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 أوال : اللغة العربیة

  I) القراءة والشكل :
   أ- القراءة (12 ن):

 = حثیثة –) ن 0,5( ...تقبل  –تأتي  –تصل  = ترد – )ن 0,5( - ضریر -أعمى = مكفوف - 1
  )ن  1,5......(....................................................................................................................سریعة

  )ن  1,5( ...........................................................................................سیرة ذاتیةعبارة عن النص  - 2
) ن 2(  ....................................."غادرت مدینة القصر الكبیر": یدل على ذلك . نشأ في مدینة القصر الكبیر - 3  
  )ن 2(...............................................................................................ذةساعده على ذلك موھبتھ الف - 4
)ن 2(................................................................................................یا عبد السالم، أسلوب النداء - 5  
 )ن 3......(............تجاوزھا بالصبر والمثابرة واالجتھادحاول و حالتھإذا ما تقبل  إعاقتھیمكن للمرء أن یتحدى  - 6
  

  : )ن 6( الشكل) ب
  
  :كل وحدة كما یليلنقطة  0,25تمنح  تركیبیةوحدة  24النص المراد ضبطھ بالشكل التام إلى  یقسم 

  ) :هُ نفسَ ) (لسؤالَ ٱ) (نيِ يسألونَ ) (لحيِّ ٱ ةُ يَ بْـ صِ ) (كان كثيرا ما  (         
  ؟) المِ لسّ ٱ يا عبدَ ) (فوفاً كْ مَ ) (تَ دْ دَ زْ ٱ لِ هَ ( -
ٍ رَ كِّ بَ مُ  نٍّ في سِ ) (رَ صَ بَ لْ ٱ) (تُ دْ قَ فَـ ) (ينِّ ومع أَ (

نا ذْ أُ /ناً ذُ أُ (:)ةً ذَّ فَ  ةً بَ هِ وْ مَ ( )ينِ قَ زَ قد رَ ( )عالىتَ  هللاَ ٱ( )نَّ أَ ) (الَّ إِ (،)ة
  .)عيمَ سْ مَ إلى ( )دُ رِ تَ تي لَّ ٱ( )واتِ ألصْ ٱ جميعِ ( )ظِ فْ على حِ ( )ماً وْ دَ ( )يتانِ ساعدَ ( )ةً قويَّ  رةً وذاكِ  ةً يقيَّ موس

II (الدرس اللغوي:  
  )ن 8( التراكیـــــب  - أ

  )ن 4.(.......................................................................................................................... - 1
  خبره جملة  مضاف إلیھ  )مضاف(اسمھ   ناسخ حرفي

  
  أن

  
  تحدي

  
  اإلعاقة

  خبره  )اسمھ ضمیر مستتر(ناسخ فعلي 
  واجبا  أصبح

 
 :اإلعراب  - 2

  )ن 1( ...............................................................توكید معنوي تابع للمؤكد في نصبھ:  نفسھ -
 )ن 1( .....................................)وھو مضاف( الظاھرة على آخره منادى منصوب بالفتحة:  دعب -
 )ن 1( .........................................منصوب بالفتحة الظاھرة على آخره) ثان(مفعول بھ :  موھبة -
 )ن 1( ........................................................حال منصوب بالفتحة الظاھرة على آخره:  حامال -

  
  



  
  )ن 8( الصرف والتحویــــل -ب

  )ن 1...........................................................................(أمستا حثیثتیننحو طریق الفن  الخطوتان-       
  )ن 1....................................................(...............................أمسى حثیثا السیر نحو طریق الفن -       

  
  )ن 3......(......................................................................................................................- 2

  ب إلى الیاءاسم منسو  تفضیلاسم   مقصوراسم   مفعولاسم   اسم فاعل  مصدر
البصر –السؤال   
...حفظ –موھبة   

 
  ن 0,5

 متوجھا –حامال 
  مبكرة –
  

  ن 0,5

  امكفوف
  
  

  ن 0,5

  الخطى
  
  

  ن 0,5

  أعذب -أروع 
  
  

  ن 0,5

 –الثانویة  –موسیقیة 
 -المغربیة  –الموسیقیة 

  العربیة
  ن 0,5

  
 

  )   !  األخطاء التركیبیة تحتسبال ( -    3     
                                 )ن 1......................(................... .لحناثالثة وخمسین  الم عامر أكثر منلحن الموسیقار عبد الس -
                        )ن 1( ...........................................................دقیقة خمس وأربعون" القمر األحمر"مدة أغنیة  -
                                 )ن 1........................(............................... .قصائد من ألحان الموسیقار ثالثالقرص یضم ھذا  -

  
  

  )ن 3( اإلمــــالء -جـ
ألٙ       تٙ تارٙ القاعة بالمتفرجین، ورفعت  )ن  0,5( تاِمْ رْ  واقف )ن  0,5( مُغنّ ظھر ف،  )ن  0,5( ةالسِّ جوقة  )ن  0,5( سُ أیٙ

ھٙ ـیٙ ب الكبیر عبد الھادي بلخیاط إنھ المطر. كبیرة اطِ قصیدة  لتقدیم )ن  0,5( ـیأتٙ من تلحین الموسیقار  )ن  0,5( ئالشّ

  .الراحل عبد السالم عامر

  
  )ن 13( اإلنشـــــاء -د     

  
:المعاییر التالیة  ضوء فيیتم تقویم إنجاز المترشح   

   )ن 1(  ..............................................؛نشائي بتحدید مقدمتھ وعرضھ وخاتمتھوضع تصمیم للموضوع اإل •
 )ن 2( ..............................................................؛)السرد( توظیف األسلوب المناسب من أسالیب الكتابة •
  )ن 2( ................................................................؛االلتزام بالمطلوب على مستوى الموضوع والحجم •
 )ن 2( ...............................................وفق تسلسل منطقي؛الموضوع حول عرض األفكار والمواقف  •
  )ن 1(  ..........................................................................استعمال عالمات الترقیم استعماال صحیحا؛ •
 )ن 1(  ........................................................................................................؛القدرة على التخیل •
 )ن 2(  ..................................................................................؛توظیف الرصید اللغوي بشكل سلیم •
 )ن 1( ...........................................................................إدراج االستشھادات في المحرر اإلنشائي؛ •
  )ن 1( ..............).نظافة الورقة – ترك فراغ في بدایة كل فقرة - ترك ھامش للتصحیح(تنظیم المحرر اإلنشائي  •

 
  نقطة 50: المجمـــــــــوع                                                                                                   

 
 
 
 
 


