
 

 

 

 

 اللغة العربيةمصحح مادة : أوال 
 
 ( نقط  02)القراءة : المجال الرئيسي األول  

  
 ن 2.0                            ...، متنوعة ، كثيرة ، مختلفة :  متعددة: شرح الكلمات .1

 ن   2.0                                          قديمة  ،مستنفذة  : تقليدية                       

 ن 2.0                        ....الموارد ، المراجع ، المنابيع : المصادر                     

 ن 2.0                                                            أصبحت ، #أمست :  الضد.0

 ن 2.0                                                                  صديقة  #عدوة          

 ن 2.0مستنفذة                                                                 #متجددة          
 ن 1، الطاقة التقليدية والمتجددة                   الطاقة ، أنواع الطاقة : عنوان النص. 3 

     ن0رار الطاقة التقليدية  ومزايا الطاقات المتجددة                   أض: فكرته العامة 

 (وتقبل كل األجوبة التي ترتبط مباشرة بالموضوع في فقرتيه) 
مضرة  الطاقة التقليدية، مستنفذة الطاقة التقليدية اقة دائمة وصديقة للبيئة،ط :نهاالطاقة البديلة ألالتجأ اإلنسان إلى   4

 ن0...                                                                               باليبئة 
 ن1                                                       يا مستهلكا طاقة:  أسلوب للنداء.  0

 ن 1 .................................................ال تتخلف عن ذلك:   أسلوب للنهي     
 ن 0.... ـ دخان المصانع ، تلوث الماء  والتربة : مظهران  للتلوث ناتجان عن استعمال الطاقة .6
 ...عن كل خطإ 52.0تخصم : الشكل.7

 ن 8                                                         ــ متعددًة ــ  البتروَل  ــ تقليدية ً     
 .ذلك  عن   نظيفة ، فال تتخلف  ة طاقي مصادرَ  عن   المستمر   البحث   هوَ  ك اليومَ إن خيارَ  ا طاقةً مستهلكً  فياَ ــ 

 (نقط  10) الدرس اللغوي:المجال الرئيسي الثاني 

 (نقط  6) :التراكيب  - أ

  ن ..1 :   تقبل كل جملة مفيدة تتضمن الظاهرة             .8

   ن 1.0 .(           دون مراعاة الترتيب )تقبل كل جملة مفيدة تتضمن التوكيد والتمييز . 9
   (نقط 3) :ابعرإلا .12

 ن 1فعل ماض مبني على الفتح  وفاعله ضمير مستتر تقديره االنسان               : التجأ
 ن 2.0                  .      حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: مضطرا

    ن   2.0                     حرف جار                                                         : إلى 

 ن 2.0                    وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره          اسم مجرور:  طاقة

 ن     2.0               الكسرة الظاهرة على آخره             نعت مجرور وعالمة جره: بديلة 

 (نقط  6):  الصرف والتحويل -ب 

 :يل حوالت. 11

 ن 1.0     .التدخينَ  ير  ذَ اح  ،فَ  ك  بشباب   ةً ي مستمتعأن تعيش ينتود   ـ إذا كنت   : المفردة المؤنثة 

يَن عيش  أن تَ  ونتود   م  ـ إذا كنت    :المخاطب الجمع المذكر م  بشباب  وا م ستمت ع   ن 1.0    .التدخينَ  وار  ذَ اح  ،فَ ك 

 
 
 

 للتربية الجهوية األكاديمية

 المهني والتكوين

 تافياللت مكناس لجهة

 ةالرشيدي نيابة
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 ":أَكل"من الفعل والمصدر اسم المكان واسم المفعول واسم الفاعل  صياغة.10

       

 المصدر اسم المكان اسم المفعول اسم الفاعل

 ن 52.0أكلٌ   ن 52.0َمأكل   ن 52.0مأكول      ن 52.0آكل  

 
 ن 1: مع الشكل التام نسب إلى األسماء لا. 13
يٌّ : ـ أخ    ن  2.00(  ة)اإلنساني : ن                          ـ اإلنسان   2.00( ة)أََخو 

 ن                           2.00(       ة)اَلطاقي : طاقة  ـ ال                           2.00  (ة)ٌبيئي :ـ بيئة   

 ن  1  :نقل العبارة اآلتية مع كتابة العدد بالحروف مضبوطا بالشكل. 14

 ن 2.0     .عجات نسَت  واشترى،ن      2.0قنطارا قمحا  َسْبَعَة َعَشرَ ـ باع فالح  

 (نقط 3)  :ـ اإلمالءجـ  

 ن  2.00   ءٌ ب ط -ن      2.00اٌب ئـَ ـ ذ      ن   2.00ٌس  أْ فـــ    ن  2.00 وٌس   ؤـ ر   :  الكلمات الءمإ.10

       ن  2.00  نزاعاتـ   ن  2.00 معاناةـ  ن  2.00سات اـانعكـ  ن     2.00 ةـ مقارن  :امإل الفراغ  . 16

 ن 1: المعرفة نكرة في الجملة اآلتية مع الشكل التام اجعل األسماء. 17

 صافح فتًى قاضياً عادالً   د  في نا     

                                      
  (نقطة 10 ): اإلنشاء:  المجال الرئيسي الثالث

 
باحترامك لعناصر كتابة الرسالة ،اكتب .شاهدت شريطا تلفازيا  يتطرق لتأثير استعمال الطاقة على البيئة  : الموضوع  

 أسطر ،  01إلى صديق لك ،في حدود 
 ـ تحدثه عن أخطار الطاقة الملوثة للبيئة0
 .تبين له مزايا استخدام الطاقة البديلة ـ 2

 . ـ تقنعه باستعمال مصادر طاقية متجددة3

 
 :مايلي يراعى في التصحيح:  التصحيح  
 ن  3ـ احترام النص لتصميم كتابة الرسالة                                               

االقناع باستعمال مزايا استخدام الطاقة البديلة ،الحديث عن أخطار الطاقة الملوثة للبيئة ،بيان  :ـ االرتباط بالموضوع  

 ن 3أسطر                                 12اللتزام بحجم  مصادر طاقية متجددة ،وا
 ن 0ـ االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم  و المقروئية                                
 ن 0.                                               ـ التوظيف السليم للرصيد اللغوي   
 ن  0                                                  ـ تسلسل األفكار وحسن تناسقها   

 ن 3ـ خلو النص من األخطاء التعبيرية التركيبية والصرفية واإلمالئية               
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  (نقط  15)  -مصحح مادة التربية اإلسالمية    -ثانيا 

 (نقط  50)  -القرآن الكريم  : المجال الرئيسي األول 

 التنقيط الجواب رقم

قالوا بلى . تكاد تميز من الغيظ  كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير "   1
 "قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل هللا من شيء إن أنتم إال في ضالل كبير

120 

عتل بعد ذلك  .مناع للخير معتد أثيم . وال تطع كل حالف مهين هماز مشاء بنميم "  0
 "إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين . زنيم 

120 

 : التجويدية في   3
هو الذي اتصل فيه حرف المد بالهمزة في كلمة واحدة ، : مد متصل : جاءنا    -

 . وحكمه ست حركات 
لساكنة والتنوين ميماً تحويل النون ا: قلب النون الساكنة أو التنوين : اء بنميم مش   -

        .مخفاة إذا جاء بعدها حرف الباء مع غنة مدتها حركتان 
      

 
520 

 
520 

 :     شرح المفردات القرآنية التالية  4
 تتقطع وتتفرق : تميز  -
 غليظ الطبع ، قاسي القلب: عتل  -

 
520 

520 

 

 (ن  20.نقطتان ونصف  )  –العقيدة والعبادات : المجال الرئيسي الثاني 

 التنقيط الجواب رقم

 :الخطوط التي تصل الصفات المستحيلة في حق هللا  بضدها  1
 العلم.                   . العدم  
 القدرة.                   . الجهل 
 البقاء.                   . العجز 
 الوجود.                   . الفناء  

 
 
 ن 1

 

 :ضع العبارات التالية في الخانة المناسبة   0
 من مبيحات اإلفطار من مكروهات الصيام من سنن الصيام من فرائض الصيام

  السفر ذوق الطعام تأخير السحور النية

 
 ن 1

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم :" اآلية القرآنية التي تدل على وجوب الصيام هي   3
 520 " .الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 

 

 (ن20.نقطتان ونصف .)اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية : المجال الرئيسي الثالث 

 التنقيط الجواب رقم

 ن 1 .كل مسكر خمر وكل خمر حرام :" أتمم كتابة الحديث النبوي الشريف  1

كانت حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة  و سميت بهذا االسم ألنه وردت فيها  0
( ص)ففهم منها أنها توديع الرسول " لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا :" عبارة 

 .لصحابته وأمته 

 ن 1.0
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