األكادميية اجلهوية للرتبية
والتكوين جهـــة  :الرباط سال
القنيطرة

دَسح ٌُوٍُ 7312

املديرية اإلقليمية
بالقنيطرة

امتحبن وٍم شٍبدح انذسَط االثتذائٍخ
انهغخ انعشثٍخ َانتشثٍخ اإلعالمٍخ

مذح اإلوجبص 1:ط َ  03د

مهحُظخ  :اإلجبثخ عهى جمٍع األعئهخ تتم عهى صفحبد ٌزي انُسقخ

انهــــغـــــخ انـــعـــشثــٍـــــخ
انىـــص :

انطــبقخ انمتجــذدح ٌــً طــبقخ مغتمــذح مــه انمــُاسد انطــجٍعٍخ انــتً ال تــىفذ  ،كحشاسح
انــشمظ َقــُح انــشٌبح َجــشٌبن انــمبء ٌَ ،ــمكه إوــتبجٍب مــه انــجحــش انـمــتالطمخ أمــُاجً
َانمــــذ َانجــضسَ ،أٌــم مب ٌــمٍــضٌب أوــٍب صــذٌقخ نهجٍئخ ألوــٍب طــبقخ وــظٍفخ .فــٍــً ال تــخهف
غــبصاد ضــبسح كــثبوً أكــغٍذ انكبسثُن َ ،ال تؤثش عـهجب عهـى انجٍئخ انمحٍطخ ثٍب  ،عكظ انطبقخ غٍش انمتجذدح كبنىفــظ
َانغبص َانفحم انحجشي انتً تتغجت فً انتغٍشاد انمىبخٍخ  ،انمتجهٍخ فً مُجبد انحش انشذٌذ َانجشد انقبسط َانفٍضبوبد انعبتٍخ
َاألعبصٍش التي تـجـتث األشـجبس َانىجبتبد َانمــحبصٍم انــضساعٍخ اجــتـثبثب ،كمب تقضً عهى كثٍش مه انحٍُاوبد
انتً ال تغتطٍع انتكٍف مع انتقهجبد انجٌُخ انغشٌجخ  ،أضف إنى رنك اوتشبس انحششاد اوتشبسا كجٍشا ..

1ـ انمجبل انشئٍغً األَل  :انقشاءح َانفٍم (73ن)
1ـ أشكم مب ٌُ مكتُة ثشكم ثبسص فً انىص (مه انطبقخ.......انى انكبسثُن ) َ(تجتث ........اجتثبثب).
 7ـ أششح مب ٌهً :

تجتث :

مغتمذح :

(6ن)
(7ن)

 0ـ أعتخشج مه انىص كهمخ َضذٌب :

(7ن)

 4ـ مب مفشد :

( 2ن)

انمُاسد :
األعبصٍش :

مُجبد:
انمحبصٍم:
(2ن)

 5ـ ألترح عنوانا للنص:
......................................................... ...............................................

(1ن)

 6ــ أحذد وُعٍخ انىص:
...................................................................... ..................................

(1,1ن)

 2ــ مب ًٌ أٌم مصبدس انطبقخ انمتجذدح ؟
................................................................................................................. ........................

(1,1ن)

 8ــ مب ًٌ عهجٍبد انطبقخ غٍش انمتجذدح ؟
................................................................................... .....................

(7ن)

9ــ أحذد انفكشح انعبمخ نهىص ؟
........................................................................................... ..........................
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2ــ المجال الرئٌسً الثانً :الدرس اللغوي (15ن)
 المجال الفرعً األول  :التراكٌب (6ن)
(1ن)

1ـ أستخرج من النص :
نعتا حمٌمٌا:

مفعوال مطلما:

.

 2ــ أمأل الترسٌمة بالجملة المناسبة من النص :
ناسخ حرفً

( 2ن)
خبره

اسمه ضمٌر

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

جار ومجرور

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

3ـ أصل كل جملة بالظاهرة التركٌبٌة المناسبة :





(2ن)
المفعول ألجله
الحال
التمٌٌز
االستثناء

تؤكل الفاكهة ناضجة
اعطى الغنً الفمٌر لنطارا لمحا
جاء التالمٌذ إال دمحما
وال تمتلوا أوالدكم خشٌة إمالق  ،نحن نرزلهم وإٌاكم

(1ن)

 4ـ أعرب الكلمات حسب مولعها فً النص
غازات :

أمواجه :

 المجال الفرعً الثانً :الصرف والتحوٌل (6ن)
(1ن)

1ـ أستخرج من النص :
اسم مفعول لفعل غٌر ثالثً:

اسما منسوبا:

2ـ أمأل الجدول بما ٌناسب مما ٌلً  ( :مجروح  ،لاهر  ،صغرى  ،مطرلة)
اسم تفضٌل

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

اسم فاعل

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

(2ن)
اسم آلــة

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

اسم مفعول

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

3ـ أحول الجملة التالٌة إلى المطلوب :




أحب العامل ألنه ٌحسب نفسه خادما  ،وهو السٌد  ،وأحبه ألنه لحشمته ٌظن نفسه فرعا  ،وهو األصل .
أحب العمال 1,5(............................................................................................................ن)
أحب العاملة 1,5( ........................................................................................................ن)

 المجال الفرعً الثالث:اإلمالء (3ن)
(1,5ن)

1ـ أتمم الجمل بما ٌلً ( :ابنا  -بن  -ابن )
 ............ عباس رضً هللا عنه حبر األمة وترجمان المرآن .
 عبدهللا  .............الممفع كاتب مشهور .
 األمٌن والمأمون  ...........هارون الرشٌد .
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2ـ أتمم الكلمات التالٌة بهمزة مناسبة:
المــسـ...ول

،

(1ن)
المــسـ...لة

الــسـ...ال

،

3ـ أحول األفعال التالٌة إلى الماضً :
ٌدعو :

،

األســـ...لة.
(5,5ن)

ٌحكً:

 -3المجال الرئٌسً الثالث 15 (:ن)
تحدث فً حدود ثمانٌة أسطر عن مسببات تلوث البٌئة  ،وما هً التدابٌر التً علٌنا اتخاذها من اجل المحافظة علٌها وما مولفن
من هذه الظاهرة ؟ مراعٌا ما ٌلً :
أ-
ب-
ت-
ج-

تصمٌم الموضوع .
التحدث فً صلب الموضوع
تجنب األخطاء التركٌبٌة والصرفٌة واإلمالئٌة.
احترام عالمات الترلٌم .

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................................................... ..........................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................
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انتشثٍخ اإلعالمٍخ
استمعت إلى الحوار التالً :
ــ فاطمة  :أنا أتأمل دائما فً ملكوت السماء وأهتدي بمول هللا تعالى :
ــ فؤاد  :هللا ربً  ،ورب العالمٌن ،لست بضال أو غافل  ،بل صابرعلى البالء ومحب هلل ولرسوله  ،لال تعالى :

 1ـ أ) أتمم لول هللا تعالى من سورة الملن  :الذي خلك سبع سموات طبالا ..................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 .......................................................................................................وأعتدنا لهم عذاب السعٌر 1,5( .نمطة )
ب) أتمم من سورة المرسالت بعض عالمات ٌوم المٌامة من لوله تعالى  :فإذا نجوم طمست ............................................
................................................................................................ .........................................................
.........................................................................................................................................................
( 1,5نمطة )
 ..........................................................................................................وٌل ٌومئذ للمكذبٌن.
 2ــ أذكر الماعدة التجوٌدٌة الواردة فً كل من :
ــ ما ترى :

( 1نمطة )
ــ وما أدران :

 3ــ ألون من بٌن ما ٌأتً أداب الحوار مع الغٌر :
طٌب
الكالم

الهمز
اللمز

(1ننمطة )
االتهام
والتشهٌر

حسن اإلصغاء

(1ننمطة )
 4ــ أذكر مظهرٌن من مظاهر صبر الرسول ( ملسو هيلع هللا ىلص ) :
.........................................................................................................................................
 5ــ أذكر عالمتٌن من عالمة محبة الرسول ( ملسو هيلع هللا ىلص ) :

(1ننمطة )

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

 6ــ أعبر عن مولفً بكتابة " :موافك " أو "غٌر موافك "
رجل ٌصوم رمضان لكنه ٌتلفظ بكالم فاحش
رجل مرٌض ورخص له الطبٌب اإلفطار لكنه ٌصوم
طفل ٌؤدي صالة التراوٌح مع والده فً هدوء وسكٌنة
ال أعفو عمن أساء إلً  ،وأتعسف فً االنتمام لنفسً
 7ــ أكتب "صحٌح" أو "خطأ " :

(1ننمطة )
...........
...........
...........
...........
(1ننمطة )

...........
الصدلة مضٌعة للمال
...........
أركان اإلٌمان هً نفسها أركان اإلسالم
...........
آسٌة زوج فرعون كفلت سٌدنا موسى وآوته
...........
أستمٌم كما أمرت وأتوب وال أطغى
 8ــ الحوار الذي دار بٌن فؤاد وفاطمة ٌتسم بالدلٌل والبٌنة من المرآن الكرٌم  ،فكٌف حاور سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم أباه وهو
ٌنصحه بترن األصنام ؟ مبرزا رأٌن فً ذلن ؟
.........................................................................................................................................................
1( ............................................................................................................ ...............................ننمطة )
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