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 نقطة(  20أوال: القراءة )

 األجوبة  النقط األسئلة 

 تفسيري  ن2 الُمناِسبَةِ  َعالَمة َ)×( أمام نوعية النص َضع   (1

 أتمم خريطة كلمة "مزايا"  -أ (2
 
 
 
 ايت بعائلة كلمة: "حيوي"   - ب   

 ن2
 
 
 
 ن1,5

 مزايا خريطة الكلمة:  - أ
 .....  –  فوائد- محاسن: المرادف: اسم        /        النوع
: كل جملة تركيب في جملة/            مساوئ، سلبيات : الضد

 مصاغة بشكل سليم.  "مزايا"تتضمن كلمة 
 (ن عن كل جواب صحيح  0.5)

   عائلة كلمة "حيوي"  -ب
 ... - محيا  - حي - حياة: ه الكلمةكل الكلمات المرتبطة بهذ

  عن كل كلمة صحيحة( (ن0.5))
 ن 2.5 حسب النص، أين تنتشر شجرة األركان؟ (3

الساحلي من شمال على امتداد الشريط تنتشر شجرة األركان 
 .الصويرة إلى جنوب سيدي إفني

اكتسبت مناطق انتشار شجرة األركان بالمغرب   (4
اهتمااماا عاالمياا، اساااااتخر  من النص ماا يادل 

 على ذلك؟
 ن2,5

مم  ، من قبل منظمة األم 1998سنننة   مناطق انتشننار ا  تم تصننني  -

 ؛ لمحيط الحيوي لألركانلالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة كمحمية  
تراث  ننننننضنمن القائمة التي تمثل ال م 2014في نونبر    أدرجننننننت -

 ؛ةنسانيني الالمادي لإلننالثقاف
تم إقرار يوم العاشننننر من شنننننر ماي من كل سنننننة يوما عالميا   -

     لشجرة األركان
 في حالة إجابتين( ن2,5وفي حالة إجابة واحدة  ن2تمنح  )

أن شاااااجرة األركاان تلعاب   جااء في النص: "  (5
دورا مهما في حماية التربة وتحسااااين المجال 

، مما يدفع السااااكنة ومحاربة التصاااحر  النباتي
بهاا"، ماا رأياك في  القروياة إلى االرتبااط الوقيق  

 ذلك؟

 ن2,5
 ن( 1التعبير عن الرأي ) -

 
 ن( 1.5التعليل ) -

 يدعو إليها النص؟ ما هي القيمة التي  (6
 ن1,5

الحفاظ على البيئة....)أو أي قيمة  –االعتزاز بالموروث الطبيعي  
 تصب في ذلك( 

 حدد الفكرة العامة للنص (7

 ن2,5

 أ مية شجرة األركان كموروث طبيعي عالمي  -
 المزايا الطبيعية واالقتصادية لشجرة األركان -
 اال تمام العالمي بشجرة األركان -
-  ........... 

 ألخص الفقرة القانية من النص (8

 ن3

تستحضر الفكرتين األساسيتين أو ثالثة فقرة في حدود سطرين  
 وتحترم معايير االنتاج الكتابي:   7الواردتين في السؤال رقم 

 ن(1مة )ءالمال -
 ن( 1االستعمال السليم ألدوات المادة ) -

 ن( 1االنسجام ) -
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 ( نقطة 15) اللغوية الظواهر : قانيا

 نقط(   6الصرف والتحويل ) -أ

 ن( 1أحول الجمل التالية حسب ما  و مطلوب: ) -1

 َمنندَّ يَنند النننعون للننفالح وسنننقى األشنننننجار.  •

تُ               أنا في الماضي                       ن( 0,5األشجار. ) َوَسقَي تُ يد العون للفالح  َمَدد 

 ن( 0,5األشجار. ) َونَس قييد العون للفالح  نَُمد               نحن في المضارع                   

 ن لكل جواب صحيح( 0,5)  ن(3أصوغ من األفعال التالية ما  و مطلوب مع الشكل: ) -2

 الجواب المطلوب الكلمة

 ُمحتِفظ  اسم الفاعل  احتفظ 

 َموِعد  اسم الزمان  وعد 

 َمْرمى اسم المكان  رمى

 ِمْفتاح  اسم اآللة  فتح 

 َمْنتوج  اسم المفعول  أنتج 

 أْعظم  اسم تفضيل  عظم 

 ن لكل جواب صحيح( 0,5)  ن(2أعيد كتابة العدد بين قوسين بالحرو  مع الشكل التام: )  -3

 رجال.  تسعَةُ (  9يعمل في حقلنا ) - .       ركان األ من نوع شتالت  َخمسَ (  5اشترى الفالح ) -

 زائرا. ستة وثالثون( 36زار المعرَض ) - سنة.          رةثالث عشْ ( 13عمر أحمد ) -

 نقط(  6التراكيب ) -ب

 ن لكل جواب صحيح( 0,5) ن(:2أتمم الجمل التالية حسب المطلوب ) -1

 ( آخر توكيد معنوي )أو أي         إلى المستوص  الجديد.   عينه جاء الطبيب  -

 ( آخر توكيد لفننظي أو أي  )             . الجميع فابتنج  أقبل العيد ، أقبل العيد  -

 ( آخر  تمييزملحوظأو أي )                           . فتكا  األوبئةر ثك كورونا أ -

  (آخر فوظ نييزملننتمأو أي  )  مصابا.                أحد عشر  نجا من العدوى  -

 ن( 4x0,25)  ن( 1أكتب األسماء الخمسة بشكل سليم في كل جملة: ) -2

 قول السوء.   فاكجنب  - األخالق الكريمة محبوب عند الناس.               ذو -

    أبيك. على  سلمتَ  -           .       في حل واجباته المدرسيةأخاك ساعد  -

 ن( 4x0,75أعرب الكلمات التي تحتنا سطر في النص إعرابا تاما ) -3

 . الظا رة على آخره مفعول به منصوب وعالمة نصبة الفتحة رمننننننننزا:  -

 وعالمة جره الكسرة الظا رة على آخره.   تابع للمعطو  عليه في الجراسم معطو  التننغيرات:  -

 وعالمة جره الكسرة الظا رة على آخره.   نعت تابع لمنعوته في الجرالسنناحلي:   -

 فعل مضارع منصوب بلن، والفاعل ضمير مستتر تقديره  و. يتننننننازل:  -

 نقط(   3اإلمالء ) - 

 ن( 4x0,25)   ن(1)  )بن /    ابن/   الوصل  مزة/   القطع  ) مزة :  يلي  مما يناسب  بما   الفراغ امأل -1

فتخار، لكونها مدينة تاريخية بناها السلطان  احيائها، ويتحدث عنها دائما بكل أ َاِزداد في أحد  .مدينة الصويرة ابنَعـِلي          

 عبد هللا.  بنمحمد 

 

 ا العااُل  ى موسيقا  - ى مضا  -  ادعا -   : ن( 4x0,25)  ن(1أكمل كل كلمة ناقصة باألل  اللينة المناسبة مكان النقط ) -2

 

إجابتين صحيحتين+ واحدة خاطئة صحيحة/ ن لكل إجابة 0,5)   ن( 1أضع عالمة × أمام الكلمة المكتوبة كتابة سليمة ) -3

 ن( 0أجابتين صحيحتين+ إجابتين خاطئتين )ن(/ 0,5)

 x x   ُشئون                      تباطـؤ                      شاِطـئ                           تـــفـاأَل               
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 نقطة(  15قالقا: الكتابة )

 ن( 5الفرعي األول: الشكل )المجال  -أ

  ن لكل حركة إعرابية0.5صحيحة و  )وسط الكلمة(  ن لكل حركة لفظية0.5تمنح ). اْلننُمتَواِجَدةُ / الننّسنننناِكنَةَ / أُْدِرَجننننننتْ  -1

 ن( 3x1) صحيحة(  )آخر الكلمة(

 صحيحة(  ن لكل حركة إعرابية0.25صحيحة و  لكل حركة لفظيةن  0.25تمنح ) . ةِ نيَّ سانِ ننْ إْلِ لِ  يَّ مادِّ الاّل  يَّ نقافِ الثَّ  راثَ ت  نال -2

(4x0,5)ن 

 

 ن( 10المجال الفرعي الثاني: التعبير الكتابي ) -ب 

 .أسطر  عشرة  إلى  ثمانية  من  إنتاجك  يكون   أن على  التالي  الموضوع  في أكتب 

 تصرفت إلنقاذ الغابة" "تعرَضت بعض أشجار األركان في الغابة المجاورة لَك لحريق، احِك ماذا وقع، وكيف 

 يراعي في تصحيح اإلنتاج الكتابي المعايير المبينة في الجدول أسفله، حيث تكتب نقطة كل معيار أمامه قبل تجميع النقطة النهائية مالحظة:َ

 المجموع:
ن(  10)  

( ........ )  

).....(  (ن1) سالمة اللغة ).....( (ن3)تنظيم األفكارالمطلوبة   ).....(  ن(2)االرتباط بالموضوع   ).....(  (ن1)التصميم    

  ن(1) جودة الخط والتقديم

( )....  
( ).....( ن1الشعور) مالءمة ).....(      (ن1)حسن استعمال عالمات الترقيم والروابط    
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 :  االستجابة -1

 ن(0,5) : اإلمساك عن شنوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمسعر  الصيام شرعا  

 (ن 0,25يكتفي المترشح بإجابة واحدة ) العقل...  –دخول شنر رمضان : شرطا واحدا من شروط الصيام -: اذكر 

يكتفي المترشح  ) التضامن مع المحتاجين.... – مساعدة الفقراء  –  إراحة المعدة -فائدتين من فوائد الصيام:   -

 ( ن2x,250بإجابتين: 

 ن(2x,250) . صالة الفجرووقتنا ما بين صالة العشاء   رمضان،  أمأل الفراغ بما يناسب: تصلى صالة التراويح في شنر 

 

   تزكية )عقيدة(:  -2

 ن(0,5) أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره : اصطالحا  أعر  اإليمان -أ

 أصل بخط كل عبارة بما يناسبنا:  -ب

 من اإليمان بالمالئكة                                  ●                    ●اإليمان بالقرآن الكريم            

 من اإليمان باليوم اآلخر   ●                   ● اإليمان بجبريل                   

 ( 3x0,25)بالكتب السماوية                 من اإليمان    ●                    ● اإليمان بالجنة والنار             

 

   تزكية )قرآن كريم(:  -3

 ن(1,5)  - أ
 ن(1,5)﴿  - ب
 ن( 0,25) المجنون )أو ما يفيد ذلك(المفتون:  -      ن(0,25) (متعب )أو ما يفيد ذلك حسير:  -        اشرح ما يلي:  -ت 

 ن( 0,5)َترقيق الراء الحكم التجويدي المناسب لآلية:  

 

( والتي قابل  صلى اهلل عليه وسلمبكاء صديقك ذكَّرته بصفة من أعظم الصفات التي تميز بنا الرسول )  أثناء   - اقتداء+استشهاد: أ -4

    ن(1) ولماذا يجب التحلي بنا؟  ، ما  ي؟قريشبنا أذى كفار 
 ن(0,5))أو ما يفيد ذلك(  .... تفاديا للغضب وعدم الوقوع في اللعن والخصام، ن(0,5) الصبر  -

 
 ن( 1) قصة ابتالء آل ياسر تتحدث أيضا عن نفس الصفة والتي جزاؤ ا الجنة، فما  و الحديث الذي يدل على ذلك:  -أ

  صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة  

 
 نَ(0,5)  -  وضع العبارة المناسبة في الخانة الفارغة من الجدول - أ قسط+حكمة:  -5

 هللا الذي برأها عز وجل من الخطيئة واالتهام حملُها كان نتيجة نفخة من روح  مريم ابنة عمران 

 كانت منقذة موسى، فلما بُعث آمنت به، فكان لها أجر اإليواء واإليمان َآسية زوجة فرعون   

 تقربت من صديقك وحاورته ونصحته بأدب، أسوة بأحد األنبياء، فمن  و؟ ومن كان يحاور بنفس الطريقة؟  -ب 

 ن(0,25)  يحاور أباه / قومهكان ، ن(0,25) إبرا يم عليه السالم 

 


