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المملكت المغزبيت 
 2012- 2011:                               المُسم الدراسيَسارة التزبيت الُطىيت 

             األكاديميت الجٍُيت للتزبيت َالتكُيه 
جٍت العيُن بُجدَر الساقيت الحمزاء 

 2012                                    دَرة يُويُ 

 

االمتحان المُحد الجٍُي  لىيل شٍادة السلك  
 الثاوُي اإلعدادي

 

 المتزشحُن الزسميُن َاألحزار
 

 
اللغت العزبيت :  المادة 

 
ساعتان :                                  المدة الشمىيت 3: المعامل 

 .الشأ إٌض اِرٍ لشاءح ِزأُٔخ ثُ أخت ، فٍ وسلخ اٌزحشَش، ػٓ األسئٍخ اٌزٍ رٍُه 

 :                                                      ٔض االٔغالق

 سجًُ إٌدبذ
، فؼٓ طش٠ك اٌمشاءح ٔزّىٓ ِٓ ِٛاوجخ "اٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ و١ف ٠مشؤْٚ: "        ُعئً فٌٛز١ش ػّٓ ع١مٛد اٌجٕظ اٌجششٞ ،فأجبة

اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚجؼً ِذٜ سؤ٠زٕب ٌألش١بء أٚعغ، ِّٚٙب ٠ىٓ ِجبي اٌزخظض فإٔب عٕجذ ِؼٍِٛبرٕب رزٕبلض ػبِب ثؼذ ػبَ ئرا 

 ح١بح اٌّزفٛل١ٓ – اٌغذ خًُ –ٌٚٛ رإٍِٔب ٔحٓ . إٍّٔ٘ب اٌمشاءح، ث١ّٕب اٌّؼشفخ رٕفجش ِٓ حٌٕٛب غ١ش ػبثئخ ثبٌّزثبئج١ٓ ٚ اٌؼبثث١ٓ

١ِّٓ ٠زّثٍْٛ ِب ٠مشؤْٚ، ٠ٚض١فْٛ ئ١ٌٗ ِب ٠حمك ٌُٙ فشص اإلثذاع ٚاٌزفٛق ِٙ  .فٟ ربس٠خ اٌجشش٠خ ٌٛجذٔب أُٔٙ وبٔٛا لشاء َٔ

 أعالفٕب ػٍٝ اٌمشاءح اٌّغزّشح ثبػزجبس٘ب دأة ج١ّغ األُِ اٌح١خ إٌّطٍمخ ئٌٝ غذ أفضً، ِٚب أػظُ اإللجبي        فحجزا 

، ٚعٍٛوب طجمٖٛ ئ٠ّبٔب ُِٕٙ ثأْ  طٍت اٌؼٍُ فش٠ضخ، أِب "طٍت اٌؼٍُ ِٓ اٌّٙذ ئٌٝ اٌٍحذ " !ح١ّٕب ارخزٚ٘ب شؼبسا سفؼٖٛ 

اإلّ٘بي ٚاإلخالد ئٌٝ اٌٍٙٛ ٚئساحخ اٌؼمً ِٓ اٌزفى١ش، دْٚ أْ ٔمذَ ٌٗ اٌضاد اٌزٞ ٠حفظ ػ١ٍٗ ح١برٗ ٚ اٌش٠بضخ اٌزٟ رىفً ٌٗ 

ّٖٔٛ، فغٛف ٠ِإدٞ رٌه ثٗ ئٌٝ اٌضّٛس طجمب ٌغٕخ اهلل فٟ األح١بء؛ اٌؼضٛ اٌزٞ ال رغزخذِٗ ٠ضّش، ٚعٛف ٠ذخً رٌه 

طبحجٗ ئٌٝ اٌىٙف ١ٌشبسن أٍ٘ٗ ُِٔٛٙ اٌؼ١ّك، حزٝ ئرا لذسد ٌٗ راد ٠َٛ طحٛح فٛجئ ثّب ٌُ ٠أٌفٗ، ٚأٔىش ِب حٌٛٗ، 

 ... ربس٠خ١خِزبحفٚرٍَطف ػبئذا أدساجٗ ئٌٝ وٙفٗ، لجً أْ ٠شؼش ثٗ إٌبط ف١أخزٖٚ ئٌٝ 

 اٌزٟ حبٌذ ث١ٓ أجذادن ٚئشجبع اٌحىاخض ػٓ اٌمشاءح ئرا فبره سوت اٌمبسئ١ٓ، فّب ألغٝ اٌؼبصف       ئٔٗ ال ػزس ٌه أ٠ٙب 

 وبٔذ اٌىزت ٔبدسح، رٕغخ ثبأل٠ذٞ ٚرىٍف اٌىث١ش ِٓ اٌّبي ٚوبٔذ ِزجبػذح فٟ أطمبع األسع، فحجٛا !سغجزُٙ ِٓ اٌمشاءح 

ئ١ٌٙب ٠جحثْٛ ػٕٙب فٟ وً ِىبْ، ٚثزٌٛا ف١ٙب أغٍٝ األثّبْ، ٚ٘ب ٟ٘ اٌىزت ِٓ حٌٛه ِؼشٚضخ ػٍٝ سفٛف اٌّىزجبد ِزٕٛػخ 

 .األفىبس ٚاٌّٛضٛػبد رزألأل وبٌجغزبْ ٠ضُ أٔٛاع اٌض٘ٛس، رٕبد٠ه ٌزمطف ِٕٙب ِب ٠حٍٛ ٌه، فألجً ػ١ٍٙب ٚ ال رزشدد

      ئْ ِذاس األِش وٍٗ ػٍٝ اٌمشاءح، فزحذ عٓ اٌمٍُ ٠ظٕغ ِغزمجً األُِ، ٚئدِبٔه ػٍٝ اٌمشاءح عٛف ٠ٛعغ دائشح خجشاره 

٠ٚغبػذن ػٍٝ حً ِشىالره ٚرحم١ك طّأ١ٕٔزه إٌفغ١خ ٚاالسرمبء ثزٚله ٚإٌجبح فٟ رٛاطٍه ٚ رؼب٠شه ِغ ا٢خش٠ٓ، ِّب 

ئْ اٌز٠ٓ ٠مشؤْٚ فمط ُ٘ األحشاس، رٌه ألْ اٌمشاءح  ): ٠جؼً شخظ١زه أوثش ارضأب رزف١أ ظالي اٌحش٠خ، فمذ لبي أحذ اٌحىّبء

 . (رطشد اٌجًٙ ٚاٌخشافخ ّٚ٘ب ِٓ أٌذ أػذاء اٌحش٠خ

 (.ثزظشف )وِب ثؼذهب -  38:ص– 1996-2اٌغجؼخ - دِشك- داس اٌفىش  - أوال..اٌمشاءح- ػذٔبْ ِحّذ سبٌُ

 عٍُ اٌزٕم١ط                         ( ٔمظ8)اٌمشاءح  :أوال                                                  

 
 1 -0.5ْوطفٍ                            سشدٌ                          حدبخٍ           :                ِاخزش أو اخزبسٌ ِّب ٍٍَ عجُؼخ إٌض 

 2 -0.5ْ.                                                                                            اٌؼاللخ اٌمبئّخ ثُٓ اٌؼٕىاْ و ٔهبَخ إٌض (ٌ)حذد 

 3 -1ْاٌؼبصف ػٓ                                                       - ٌُ َأٌفه        : -  ثبٌّشادف،  حست سُبق إٌض،  ِب ٍٍَ  (ٌ)ِاششذ 
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 4 - 1ْ.                                                                                    ُطْغ أو طىغٍ فٍ خٍّخ اٌمضُخ اٌزٍ َذافغ ػٕهب اٌىبرت 

 5 - 1.                                                                   ِٓ إٌض األٌفبػ و اٌؼجبساد اٌذاٌخ ػًٍ اٌّدبي اٌثمبفٍ   (ٌ)اسزخشج                                                                    ْ 

 6 - 1.                              فٍ خذوي  (َهب)ِٓ إٌض إَدبثُبد ِّبسسخ اٌمشاءح و سٍجُبد اٌؼضوف ػٕهب وطٕفهب  (ٌ)اسزخشْج                                                                                      ْ 

 7 - 1ْ.                                                                         لُّخ ِٓ اٌمُُ اٌّزضّٕخ فٍ إٌض ِغ رؼًٍُ اٌدىاة  (ٌ)اسزٕزْح 

 8 - ُِمزشحب (ٌ)سوْت                                           ْ 2 .            حٍُٓ ٌزشدُغ اٌشجبة ػًٍ ِّبسسخ اٌمشاءح  (ح)أفىبس إٌض  فٍ فمشح ِزدبٔسخ ِٓ ثالثخ أسغش 

 

( ٔمظ6 )اٌذسط اٌٍغىٌ :  ثبُٔب   
 

 1 - 1.                                                 ثبٌشىً اٌزبَ اٌىٍّبد اٌزٍ رحزهب خظ فٍ إٌض ثؼذ ٔمٍهب إًٌ وسلخ اٌزحشَش (ٌ)اضجظ   ْ 

 2 - 1ْأسٍىة ِذذ                                                                                               :   - ِٓ إٌض ِب ٍٍَ  (ٌ)اسزخشج 

 .أسٍىة رؼدت                                                             - 

 3 -1.5:                                                                                          إٌّبدي ؤىػه وِحٍه اإلػشاثٍ فُّب ٍٍَ  (ٌ)حذد  ْ  

 إٔه ال ػزس ٌه أَهب اٌؼبصف ػٓ اٌمشاءح إرا فبره سوت اٌمبسئُٓ، فّب ألسً اٌحىاخض اٌزٍ حبٌذ ثُٓ أخذادن      "

 ".!وإشجبع سغجزهُ ِٓ اٌمشاءح 

 4 -1.5ْ                                  :                                                               خٍّخ ِفُذح ٌىً ِىاطفخ ربٌُخ  (ٌ)َسوْت 

 .اسُ ػًٍ وصْ طُغخ ِٕزهً اٌدّىع ِّٕىع ِٓ اٌظشف -

 .                           طُغخ ِٕزهً اٌدّىع ػالِخ خشهب اٌىسشح اٌظبهشح   -

 5 -1ْخًُ                  -  اٌحىاخض                          :  -  إػشاثب ربِب ِب وزت ثخظ ِضغىط فٍ إٌض  (ٌ)أػشة 

 

 

 ( ٔمظ 6 )اإلٔشبء واٌزؼجُش : ثبٌثب 

 :خبء فٍ ٔض االٔغالق

إْ ِذاس األِش وٍه ػًٍ اٌمشاءح، فزحذ سٓ اٌمٍُ َظٕغ ِسزمجً األُِ، وإدِبٔه ػًٍ اٌمشاءح سىف       "  

 . "َىسغ دائشح خجشاره

 . فيً ٌذي القُلت  باستحضار ما اكتسبتً في مٍارة الىقد َالحكم  (َٓ) مُضُعا تىاقش (ٌ)اكتب

 

 

 

 

 

 

 



المملكة المغربية 
 2012- 2011: المىسم الدراسي                             وزارة التربية الىطىية 

                                  األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه 

 2012              دورة يىويى جهة العيىن بىجدور الساقية الحمراء

 

 

االمتحان المىحد الجهىي  لىيل شهادة السلك  
 الثاوىي اإلعدادي

 

 المترشحىن الرسميىن واألحرار
 

 

انهغح انعرتُح :  انمادج 

 

 3: انمعامم 
 

 (سثُم انىجاح )  :  دنُم انتصذُخ
 ( وقظ8 )انقراءج: أوال 

 1.(ن0.5                ) دجاجٍ:          عثٕؼح اىىص 

 2 . (ن0.5     )  اتصاه  – تساتظ َتفسٕس –ػالقح ازتثاط                                                                                                     

 3  . ً(ن0.5)...       اىمىصسف ػه . اىتازك ه . اىمؼسض ػه :  اىؼاشف ػه – (ن   0.5 )...  ىم ٔؼتد ػيًٕ : ىم ٔأىف 

 4  .(ن 1 ).                                 أٌمٕح اىقساءج فٓ تىاء دٕاج األفساد َاألمم : اىقضٕح اىتٓ ٔدافغ ػىٍا اىناتة                                                                              

 5 . 

 انثقافٍ لاألنفاظ وانعثاراخ انذانح عهً انمجا 

  ٔقسؤَن، اىقساءج ، اىتغُز اىؼيمٓ ، مؼيُماتىا ، اىمؼسفح ، دٕاج اىمتفُقٕه ، قساء وٍمٕه ، اإلتداع َاىتفُق... 

 (َتقثو مو ػثازج ىٍا ازتثاط تاىمجاه  )

  ن نكم عثارج صذُذح0.25

 6.  

   ( وقطح 0.5 )إَجاتُاخ ممارسح انقراءج   ( وقطح 0.5 )سهثُاخ انعسوف عىها 

. اىتمنه مه مُامثح اىتغُز اىؼيمٓ - 

. تُسٕغ مدِ زؤٔتىا ىألشٕاء- 

 . االوغالق ئىّ غد أفضو- 

. تىاقص اىمؼيُماخ      - 

. ٔفُتل زمة اىقازئٕه      - 

 .ٔإدْ ذىل تً ئىّ اىضمُز      - 

.  وقغح ىنو ػثازج صذٕذح0.25تمىخ - 

   7  .(ن1 )...                دة اىقساءج– اىذسٔح –اىىجاح : ٔقتسح اىمتسشخ قٕمح َاددج مه تٕه اىقٕم اىتاىٕح                              

.  وقغح ىيتؼيٕو0.5 وقغح ىيقٕمح اىصذٕذح َ 0.5تمىخ - 

                                                                                                                                                                   

 8 .  (ن0.5 ) سالمح اىيغح – (ن0.5 )االزتثاط تاىمُضُع : ٔساػّ فٓ اىتقُٔم.  

 .، تقثو مو اىذيُه اىُاقؼٕح َاىمستثغح تاىمُضُع (ن1): اقتساح ديٕه-          

   ( وقظ 6 )انذرش انهغىٌ : ثاوُا 

 1 -( نكم جىاب صذُخ0.25)            َمَتاِدَف  -اْنَعاِزُف - َأْساَلَفَىا  -اْنإْقَثاُل- :      انشكم 

 

 2    - .(ن0.5.                                                                 )  ػيّ اىقساءجاإلقثاهفذثرا :    - أسهىب مذح 

 (ن0.5)                  ! فما أقسّ اىذُاجص -       ! أسالفىاما أػظم :    أسهىب تعجة      -    

 3 . 

 انمىادي  وىعه  دكمه 

 ٌنفع أ   مه قثُم انىكرج انمقصىدج  انثىاء عهً انضم فٍ مذم وصة مىادي 



  (0.5ن)  (0.5ن )   ( 0.5) 

 4. (0.75 ): األونً تتضمه صُغح مىتهً انجمىؼ ممىىعح مه انصرف  : َىتػر أن َكىن   انمترشخ جمهتُه 

 ). (معرفح تال  أو مضافح إنً أدذ انمعارف )صُغح مىتهً انجمىؼ مجرورج عالمح جرها انكسرج انػاهرج:                                                      انثاوُح

 (ن0.75

 5.تخصص وصف وقطح نكم جىاب صذُخ : 

  .مفؼُه تً مىصُب َػالمح وصثً اىفتذح ػيّ آخسج      : انذىاجس   -

 . أَ أخصأعىٍمفؼُه تً مىصُب ػيّ االختصاص ، ىفؼو مذرَف َجُتا تقدٔسي  : جُم               - 

    ( وقظ6 ): اإلوشاء وانتعثُر : ثانثا 

 :َراعً فٍ انتقىَم

 ( ن2 )االرتثاط تانمىضىؼ *   

 ( وقظ 3 ). تىغُف تقىُاخ مهارج انىقذ وانذكم*    

 .االوغالق مه فنسج ػامح    -   

 .تُجًٕ اىىقد َاالستداله ػيًٕ    -    

 .ئصداز اىذنم َاالستداله ػيًٕ     -   

 .اقتساح ديُه َتدائو     -    

 (   ن1 )سالمح انهغح واألسهىب *    
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