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 :                                            النص
ُج ُنامُ رُ ب ُالُ ُنُ مُ ض ُُلُ خُ د ُي ُُوُ هُ ،ُف ُي  ُاق ُالطُ ُجالُ مُ ةُفيُالُ ي ُقيقُ حُ ُنهضة" تُلنورُميد" ةُ طُ حُ مُ ُروعُ شُ مُ ُرُ ب ُت ُعُ ي ُ

لىُإ ُُفُ دُ هُ ذيُي ُال ُوُ ُةُ ي ُسُ مُ الشُ ُةُ اق ُلطُ ل ُُي  ُب ُرُ غُ مُ الُ 

 .بُ جان ُال  ُوُ ُينُ ي ُن ُطُ وُ الُ ُرينُ مُ ث ُت ُسُ مُ الُ وُ ُلُ وُ الد ُُنُ مُ ُديدُ ع ُالُ ُفُ رُ طُ ُنُ مُ ُحظيُالمشروعُباهتمامُكبير د ُق ُل ُوُ  .باءُ رُ هُ كُ الُ ُليدُ وُ ت ُُلُ جُ أ ُُنُ مُ ُشمسيةاتُطُ حُ مُ ُجازُ نُ إ ُ

ُت ُُةُ ي ُمالُ جُ إ ُُةُ طاق ُبُ ُكُ ذلُ ،ُوُ ةُ ي ُب ُرُ غُ مُ ال ُُتُ لُ ميد ُُةُ دين مُ ُمالُ شُ ُكيلومترا 20 دُ عُ لىُب ُعُ ُةُ جين هُ الُ ُةُ ي ُسُ مُ الشُ ُةُ اق ُلطُ لُ " نورُميدلت" ةُ طُ حُ مُ ُروعُ شُ مُ ُعُ ق ُي ُوُ  ُلُ ص 

ُ ة ُبيرُ كُ ُزينُ خُ ت ُُة ُرُ د ُق ُميغاواط،ُوُ  800إلىُ ُنُ ضوئيةُمُ  - الشمسيةُالمركزةُوالطاقةُالكهروُةُ اق ُالطُ ُةُ مُ ظُ نُ أ ُُةُ ني ُقُ ت ُُنُ يُ ب ُُة ُطُ حُ مُ ذهُالُ هُ ُعُ مُ جُ ت ُسُ وُ  .ساعاتُ 5ت ب ل غ 

ُخُ اًُفيُت ُضيُ أ ُُمُ ساهُ ي ُسُ ُلُ ،ُب ُبُ سُ حُ ف ُُةُ طُ حُ مُ الُ ُتاج ُنُ إ ُُسينُ حُ ت ُُنُ مُ يمكنُ نُ ،ُل ُالمبتكرتين نُ يُ ت ُي ُن ُقُ الت  ُُنُ يُ ب ُُعُ مُ جُ الُ ُنُ أ ُُثُ يُ حُ ُ.ةُ دامُ ت ُسُ مُ ُةُ ي ُبائُ رُ هُ كُ ُةُ طاق ُُتاج ُنُ إ ُُلُ جُ أ ُ ُفيض 

ُفُ خُ ،ُوُ ةُ اعُ الكيلوواطُفيُالسُ ُنُ مُ ث ُ  .بونُ رُ كُ الُ ُسيدُ نائيُأوكُ ث ُُعاثاتُ ب ُانُ ُض 

ُهُ ذُ هُ ُيُ ب  ُل ُت ُُنُ ل ُ
ل ُطُ ق ُف ُُي  ُبائ ُرُ هُ كُ الُ ُطُ بُ الرُ ُنُ مُ ُاالحتياجات ة ُي ُت ُحُ الت ُُة ُي ُنُ ب ُالُ  سُ ن ُكُ ُ، ُ وُ ُياهُ مُ الُ ُريفُ صُ ت ُُةُ كُ ب ُشُ وُ ُماءُ الُ ب ُُويد ُزُ الت ُوُ ُيُ ق ُرُ الطُ ُلُ قُ الن ُُلُ مُ شُ ت ُهُا ُصالتُ ت ُ ال 

ةُ  ليمُ عُ الت ُوُ ُةُ حُ الص  ُُجالتُ فيُمُ ُزاتُ جُ نُ مُ ب ُُيامُ قُ الُ ُاللُ خُ ُنُ مُ ُةُ ي ُصادُ ت ُيوُاقُ وسُ السُ ُةُ ي ُمُ نُ الت ُُمُ عائ ُد ُُبيتُ ث ُت ُل ُُةًُصُ رُ ،ُف ُلُ ك ُ شُ ماُت ُكُ ُ.ةُ المُ السُ وُ  ال ف الح  ل ة ،ُ ،و  قاو  ُال م  عال م  و 

ي  ُ ياض  الر   و   ُ ُالث قاف ي  الت ن شيط   .و 

غُ الُ  ه ُن ُسُ كبيراُُرهانا ةُ ي ُن ُطُ وُ الُ ُةُ ي ُالطاق ُُةُ باق ُفيُالُ ُة ُد ُد ُ جُ ت ُمُ الُ ُاقاتُ الطُ ُةُ مُ ساهُ مُ ُنُ مُ ُعُ فُ قىُالرُ بُ ي ُوُ  عىُسُ اُي ُوحًُتفُ اُمُ شًُرُ وُ ،ُوُ ياتُ وُ ت ُسُ مُ الُ ُةُ لىُكاف ُعُ ُبُ رُ م 

ُيُ ع ُالُ ُمانُ إلىُضُ   .هُ اُب ُخورًُف ُُهُ لُ عُ جُ وُ ُنُ واطُ مُ ل ُل ُُريمُ كُ الُ ُش 

 (بتصرف)عنُموقعُأوساط

 (ن 20)القراءة : المجال الرئيسي األول
ْب َعّما يَلي  (ن2)     :اْقَرإ النَصَّ قراَءةً ُمتَأنِّّيَةً ثُمَّ أجِّ

 .في الخانة المناسبة)+( نوع النص بوضع عالمة حدد  -1

ُُُُُُُُُُُُُُُُُنصُسرديُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنصُتوجيهيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنصُتفسيري 
 :أتمم الخطاطتين التاليتين -2
 (ن2( )يدخلُ(عائلةُكلمةُ .أ

 

 

 

 

....ُُ...... يدخل  ......ُُ....  ......ُُ....  ......ُُ....  



 

 
 
 

 

 ن(2)       (:)نَْهَضة  خريطة كلمات  .ب

 

 

 

 

 

 

 

 (ن2) :حدد الفكرة العامة للنص -3
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 (ن2)  احتياجاتها؟ " نور"ما هي المجاالت التي سيلبي مركب  -4

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

 (ن2) .استخلص من النص العبارات الدالة على أن هذه المحطة ستنتج طاقة كهربائية صديقة للبيئة -5
....................................................................................................................................................... 

 (ن3) .لخص الفقرة الثانية من النص -6
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 (ن2): بين القيم التاليةسطر تحت القيمة التي يعالجها النص من  -7

  المُ السُ ُلُ ضُ ف ُ-                بالوطنُزازُ ت ُعُ الُ -         باءُ رُ هُ الكُ ُإنتاجُ  -
 (ن3) ما رأيك في اعتماد المغرب على الطاقات المتجددة؟ -8

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

   (ن 15) الظواهر اللغوية: المجال الرئيسي الثاني
 (ن 6)الصرف والتحويل : المجال الفرعي األول

 (ن1) النصاستخرج من  .1
 مضعفاصحيحاُ فعال                                   ................... : 
 مثالُفعالُمعتال............... :.......... 
 (ن1) .حول الفعل في الجملة التالية إلى األمر مع الضمير المطلوب .2
ُ ُلُ ثاًلُمُ ُساقُ   .ة ُد ُد ُ جُ ت ُمُ الُ ُاقاتُ فيُالطُ ُمارُ ث ُت ُسُ ال 

 .................................................................................................................................................: أن تُ 

 

 ال يكتب أي 

 شيء هنا

 المساك
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:مرادفها



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يكتب أي شيء هنا
 (ن2) .أتمم الجدول التالي حسب المطلوب مع الشكل .3

 اسم اآللة المكاناسم  اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

 ............... ............. .............. .............. ن ظ رُ 

 (ن1) :صغ اسم التفضيل مما يلي .4

س نُ  ث رُ : ...................................      ح   .: .................................ك 

 (ن1) :مع الشكل سليمفي الجملتين التاليتين بشكل اكتب العدد والمعدود  .5
 ُ ُُُُُُُبوع ُسُ فيُال  ُ( يوم( )7) ة ُطُ حُ مُ الُ ُلُ غُ ت ُشُ ت .............................................................................. 

 ُ ُهكتار(ُ( )11) هيزُ جُ ت ُُمُ ت           ......................................................................................... 

 (ن 6)تراكيب ال: ثانيالمجال الفرعي ال

َن النص جملة تتضمن فعال منصوبا -1  (ن0.5) :اِّْستَْخرْج مِّ
...................................................................................................................................................... 

 (ن0.5) :على الجملة التالية مع الشكل" لم"أدخل  -2
 .يستثمرُفيُالطاقاتُالمتجددة.........

 (ن1) المناسبة.الفراغ في الجمل التالية باألسماء الخمسة  أمأل -3
  (أبيه –أباه– أبوه). ةُ ظيف ُالن ُُةُ اق ُالطُ ُضوع ُوُ فيُمُ ُثُ حُ ب ُالُ ب ُ..........ه ُحُ صُ ن 
 ُ (أخيك –أخاك–أخوكُ) ي  ُمُ لُ عُ الُ ُثُ حُ ب ُالُ ب ُُمُ ت ُهُ ي ُُنُ أ ُ..........حُ صُ نُ ا 

 (ن2) .أتمم كل جملة من الجمل التالية بما يناسبها حسب المطلوب -4
 ُ (توكيدُلفظي.......................)ة ُاق ُالطُ ُة ُطُ حُ مُ الُ ُتُ جُ ت ُنُ أ 
 ُ (توكيدُمعنوي.........................) ة ُاق ُالطُ ُة ُطُ حُ مُ الُ ُتُ جُ ت ُنُ أ 
 ُ (الملحوظ تمييز. )ةُ ئ ُيُ ب ُلىُالُ عُ .....................  رُ ث ُكُ أ ُُة ُي ُسُ مُ الشُ ُة ُالطاق 
 ُ (تمييزُملفوظ. )ة ُد ُد ُ جُ ت ُمُ الُ ُاقاتُ الطُ ُضوع ُوُ مُ ُنُ عُ ُثُ د ُحُ ت ُي ُ..................... رينُ شُ عُ ُتُ أ ُرُ ق 
 (ن2) .بخط سميك في النصأعرب ما كتب  -5
 ُكيلومترا...............................................................................................:............................... 
 الحتياجات.....................................................................................:...................................... 
 رهانا........................................................................................................................... :......... 

 المبتكرتين...............................................................................................:............................... 

 (ن 3) مالءاإل: ثالثالمجال الفرعي ال

 (ن0.5) :ارسم همزة الوصل أو همزة القطع فيما يلي -1

ُوُ احُ   .هُ ب ُُزُ ت ُاعُ ،ُوُ ه ُن طُ ب 

 (ن0.5) :في المكان المناسب" بن"أو " ابن"اكتب كلمة  -2
  ُُع  .حُ صالُ ُنُ واطُ مُ ُللا ُُدُ بُ عُ .......... لُ ال 
  .......ُ يُ ب ُرُ غُ مُ ُة ُال ُحُ رُ ُة ُوطُ طُ ب. 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يكتب أي شيء هنا
 (ن1) .أتمم الكلمتين الناقصتين بألف لينة مناسبة -3
 المتجددةُالطاقاتُ ُمارُ ث ُت ُإلىُاسُ ..... د عـ. 
  ُقافاتُ الث ُوُ ُعوبُ الشُ ....... ـق ُت ُلُ مُ ُبُ رُ غُ مُ الُ ُلُ ظ. 
 (ن2): مما يليفي كل كلمة المناسبة  اكتب الهمزة -4
 .تكونُصالحاُنُ أ ُُةُ مُ كُ حُ الُ ُسُ ...رُ ُنُ أ ُُمُ ل ُواعُ ... قارُ ُرُ يُ خُ ُنُ كُ 

 (ن 15) الكتابة: المجال الرئيسي الثالث

 (ن5) الشكل: المجال الفرعي األول

 (ن3) :اضبط بالشكل التام الكلمات التي تحتها خط في النص -1

 يمكنُ       شمسية،ُ    نهضة،ُ

 (ن2) :اضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص -2

 حظيُالمشروعُباهتمامُكبيرُ

 (ن10)كتابةال: ثانيالمجال الفرعي ال

البديلة والمتجددة ثورة كبرى في العالم نظرا لإلمكانيات التي يتيحها لإلنسان مقارنة مع يعرف التوجه نحو الطاقات 

 :موضوعا مقاليا تتحدث فيه عن بكتأ .(...البترول، الغاز، الفحم)الطاقات غير المتجددة المعروفة 

 ا الجمة التي تتيحه المقصود بالطاقات المتجددة موضحا بعض نقط االختالف مع الطاقات غير المتجددة والفوائد

 (أسطر 10ال تتعد ) .لإلنسان
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 مادة التربية اإلسالمية
 :وضعيةال
ُ

 كورونا في َمْنعِ أداء صالتَْي العشاء والتراويح بالمساجد. فَعَِمَل السيد الجياللي على تخصيص مكان 
تََسبَّبَْت جائحةُ

ُهْم في صالة العشاء  في منزله ألداء الصالة ُرْفقَةَ زوجته وأبنائه إبراهيم وآسية ومريم وجدتهم الحاجة خديجة. كان يَُؤمُّ
ُم اْبنَهُ إبراهيم ِليُِصل َِي بهم في باقي الركعات من التراويح، حيث كان يَتْلو ما َحِفَظهُ وبعِض ركعات صالة التراوي ح، ثم يُقَد ِ

من آيات من سورتي اْلُمْلِك واْلُمْرَسالت، غير أنه كان يَْرتَِكُب بعَض األخطاء. بعد االنتهاء من الصالة، تَْجتَِمُع األسرةُ 
الشاي. وكالمعتاد في كل جلسة، يُْلِقي السيد الجياللي َمْوِعَظةً َشي ِقَةً حول مواضيَع تتعلق بالمالئكة  اْلُمتَوادَّةُ الْحتِساِء كؤوس

واليوم اآلخر وبالقضاء والقدر، أو بالصيام وشروطه وفرائضه وُسنَنِه. أما الزوجة واألبناء فكانوا يتناوبون على سرد 
أة عمران وأصحاب الجنة، بينما يتكلف األبناء بِبَْسِط قصص بعض القصص القرآنية، فتتحدث الزوجة عن قصص امر

آسية وإبراهيم ومريم ُكلٌّ حسب اسمه. من ناحية أخرى، كانت حكاياُت الحاجة خديجة اْلُمْمتِعَةُ عن تبليغ النبي صلى هللا 
 األبناء ة، تَُشن ُِف أَْسماعَ عليه وسلم لرسالة اإلسالم، وصبره وأصحابه على أذى المشركين وتحمل االبتالء في سبيل الدعو

 وتَُشدُّ انتباَهُهْم، وتُثيُر فضولَُهم لمزيد من التعرف على سيرة سيد الخلق أجمعين.
ُ

 األسئلة:
ُ

 (نقطتان)                                   أُْكِمُل اآلياِت التاليةَ لتَْمكيِن إبراهيم من تصحيح أخطائه في الحفظ:. 1
 

 ............................................................................................................................قولكم أو اجهروا به  وأسروا«ـ  

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

 (نقطة 1)    .   »(16وإليه النشور ) ......................................................................................................................

 ................................................................................................................................... (8) فإذا النجوم طمست«ـ 

 (نقطة 1)    .  » (13ليوم الفصل ) .......................................................................................................................

 

 (نقطة 1)         :أُعيُن إبراهيَم، انطالقا من اآليات التي تالها، على توضيح ما يلي. 2
 

  نقطة( 0.5)                                                         :التاليةالكلمة معنى 
 ........................................................... :طـُِمـَســـت  

  ْ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال 1)«من أسماء هللا الحسنى في قوله تعالى:  نِ يْ مَ استخراج اس
 نقطة( 0.5)             .........     ...................( 2..........     ..................( 1:    » (2وهو العزيز الغفور)
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 نقطة( 0.5)        : ( أمام الجواب الصحيحXة المتعلقة بحرف الراء بوضع عالمة )التجويدي القاعدةَ . أُبَي ُِن له 3

  تفخيــم الـــراء            اإلمــالــة                 ترقيــق الـــراء          
 

 (نقطة 1)                    :. أُساِعدُ أفراد األسرة في اإلجابة عن األسئلة التالية التي طرحها األب بعد إِْلقاِء الموعظة4

  ُنقطة( 0.25)       فضيلةً واحدةً من فضائل اإليمان بالقضاء والقَدَِر:                              )ي(رْ كُ ذْ أ 
................................................................................................................................................................ 

 

  َي(زْ رِ بْ أ( ( طبيعة المالئكة بوضع عالمةX) نقطة( 0.75)                          : في المكان المناسب 
 
 

 خــطــــأ صـحـيــح 

   الــمــالئــكـــة تَـْعــبُـــدُ هللاَ. -

   الــمــالئــكـــة تَـْعـصي هللاَ. -

   تَـْســُجــدُ هللِ.الــمــالئــكـــة  -

 
 
 

 (نقطة 1)                :بَْيَن فوائد الصيام وفرائضه ِمْن بَْيِن اآلتي بَِوْضِعها في الجدول لألبناءِ  . أَُمي ِزُ 5
 

 َعدَُم إيصاِل شيء إلى المعدة ـالجهاز الهضمي      ةُ راحَ إِ  ـ    عن الغيبة والنميمة فُّ كَ لْ اَ  ـ     ماعالجِ  كُ رْ تَ ـ 
 

 فرائض الصيام فوائد الصيام
................................................................... 

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

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

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

 (ونصف )نقطة                              :أُناقُِش إبراهيم ومريم للجواب عما يلي .6

 نقطة( 1)                   :ِذْكُر َمْظَهَرْيِن من مظاهر أدب حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه 
1) ...............................................    ................... 2) ........................................................................ 

 

 نقطة( 0.5)     " ة  ـحَ ـن  ـمِ "   /   "ة  ـنَ ـح  ـمِ "    :كتابَةُ كل كلمة في مكانها المناسب 
 

ِه مريم.تَْبِرئَةُ عيسى  - عُ قَْوِم مريم في إيذائِها.   ................. عليه السالم ألُم ِ  ................. ـ تََسرُّ
 

 نقطة( 0.5)               :الطفلة آسية، ِلنَِصَل بَِخط ٍّ كل عبارة بالحق المناسب لهاأَتَعاَوُن مع  .7
 

 الحق في اإليمان      آَوْت آسيةُ موسى عليه السالم -

 الحق في التعليـم     ـ آَمـنَـْت بـه وَصـدَّقَـْت برسالته

  الحق في الحيـاة 
 

 (نقطة 1)            لمـــاذا؟       ؟َمْن يَْمنَُع عن المساكين َحقَُّهْم في زكاة اْلِفَطِر بِدَْعوى أزمة كورونامع  قُ فِ تَّ . هل تَ 8
 

 بوضع عالمة المناسب  فِ قِ وْ مَ الْ  أَُعب ُِر عن(X):     ( ــقـفِ ت  ال أَ ـ   )....(    ــقـفِ ت  أَ ـ....( 
 أَُعل ُِل َمْوقِفي: ........................................................................................................................................ 

 

 
 

 ال يكتب أي 

 شيء هنا



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيء هنا ال يكتب أي
 

 

ضى. أََضُع قيَمةَ:  "9  نقطة( 0.5)                 :"  في الخانة المناسبةال َمَحب ة"  أو  "الر ِ

 قالَِت الحاجةُ خديجةُ:

ْلـنـا ُظروَف َوباء كورونا. -  ............................. نَْحُن أسرةٌ تَـقَـبَـّ

 ............................. اْلـَمــَودَّةِ فيما بَـْيـنَـنـا.ـ نَْحِرُص على ِحـْفـِظ 

 

لتي ا أَْستَْشِهدُ ألصدقائي الذين نَفَدَ َصْبُرُهْم على بالء جائحة كورونا بالحديث الشريف اْلُمتَِّصِل بِواقِعَِة اْبتاِلِء آِل ياسر .10

 (نقطة 1)                                  :َحَكتْها اْلَجدَّةُ لألبناء
 

 ُُرسولُللاُصلىُللاُعليهُوسلمقال: 

((.......................................................................................................................................................)) 


