
 

  مصــــحح اللغة العربية -1

 (ن 02) .القــــراءة: أوال     

 تطوير: تنمية –... نحفظ ، نحمي،: نصون  -   : الشرح .1

لكل  2.0أي  ن 0)                 ..، تقاسيتعاني : تتألم   -.. ندع : نترك – 

 (     جواب صحيح

متكلين، : معتمدين –... ضعيفة ، بسيطة ، متواضعة : جبارة  -     :الضد .0

  تابعين

 ن0)      تعسير، تصعيب،: ـ تيسير ... اإلهمال، الالمباالة:  العناية -          

 (لكل جواب صحيح 2.0أي 

 ...الخاصةجات الخاصة  ـ حقوق ذوي الحاجات ذوو الحا: أمثلة لعناوين للنص .3

                                                                                        ( ن0) .    

.       تمعلتمكينهم من تطوير مهاراته، وتنمية قدراتهم وتيسير انخراطهم في المج .4

                                                  (ن3)

ـ الحق في العيش الكريم ـ  (العالج) ـ الحق في التطبيب الحق في التعليم المكيف .0

.                                                  ......الحق في الولوج إلى جميع الخدمات ـ 

 (ن 3)

 (كيفما كان نوعهخصم نصف نقطة عن كل خطأ .  ن  8):   الشكل  .6

 

إنُهْم . هاعانات  لـَنْتُرَكـَها َوَشأَْنها، َتَتألــُم لمُ  الُمْحتاَجة   َفَما َكاَن لَهذه الفـَئة  

 ضعَ نَ  أنْ ، وَ  نا  وْ هم صَ رامتَ كَ  ونَ صُ نَ  غي أنْ بَ نْ ، يَ ءيْ شَ ل ل كُ بْ قَ  أناس  

. همس  فُ ى أنْ لَ ين عَ د  م  عتَ وا مُ بحُ صْ يُ  كيْ ة َالالزمَ  ائلَ سَ وَ هم الْ رف  صَ تَ  تَ حْ تَ 

 يز  ـي  التمْ  نَ م   يه  ن  واط  مُ  منْ  الفئةَ  ي هذه  م  حْ الذي ال يَ  المجتمعَ  أظلمَ ا مَ فَ 

                              ! ال  مَ واإلهْ 

 .الدرس اللغوي: ثانيا 

 (ن6.         ) التراكيب .1

 (نصف نقطة لكل عنصر صحيح في اإلجابة أين  3)    1-1

حرف 
 نصب

فعل 
-منصوب 
 ناسخ فعلي

جار  خبره اسمه
 ومجرور

مضاف 
 إليه

 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية 

 والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية

تافياللت مكناس لجهة  

الرشيدية نيابة  
 

 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ  ⵜ  ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ                                             
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 ــهم على أنفســــ معتمدين ــوا يصبحـُـــــ كي

 

 :هناك إجابات عديدة  مثل      1-0

 (ن2.0)       ......ــ   ه ــ  أحمدُ أدهشني المعاق  صبُره  ــ عزيمتُ 

 (ن2.0)      .                                    تأكيد الفعل   1-3

 

 نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: جبارة        - 1-4

 "     "    "   "    "    "    "   "منادى منصوب : ساعيا                

 "      "      "       "     "    "   "اسم إن منصوب  : حــــقا               

فعل مضارع مجزوم  بال الناهية وعالمة جزمه السكون الظاهر على :  تتأخر                

 .آخره

 ( نصف نقطة لكل إعراب صحيح ن أي0)                                              

 (ن6.  )ويلالصرف والتح .0

 

 .يصون   :األجوف -  وضع         :المثال -   – 1- 0         

ن أي نصف نقطة لكل  0)   ساعيا : المنقوص  - يحمي، ينبغي، :الناقص  -

 (                                               جواب صحيح

 :التحويل -    0-  2       

  .حــقـا نالحاجات الخاصة عليك إن لذوي! إلى الخير تفيا ساعيا -     

 أو . حــقـا مالحاجات الخاصة عليك إن لذوي! إلى الخير فيا سعــاة -     

ن أي نقطة لكل 0)                   "    "   "   " " "  " " " " " "  "    " "   ين اع  فيا سَ  -     

                                                                                                                                                                     (جواب صحيح

ن أي نصف نقطة لكل 0)          . ينفس – يعالم  - يتعليم – يوطن    -    0-3       

 (جواب صحيح

 (ن3.           )اإلمــــــالء .3
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لكل جواب  2.0أي  ن0)                         َوفـى ـ  َدَنــا -أعمـى  – عصـا      - 3-1

 (صحيح

 (ن 1)                          .زياد بالد األندلس فتح طارق بن -  3-0          

 (ن 10(  )اإلنشاء)  التعبيرالكتابي:ثالثا 

o   (                                                                              ن3)                     واحترام الحد األدنى من السطوراالرتباط بالموضوع 

o الحاجة الخاصة وذو الصعوبات التي يعانيها نوع اإلعاقة،:  التاليةذكر وتسلسل األفكار 

                                                                                    ...(  مهإلي، المساعدات المقدمة 

 (ن6)

o                                (ن3)                                     سالمة اللغة 

o                                   (ن0)                 استعمال عالمات الترقيم 

o (ن1)                .                          وضوح الخط و تنظيم اإلنجاز 

 

 

 :مصحح التربية اإلسالمية -2

 سلم التنقيط عناصر اإلجابة المجاالت

الرئيسي المجال 
القرآن : األول

 (نقط 0: )الكريم

 

قل هو الذي ذرأكم في االرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا " -1
 ".كنتم صادقين، قل إنما العلم عند هللا وإنما أنا نذير مبينالوعد إن 

وال تطع كل حالف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، " -0
عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال 

 ".أساطير االولين
حسرة على وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه ل" -3

 ".الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم
 :الشرح -4

 ذليل -حقير : مهين -
 عي اب: هماز -
 :الحكم التجويدي -0

 تحقيق الغنة في النون المشددة: قل إنما -
 ترقيق الراء ألنها مسبوقة بياء ساكنة: أساطير -

 (نقطة1)

 

 (نقطة1)

 
 

 (نقطة1)

 
 

(2.0 

( نقطة

(2.0 

 (نقطة
 

(2.0 

( نقطة

(2.0 

 (نقطة
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المجال الرئيسي 
العقيدة : الثاني

     والعبادات 

 (نقطة 0.0)

 

 ...الكالم  -القدرة  -البقاء  -القدم  -الوجود : يجب في حقه تعالى -1
 (لكل جواب صحيح 2.00)

 ...الجهل  -الفناء  -العجز  -العدم : يستحيل في حقه تعالى

 (لكل جواب صحيح 2.00)
 .ن هو القضاء والكفارةفي رمضاحكم من أفطر متعمدا  -0
 :أضع العبارات التالية في مكانها المناسب بالجدول -3

 (لكل جواب صحيح 2.00)
مفسدات 
 الصيام

مستحبات 
 الصيام

 مكروهات الصيام مبيحات اإلفطار

القيء 
 عمدا

 تالوة القرآن
العجز عن الصيام 
بسبب الحمل أو 

 الرضاع

المبالغة في 
 المضمضة

 

(2.0 

 (نقطة
 

(2.0 

 (نقطة
 
(2.0 

 (نقطة
 (نقطة 1)

المجال الرئيسي 
اآلداب : الثالث

اإلسالمية 
والحديث الشريف 
والسيرة النبوية 

 (نقطة 0.0)

 

 .حرم اإلسالم الرشوة تحريما قاطعا -1
: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن ثوبان رضي هللا عنه قال

 "بينهمالعن هللا الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي "
أول غزوة خاضها الرسول صلى هللا عليه وسلم ضد قريش هي  -0

 .مكة وآخرها هي فتحغزوة بدر، 
 

 
(2.0 

 (نقطة
 (نقطة 1)

 

 (نقطة 1)
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