)                                     أصوغ اسم التفضيل من الفعلين التاليين:  -4
 

 اسم التفضيل   الفعل 

  َعل مَ 

  ال عَ 
 

 
 

 

 ن( 01)                                       : مما يأتيمكان  الزمان أو الاسم  أعين -5

 

 اسم المكان  اسم الزمان  الجملة

 الشمس طلعالرعاة عند م نطلقي -

 وضع التالميذ مالبسهم في المستودع  -

 سياح مهبط ال طنجة -

 وفت الفراغ مخرج الناس إلى الحدائق -

  



                                                                              (ن 6) :تراكيب: الثانيلمجال الفرعي الا

 ن(        01)                            :أعيد صياغة الجملة التالية مع الشكل  -1

 أن )يكتم( بكاءه.  ، وحاولأراد شعيب أن )يدفن( رأسه في الوسادة 

 

 ن(  01)                                  :دخل أداة شرط مناسبة مع الشكل التامأ -2

 . ........ يعمل سوءا يجز به -

 مشاعر اآلخرين تنل حبهم. تحافظ على .......  -

 

 ن( 01)                                                 حدد التوكيد ونوعه مما يلي:  -3

 

 ن(  01)                                  :الكلمات التي تحتها خط في النص أعرب  -4

 ............................................................................ : َجْفنَْيه  

 باآلخرين: ........................................................................ 

 : .............................................................................. ونَ بنال

 : ............................................................................. ات  بن وال

 

 ن(  01)                     فو                     –: أب األسماء التاليةب تمم الجملأ  -5

 شاور ...... في األمور المهمة. -

    يخلو ........ من األسنان الصناعية. -

 

 ن(  01)    أدخل حرف نصب في الجملة األولى وحرف جزم في الجملة الثانية:  -6

 يزرعون المحبة بين الناس.  -

  .يدمران العواطف بالكالم السيء -
 

ن(   3لمجال الفرعي الثالث: اإلمالء: )ا  

  ن(  0.5)          أكتب "ابن" أو " بن" في الجملة التالية: -1

 رحالة مغربي. ....... بطوطة ....... عبد هللا  -

 

  ن( 0.75)   أتمم بهمزة الوصل أو همزة القطع:     -2

   .مه...كرم ..وستغفر ربه ... -

 

 ن( 01)   أكمل الكلمات التالية بهمزات مناسبة: -3

.  ب   ....،  َسما...، بَـ...ـيٌس، يَْز..ر     ْؤبـ 

 

 ن(  0.75)            : أرسم ألفا مناسبة مكان النقط  -4

   يحيـ... مصطفـ... حياة طيبة، كلما دعـ..  ربه. 

 الجمل  التوكيد نوعه
- 
- 

- 
- 

 حضر شعيب نفسه إلى القسم.  -

 بين الناس المحبة المحبة هنيئا لمن يزرع    -



III( ن 15) الكتابة :   لثالرئيسي الثا المجال ـ                                                 

    (ن 5) :الشكللمجال الفرعي األول: ا

 الكلمات المغلظة في النص  شكلأ -

 

      (ن 10)  :تعبير الكتابي: الثانيلمجال الفرعي الا

ندمت على    وقع خصام بينك وبين أحد تالميذ قسمك، فهاجمته بكالم قاس ومدمر، وبعدها

تعتذر له عما سببت له من ضيق بكالمك   من ثمانية إلى عشرة أسطررسالة اكتب اإلساءة له، 

)مستعينا ببعض عبارات النص(. الجارح راجيا منه العفو عنك.  
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 حيصحتالعناصر االمتحان الرئيسي 

                                   النص:

، ضعيف المستوى في المدرسة، أجهش بالبكاء دون تماسك وهو يدفن رأسه  ؤاد  ف  ل  ا    سير  ك  كان شعيب    

، تال سورا قصيرة ه  يْ َجْفنَرف الدمع وقد أثقل الحزن  ذ في الوسادة كي يكتم بكاءه، في الصباح توجه لقبر أمه، ي

 ة  ل  م  ه  م    ك  م  أ  ، ويقول:  ذ لي معي إلى المدرسة، فالمدرس يقسو علي أمام التالمي اترحما على أمه، وقال: " تع 

 ".ك  ب    م  ت  ه  ال ت  و  

اآلخرين في أي شيء، فأجمل تصرف هو    ف  واط  ع  عجيب من يقدر نفسه في كل شيء، وال يراعي   

ر عند القول، فبعض الكالم يدمر ويقتل. فكن  ذ رفق والكرم والمحبة، والحطمأنة القلوب بالكالم الطيب وال

 فتضيق عليهم.  ح  جار  ل  ا  تسئ فهمهم، وال تقسو عليهم بالكالم وال    باآلخرينرحيما 

فلم ،  ات  بنوال  ونَ بنالالتف حوله  يبكي،    ذ القسم وأخعاد شعيب إلى المدرسة محطما قلقا كالعادة، دخل   

بشر  يفهم أحد مشكلته حتى معلمه، فقصته قائمة وسوف تتكرر دون شك، ألنها قصة تلخص علة طائفة من ال

 فهمهم الناس األسوياء. يسيء

كل شيء يرحل إال الكالم الطيب، يظل مغروسا في النفوس الصافية، هنيئا لمن يزرع المحبة بين   

 الناس، فنقاء القلب ليس غباء وإنما فطرة يميز بها هللا من أحب.  

 

I ن( 20)  المجال الرئيسي األول: القراءةـ : 

 ن(  02)             سردي         -   ،وصفي توجيهي -  تفسيري،  - حدد نوعية النص مما يلي:  -1

 وصفي توجيهي  -

                                                   ن( 04)            )نقطة عن كل جواب(    نقطة عن الجواب لكل خانة: أنجز خريطة الكلمة  -2

 

 

 

 

 

 ن(  02)                                   ما هي القيمة التي يروجها النص؟:   -3

 أخالقية  -            اجتماعية. -أخالقية،  -رياضية،  -ثقافية،  -   

 

 ن(  03)                    إلنسان. يقوم به احدد عبارة من النص تبين أجمل تصرف   -4

طمأنة القلوب بالكالم الطيب والرفق والكرم والمحبة، والحذر عند القول، فبعض الكالم يدمر  

 ويقتل 

                               ن( 02)                                                             النص؟  نابماذا يأمر  -5

    عليهم بالكالم الجارح فتضيق عليهم.كن رحيما باآلخرين وال تسئ فهمهم، وال تقسو 

                                                                   

 ن( 02)                                                                        لقبر أمه؟ يلماذا توجه عل  -6

 طائفة 

 اسم         :النوع 

 ثلة  /جماعة   :مرادفال

 صياغة جملة مفيدة   :جملةال

 فرد  :ضد ال



... / يشتكي لها من إهانة مدرسه له أمام التالميذ ) تقبل   يطلب منها الذهاب معه إلى المدرسة

 أي إجابة في هذا السياق(
 

 ن( 03)                                                                 لخص الفقرة الثانية من النص.  -7
رين ويرأف بهم. خيقدر اآل، وأحسن الناس من حهناك من ال يراعي عواطف اآلخرين ويسيء لهم بالكالم الجار

 (. )يقبل أي تلخيص يتمحور حول أفكار الفقرة
 

   ن(  02)النص:                                         حدد مما يلي القيم والعبر التي يروجها  -8

          .محبة الناس والرأفة بهم -الحقد والحسد،  -،  الطيب  بالكالم القلوب  طمأنة  -المقدرة العفو عند  -

 )نقطة عن كل جواب(         محبة الناس والرأفة بهم               الطيب بالكالم طمأنة القلوب

 

II( ن 15) ةاللغوي  الظواهر:  الرئيسي الثاني المجال  ـ 

    (ن 6) لمجال الفرعي األول: الصرف والتحويل:ا

 ن( 1.5) :   الفاعل والمفعول حدد األفعال المعتلة مما يلي واستخرج منها اسما   -1

 )ربع نقطة عن كل جواب(       قال –ذرف  –كتم  –تال 

 اسم المفعول  اسم الفاعل  الفعل المعتل

 تال -

 قال -
 تال   -

 قائل  -

 َمْتل و   -

قول  -  م 

 

 ن( 1.5)             نقطة عن كل جواب() نصف  اكتب العدد بالحروف في الجمل التالية: -2

 .معاقا ر  ش  ع    ستة   سجل، وأطفال ة  ع  ب  س  و ،تلميذات  ع  تس  صافح المدير 

   ن( 01)                        () نصف نقطة عن كل جواب :لة من الفعلين التاليينأصوغ اسم اآل  -3

 اسم االلة   الفعل 

ن شار   رَ شَ نَ  م 

د   دَ رَ بَ  ب ر   م 

 

 ن(  01)                     () نصف نقطة عن كل جواب أصوغ اسم التفضيل من الفعلين التاليين:  -4
 

 اسم التفضيل   الفعل 

 أعلم  َعل مَ 

 أعلى ال عَ 
 

 
 
 

 ن(  01)                         (نقطة عن كل جواب ربع)  : مما يأتيمكان  الزمان أو الاسم  أعين -5

 المكان اسم  اسم الزمان  الجملة

 الشمس طلعالرعاة عند م نطلقي -

 وضع التالميذ مالبسهم في المستودع  -

 سياح مهبط ال طنجة -

 وفت الفراغ مخرج الناس إلى الحدائق -

 مطلع

 مخرج 

 

 المستودع 

 مهبط 



 

                                                                        (ن 6) :تراكيب: الثانيلمجال الفرعي الا

 ن(        01)                 () نصف نقطة عن كل جواب     :أعيد صياغة الجملة التالية مع الشكل  -1

ف ن  أراد شعيب    . هئ  بكا ك ت م   ، وحاولرأسه في الوسادة د 

 

                             (قبول أدوات شرط أخرى) نصف نقطة عن كل جواب :التامدخل أداة شرط مناسبة مع الشكل أ -2
 ن( 01)

ن   -  . يعمل سوءا يجز به م 

 مشاعر اآلخرين تنل حبهم. تحافظ على   متى -

 

 ن( 01)                                   )ربع نقطة عن كل جواب(  حدد التوكيد ونوعه مما يلي:  -3

 

 ن(  01)                      )ربع نقطة عن كل جواب( :الكلمات التي تحتها خط في النص أعرب  -4

 والهاء مضاف إليه مفعول به منصوب بالياء ألنه مثنى وهو مضاف  :  َجْفنَْيه  

 الباء حرف جر اآلخرين اسم مجرور بالياء ألنه جمع مذكر السالم باآلخرين: 

 فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر السالم ون: بنال

: بن وال  الواو حرف عطف البنات اسم معطوف مرفوع ات 

 

 ن( 01)            () نصف نقطة عن كل جوابفو     –: أب األسماء التاليةب تمم الجملأ  -5

 في األمور المهمة. أباكشاور  -

    من األسنان الصناعية. فوكيخلو  -

 

) نصف نقطة عن كل   أدخل حرف نصب في الجملة األولى وحرف جزم في الجملة الثانية:  -6

 ن( 01)  (جواب

 )تقبل أدوات النصب األخرى(   المحبة بين الناس. لن يزرعوا -

 )تقبل أدوات الجزم األخرى(  .العواطف بالكالم السيء يدمرالم  -
 

ن(   3لمجال الفرعي الثالث: اإلمالء: )ا  

   ن(  0.5)        )ربع نقطة عن كل جواب(  أكتب "ابن" أو " بن" في الجملة التالية: -1

 عبد هللا رحالة مغربي.  ن  ب  بطوطة   ا ب ن   -

 

         )ربع نقطة عن كل جواب( ن( 0.75)   أتمم بهمزة الوصل أو همزة القطع:     -2

   .مهأ  كرم أ  وستغفر ربه ا  -

 

          )ربع نقطة عن كل جواب(  ن( 01)   أكمل الكلمات التالية بهمزات مناسبة: -3

 الجمل  التوكيد نوعه
معنوي  -  
لفظي  -  

نفسه   -  
المحبة    -  

 حضر شعيب نفسه إلى القسم.  -

 بين الناس المحبة المحبة هنيئا لمن يزرع    -



.  أيٌس، يَزْ ـ ئـ، بَ ء  ،  َسماؤ  ْؤبـ ب      ر 

 

          )ربع نقطة عن كل جواب(   ن( 0.75)            : أرسم ألفا مناسبة مكان النقط  -4

  .ربه ادعـحياة طيبة، كلما  ىمصطفـ ايحيـ 

III( ن 15) الكتابة :   لثالرئيسي الثا المجال ـ                                                 

    (ن 5) :الشكللمجال الفرعي األول: ا

 ( تم شكلها في النص)  الكلمات المغلظة في النص  شكلأ -

 

      (ن 10)  :تعبير الكتابي: الثانيلمجال الفرعي الا

ندمت على    وقع خصام بينك وبين أحد تالميذ قسمك، فهاجمته بكالم قاس ومدمر، وبعدها

تعتذر له عما سببت له من ضيق بكالمك   من ثمانية إلى عشرة أسطررسالة اكتب اإلساءة له، 

)مستعينا ببعض عبارات النص(. الجارح راجيا منه العفو عنك.  

 تسلسل األفكار  استعمال أدوات المادة واالنسجام مة ءالمال التقديم 

 ن3 ن3 ن3 ن1

 ءمة المنتج للمطلوب، مال -

 كتابة النص وفق التصميم المناسب للرسالة،  -

 المناسب للرسالة، توظيف األسلوب  -

 اعتماد تسلسل منطقي في اإلنتاج المطلوب، -

 االستعمال المناسب ألدوات الربط وعالمات الترقيم، -

 التوظيف السليم للغة، -

 المقروئية والتنظيم المادي للمنتج )خط مقروء، خلو المنتج من الشطب، ....(  -

 

      


