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 النص
وهي تنسج الخيوط  اآلالتلي بزيارة  يسمح أنقريب من حينا، وكنت أعرف صاحبه فرجوته  دخلت يوما إلى معمل للنسيج

في جولة بين هدير اآلالت وضجيجها. وتحولها إلى أثواب مزركشة.  كان الرجل سمحا ظريفا أدرك قصدي ومبتغاي، فأخذني 
 وأخذ يحدثني عن هذا المعمل وقيمته االقتصادية للوطن فقال:

والتقنيون والعمال  المهندسون  فيه زاولي .من العمال ثالثمئة ألكثر من الشغلبني حديث العهد باإلنشاء، يوفر  هذا المعمل يا-
 المهرة. 

 
وطنهم  يحبون هنا يا بني كلهم  العمالهما المسؤوالن عن مراقبتها،  العامالن هذانتلك اآلالت تعمل آليا ال تحتاج إال للمراقبة، و 

التكوين  عاهدإنهما من خيرة عمال المصنع، تخرجا من م ،الشابين بحزم ونشاط ويقظة. انظر إلى ويقدرون مسؤولياتهم، فيعملون 
الذين تراهم خلف الزجاج، فهم العقل المفكر والمصمم ألنواع اإلنتاج حسب ، أما المهندسون متقنا ماالمهني، لذلك تجد عمله
وفير، وهو يساهم في االزدهار االقتصادي لبالدنا، ألننا ال نستخدم إال العمال الذين  ج المعمل يا بنيالرغبة والطلب. إن إنتا

 فمرحبا بك بعد إتمام دراستك.درسوا وتكونوا في المعاهد، فإذا، رغبت أن تكون مهندسا أو تقنيا عاليا في صناعة النسيج، 
راستي بجد وكد، حتى أسهم بدوري في ازدهار اقتصاد الوطن، وأوفر خرجت من المعمل شاكرا، وكلي عزم وحزم على متابعة د

 بتصرف قواعد اللغة العربية والتطبيقاتكتاب عن                                                لنفسي حياة سعيدة.

 

                          

 ن(2)ب الصحيح: االنص بوضع عالمة)+( أمام الجو  يةأحدد نوع.1
 نص تفسيري                 توجيهينص                     نص سردي                                    

 ن(2). عمل"كلمة " عائلةعن النص  في أبحث-أ.2
-..........................-..........................-.................................-........................ 
 ن(2) .حسب السياق المذكورة فيهب "الشغل"معنى كلمة  أذكر-ب  

.................................................................................................................... 
 ن(2)  .صاحب المعملل نصفتي أستخرج من النص.3

................................................................................................................... 
 ن(3) .معمل في النهوض باالقتصاد الوطنيعلى أهمية العبارة تدل ب أستدل من النص.4

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

 نقطة( 20األول: القراءة ) ياملجال الرئيس 

يةاللغة العرب 5/1 الصفحة  



 5/2 الصفحة

 ن(2) .)+( أمام الفكرة العامة للنص ضع عالمةأ.5
    المعمل.آالت إعجاب الكاتب ب -       زيارة الكاتب لمعمل النسيج ووصفه للعمال. -

 رغبة الكاتب في االشتغال بالمعمل.  -
 ن(3) .النصألخص الفقرة األولى من .6

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

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

 ن(2).النصالمروجة في  القيم ختارأ.7
 الشجاعة                  العمل                        حب الوطن                تسامحال   

" وحزم على متابعة دراستي بجد وكد، حتى أسهم بدوري في ازدهار اقتصاد الوطن خرجت من المعمل شاكرا، وكلي عزم".8
 ن(2) ما رأيك في قرار الكاتب؟ 

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

........................................................................................................................ 
 
 
 نقط( 6)والتحويل  المجال الفرعي األول: الصرف 

 ن(2) .ويقدرون مسؤولياتهميحبون وطنهم  العمال: الشكلأحول الجملة اآلتية حسب المطلوب مع   .1  
 ...........................................................................................................العامل-
 ........................................................................................................العامالن. -
 ن( 0,75) :"ب  من فعل "طال   الفاعلأصوغ اسم . 2      
 ............................................................................................. ما ضاع حق وراءه      
 ن( 0,75) "صنع" من فعلأحدد اسم المكان . 3

........................................................................................................................ 
 ن( 0,75) :"د  ر  من فعل "ب   اسم اآللةب تيآ. 4

........................................................................................................................ 
 ن( 0,75) :"ل  ض  من فعل "ف   تفضيلالجملة باسم  مأت .5
 الناس.اللسان .......................... صدوق  -
 ن(1) وأشكل المعدود:بالحروف العدد أكتب . 6
 عامل......................... (100)يشتغل في المعمل أكثر من -

  

  نقطة( (15الظواهر اللغوية)الثاني:  ياملجال الرئيس 



 
 نقط( 6)المجال الفرعي الثاني: التراكيب 

 ن( 0,5) ، مع شكل الفعل: لن، أن، كي، إذنأداة النصب المناسبة وظفأ.1
 قبل إنهاء واجباتي. لعبأ ليس من عادتي .........................-

 ن(1) :أداة جزم مناسبة مع شكل الفعلستعمل أ.2
 العمال. مطالبيرفض صاحب المعمل ..... -
 ن(1) ، أخوكتفتخران: م بالكلمة المناسبةتأ.3
 .بوطنهما المغربتان ....................... المواطن -     إذا دعاك .............................فاستجب له.-
 ن(1) :أمأل الفراغ حسب المطلوب.4
 (يظتوكيد لف ) ......................، أحب وطني -      (توكيد معنوي  ) .يقدرون مسؤولياتهم ..........العمال -   

 ن( 0,5) :بتمييز مناسب أكمل الجملة.5
 .........................ازداد المعمل  -
 ن(2) :حسب موقعه في النصما تحته سطر أعرب .6
 ..................................................................................................... :المهندسون  -
 .......................................................................................................... :الشابين -
  .............................................................................................................. :أن -
 .............................:..............................................................................يسمح -

 نقط(3)اإلمالء المجال الفرعي الثالث: 

 (ن 0,5) :قطع ووصل أ تيبهمز  أتم .1
 .كثر..جتهد ..-

 ن(1) ابن" أو "بن": " مل بـأك .2
 عالم وطبيب مسلم. النفيس ...................-.   اشتهر أحمد ..................الحسين بأبي الطيب المتنبي -
ن( 0,5األلف المناسبة: ) ضعأ .3    

 للحفل.صديقه    ...ــالفت  ...دعــ -       
ن(1) : الهمزة المناسبة أكتب. 4      

 -مســ..ول تباطـ.. بـ..ـــر هدو..
   

 

 

 

 

 5/3 الصفحة



 

 

 ن(5) األول: الشكل المجال الفرعي
 ، العمال، يحبون.الشغل-:   ن( 1,5) الكلمات المضغوطة في النص:التام أضبط بالشكل .1
 دخلت يوما إلى معمل للنسيج.-    :   ن( 3,5) الجملة المضغوطة في النص.شكال تاما أشكل .2

 ن(10) المجال الفرعي الثاني: التعبير الكتابي
في حدود  المصنعلمدير  زيارة نع الموجودة بمدينتك، اكتب)ي( طلبقررت بمعية زمالئك زيارة أحد المصا :نص الموضوع

  الهدف منها.موعد للزيارة، وتوضيح  ديتحدمع ، ة أسطرثماني
..........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................,....................................................
..........................................................................................................................................

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

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

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

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

..............................................................................................................................,...........
..........................................................................................................................................

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
.................................................................................................,........................................

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

 

نقطة( 15) الثالث: الكتابة ياملجال الرئيس   5/4 الصفحة 



 

 الوضعية:

. ة صديقك تبكي وتصرخ، قررت الذهاب لحضور الجنازة ومواساته، فوجدت والدفي أول أيام رمضان األبرك توفي والد صديقك
)ة( مستشهدا  إياها بضرورة اإليمان بالقضاء والقدر )ة(ما اكتسبته من مداخل التربية اإلسالمية، مقنعا )ة(مستثمرا )ي(تدخل

 بسورة المرسالت، وبسيرته عليه الصالة والسالم وبنماذج من السلف الصالح.
  األسناد:

 قال هللا تعالى في سورة 
  186اآلية -البقرة

  قال هللا تعالى في سورة المزمل
  األسئلة

 ن(2): كتابيا بآيات من سورة المرسالت، من قول هللا تعالى والدة صديقي ر  ذك   أ.1
  .............................................................................................. 

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

.....................................................................................   
 ن(1) (:قدركلمة )في الواردة  ةالتجويدي قاعدةال لها أحدد.2

                                                                                                                          ترقيق الراء                                اإلمالة                           
                           ن(1) :، أضع معها سطرا تحت المعنى الصحيحالمستظهرةوتبعا لآليات  .3
 اإليمان بالقضاء والقدر.-                 .المداومة على فعل الخير  -                     .اإلحسان إلى الجيران-
 ن(1) الصيام شرعا:للجارة ، أعرف ولوعالقة بالسند األ .4

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

 ن(2) .النية قبل طلوع الفجر -السفر  –المرض  –والشرب األكل  ترك: ما يأتي .وأصنف معها5
 مبيحات اإلفطار                      فرائض الصيام

–...................................................   
–................................................. 

–...................................................    
–................................................. 

، أبرز لها القيمة التي يجب أن ل ياسرآوقصة  صلى هللا عليه وسلم لالرسومن سيرة ، و ثانيوانطالقا من السند ال -6
 (ن1) تتحلى بها.

........................................................................................................................ 
 ن(2بآية قرآنية من سورة القلم. ) )ة(أذى المشركين، مستدالأحدد موقفي من صبر الرسول صلى هللا عليه وسلم على .7 

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

 التربية اإلسالمية  5/5 الصفحة
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 النص
وهي تنسج الخيوط  اآلالتلي بزيارة  يسمح أنقريب من حينا، وكنت أعرف صاحبه فرجوته  دخلت يوما إلى معمل للنسيج

في جولة بين هدير اآلالت وضجيجها. وتحولها إلى أثواب مزركشة.  كان الرجل سمحا ظريفا أدرك قصدي ومبتغاي، فأخذني 
 وأخذ يحدثني عن هذا المعمل وقيمته االقتصادية للوطن فقال:

والتقنيون والعمال  المهندسون  فيه زاولي .من العمال ثالثمئة ألكثر من الشغلبني حديث العهد باإلنشاء، يوفر  هذا المعمل يا-
 المهرة. 

 
وطنهم  يحبون هنا يا بني كلهم  العمالهما المسؤوالن عن مراقبتها،  العامالن هذانتلك اآلالت تعمل آليا ال تحتاج إال للمراقبة، و 

التكوين  عاهدإنهما من خيرة عمال المصنع، تخرجا من م ،الشابين بحزم ونشاط ويقظة. انظر إلى ويقدرون مسؤولياتهم، فيعملون 
الذين تراهم خلف الزجاج، فهم العقل المفكر والمصمم ألنواع اإلنتاج حسب ، أما المهندسون متقنا ماالمهني، لذلك تجد عمله
وفير، وهو يساهم في االزدهار االقتصادي لبالدنا، ألننا ال نستخدم إال العمال الذين  ج المعمل يا بنيالرغبة والطلب. إن إنتا

 فمرحبا بك بعد إتمام دراستك.درسوا وتكونوا في المعاهد، فإذا، رغبت أن تكون مهندسا أو تقنيا عاليا في صناعة النسيج، 
راستي بجد وكد، حتى أسهم بدوري في ازدهار اقتصاد الوطن، وأوفر خرجت من المعمل شاكرا، وكلي عزم وحزم على متابعة د

 بتصرف قواعد اللغة العربية والتطبيقاتكتاب عن                                                لنفسي حياة سعيدة.

 

                          

 ن(2)ب الصحيح: االنص بوضع عالمة)+( أمام الجو  يةأحدد نوع.1
                +   نص سردي                                    

 ن(2) كلمات 4.عمل"كلمة " عائلةعن النص  في أبحث-أ.2
   )تقبل جميع األجوبة الصحيحة( ن لكل جواب صحيح( 0.25)يعملون...  -تعمل -العامالن -عمال -معمل  -أ .1
 ن(2) .بحسب السياق المذكورة فيه "الشغل"معنى كلمة  أذكر-ب  

  العمل -ب
 سمحا ظريفا     ن(2)  .صاحب المعملل نصفتي أستخرج من النص.3
 ن(3) .معمل في النهوض باالقتصاد الوطنيعلى أهمية العبارة تدل ب أستدل من النص.4

 .وهو يساهم في االزدهار االقتصادي لبالدنا للوطن//وأخذ يحدثني عن هذا المعمل وقيمته االقتصادية  -

 نقطة( 20األول: القراءة ) ياملجال الرئيس 

يةاللغة العرب 5/1 الصفحة  



 6/2 الصفحة

 ن(2) .)+( أمام الفكرة العامة للنص ضع عالمةأ.5
    +     زيارة الكاتب لمعمل النسيج ووصفه للعمال.-

 ن(3) .النصألخص الفقرة األولى من .6
 تختزل الفقرة في أفكار منسجمة(جولة الكاتب بمعمل النسيج...  )تقبل جميع الملخصات التي 

      حب الوطن                        العمل      -   ن(2).النصالمروجة في  القيم ختارأ.7
  خرجت من المعمل شاكرا، وكلي عزم وحزم على متابعة دراستي بجد وكد، حتى أسهم بدوري في ازدهار اقتصاد الوطن"".8
 .  )ها()ة( رأيهيحدد المتعلم -    ن(2) رأيك في قرار الكاتب؟  ما
 
 
 نقط( 6)والتحويل  المجال الفرعي األول: الصرف 

 ن(2) يحبون وطنهم ويقدرون مسؤولياتهم. الشكل: العمالأحول الجملة اآلتية حسب المطلوب مع   .1  
ر  َمسؤوِلياِتِه.  ي ِحب   العاِمل   -               ن(1)َوَطَنه  َوي َقدِِّ

راِن َمسؤوِلياِتِهما.ي ِحبِّ  العاِمالنِ  - ما َوي َقدِِّ  ن(1) اِن َوَطَنه 
 ن( 0,75) :"ب  من فعل "طال   الفاعلأصوغ اسم . 2      
 .ب  طالِ م   ما ضاع حق وراءه      
 مصنع  - ن( 0,75) من فعل "صنع"أحدد اسم المكان . 3
 مبرد-      ن( 0,75) :من فعل "برد" اسم اآللةب تيآ. 4
 الناس. أفضلاللسان  صدوق  -  ن( 0,75) :"ل  ض  من فعل "ف   تفضيلالجملة باسم  مأت . 5

 ن(1) وأشكل المعدود:بالحروف العدد أكتب . 6
 .ن(    0.5  )ل  عامِ ن(  0.5)ةِ ئَ مِ  (100)يشتغل في المعمل أكثر من -

 نقط( 6)المجال الفرعي الثاني: التراكيب 

 ن( 0,5) ، مع شكل الفعل: لن، أن، كي، إذنأداة النصب المناسبة وظفأ.1
 قبل إنهاء واجباتي.ن(  0,25) ْلَعبَ أَ  ن( 0,25) أنليس من عادتي -

 ن(1) :أداة جزم مناسبة مع شكل الفعلستعمل أ.2
 العمال. مطالبصاحب المعمل  ن( 0,5) ْض رف  يَ  ن( 0,5) لم-
 ن(1) ، أخوكتفتخران: م بالكلمة المناسبةتأ.3
 .بوطنهما المغرب  ن( 0,5)تفتخران تانالمواطن –     فاستجب له.  ن( 0,5) أخوكإذا دعاك -
 ن(1) :أمأل الفراغ حسب المطلوب.4
    (توكيد معنوي  )ن( 0,5)يقدرون مسؤولياتهم...جميعهم/ كلهمالعمال -   

  

+ 

  نقطة( (15الظواهر اللغوية)الثاني:  ياملجال الرئيس 

+ 
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  (يظتوكيد لف )  ن( 0,5) أحب وطنيأحب وطني،  -
 ن( 0,5) :بتمييز مناسب أكمل الجملة.5
   )تقبل جميع األجوبة الصحيحة( ...ازدهارا ازداد المعمل -
 ن(2) :حسب موقعه في النصما تحته سطر أعرب .6
 ن( 0,5) .سالم مذكر جمع ألنه الواو رفعه وعالمة مرفوع فاعل: المهندسون -
      ن( 0,5)مثنى ألنه بالياء مجرور اسم: الشابين 

 ن( 0,5) بأن منصوب مضارع فعل: يسمح -   ن( 0,5)   نصب حرف: أن   
 نقط(3)اإلمالء المجال الفرعي الثالث: 

 (ن 0,5) :قطعو وصل  تيبهمز  أتم .1
 .ن( 0.25)ن( أكثر 0.25) دْ هِ تَ ِاجْ  /د  هِ تَ جْ أَ -

 ن(1) ابن" أو "بن": " بـ ملأك .2
 . ن( 0,5) عالم وطبيب مسلم النفيس ابن - ن( 0,5). الحسين بأبي الطيب المتنبي بناشتهر أحمد  -
ن( 0,5: )األلف المناسبة ضعأ .3    

 صديقه للحفل.  ن(   0.25ى)ــالفتن(   0.25) ادعــ -       
ن(1) :الهمزة المناسبة أكتب .4      

 ن(   0.25)-ولؤ مســ ن(   0.25) ؤتباطـ ن(   0.25)ـــرئبـ ن(   0.25) ءهدو 
   

 

 ن(5) األول: الشكل المجال الفرعي
 .ن(0.5)ونَ ب  حِ ي    ن(0.5)ال  مِّ ع  الْ  ن(0.5)لَ غْ الش  -: ن( 1,5) الكلمات المضغوطة في النص:التام أضبط بالشكل .1
 .ن(1) سيجِ لن  لِ   ن(0.5) ل  مَ عْ مَ  ن(0.5)ىلَ إِ  ن(0.5)ام  وْ يَ  ن(1)ت  لْ خَ دَ  :ن( 3,5)الجملة المضغوطةشكال تاما أشكل .2

 ن(10) المجال الفرعي الثاني: التعبير الكتابي
في حدود  المصنعلمدير  زيارة نع الموجودة بمدينتك، اكتب)ي( طلبقررت بمعية زمالئك زيارة أحد المصا :نص الموضوع

  الهدف منها.موعد للزيارة، وتوضيح  ديتحدمع ، ة أسطرثماني
التصميم 

 المالءمةو 
 (عبارة السالم- تحديد الموضوع- حديد التاريخ والمدينة، االسم الكاملت)كتابة النص وفق تصميم الطلب -

 مالءمة المنتج للمطلوب-
 ن(1)
 ن(1)

 توظيف معجم )مفردات( متصلة بالموضوع- االنسجام
 استعمال الروابط وعالمات الترقيم المناسبة -
 ...اعتماد تسلسل منطقي في إنتاج الطلب-

ن( 2)
ن( 1)
 ن(2)

 ن(2)  .استعمال قواعد اللغة بشكل سليم- االستعمال السليم 
 ن(1) المقروئية وخلو المنتج من الشطب. - اإلتقان

 

نقطة( 15) الثالث: الكتابة ياملجال الرئيس   



 

 الوضعية:

ة صديقك تبكي وتصرخ، ، قررت الذهاب لحضور الجنازة ومواساته، فوجدت والدفي أول أيام رمضان األبرك والد صديقكتوفي 
إياها بضرورة  )ة(ما اكتسبته من مداخل التربية اإلسالمية، مقنعا )ة(مستثمرا )ي(ات تقدم لها ماء للشرب. تدخلوإحدى الجار 

 ة المرسالت، وبسيرته عليه الصالة والسالم وبنماذج من السلف الصالح.بسور )ة( مستشهدا  اإليمان بالقضاء والقدر
  األسناد:

 البقرة قال هللا تعالى في سورة 
 186اآلية 

 

 قال هللا تعالى في سورة المزمل
 

 

  األسئلة
 ن(2) :كتابيا بآيات من سورة المرسالت، من قول هللا تعالى والدة صديقي ر  ذك   أ.1

 
 ن(1)(: قدركلمة )في الواردة  ةالتجويدي قاعدةال لها أحدد.2

                                                                                                                                                   +ترقيق الراء                                  
 .اإليمان بالقضاء والقدر-      (ن1) :، أضع معها سطرا تحت المعنى الصحيحالمستظهرةوتبعا لآليات  .3
 ن(1) الصيام شرعا:للجارة ، أعرف ولوعالقة بالسند األ.4

 ب الشمس بنية التقرب والتعبد هلل عز وجل.غرو الصيام هو اإلمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى
 ن لكل جواب صحيح 0.25: ن(2) :ما يأتي وأصنف معها.5

 مبيحات اإلفطار                      فرائض الصيام
 السفر – المرض – النية قبل طلوع الفجر –  ترك األكل والشرب –

، أبرز لها القيمة التي يجب أن تتحلى ل ياسرآوقصة  صلى هللا عليه وسلم لمن سيرة الرسو ، و ثانيوانطالقا من السند ال -6
     (ن1) بها.

 .الصبر قيمة-                                         
 ن(2بآية قرآنية من سورة القلم. ) )ة(أحدد موقفي من صبر الرسول صلى هللا عليه وسلم على أذى المشركين، مستدال.7 

 ن(1)يحدد المتعلم)ة( رأيه)ها(.  -  
 ن(.1) .48لحكم ربك". سورة القلم اآلية " فاصبر، قال هللا تعالى: االستدالل -
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