األكادميية اجلهوية للرتبية
والتكوين جهـــة  :الرباط سال
القنيطرة

املديرية اإلقليمية
بالقنيطرة

امتحبن ويم شٍبدة انذرَش االبتذائيت
انهغت انعربيت َانتربيت اإلضالميت
دَرة يُويُ0217

عىبصراإلجببت
اُنطــبقتُ ان ُمــتجذدةُ ٌي طــبقت ُمطتــمــذة مه انــمــُارد ا ُنطبــيعيت ا ُنتي ال تــىفذُ  ،كــحرارة ا ُنشــمص
َقُــُة ا ُنريبح َجــريبن ا ُنمــبء َ ،يـ ُـمك ُه إوتــب ُجٍب مه ا ُنــبحر ا ُن ُمــتالطمت أمــُا ُجــًُ َ ا ُنمــذ َ ا ُنجــسر
َ ،أٌــم مب يُمــي ُسٌب أوــٍب صــذيقت نهــبيئت لوـــٍب طــبقت وظــيفت  ،فـٍي ال ت ُــخهفُ غبزاث ضبرة كخبوي
أ ُكطيذ ا ُنكبربُن ،وال تؤثر سلبب على البٍئت المحٍطت بهب ،عكس الطبقت غٍر المتجددة كبلنفط و الغبز والفحم الحجري
التً تتسبب فً التغٍراث المنبخٍت المتجلٍت فً مىجبث الحر الشدٌد والبرد القبرس والفٍضبنبث العبتٍت واألعبصٍر التً
تجت ُ
ج ا ُلشجبر َا ُنىببتبث َا ُنمحبصيم ا ُنسراعيت اجتخبحب  ،كمب تقضً على كثٍر من الحٍىانبث التً ال تستطٍع
التكٍف مع التقلببث الجىٌت الغرٌبت ،أضف الى ذلك انتشبر الحشراث انتشبرا كبٍرا ..

 -1انمجبل انرئيطي االَل  :انقراءة َانشكم (02ن)
(6ن)
 -1اشكم مب ٌُ مكتُة بشكم ببرز في انىص ( انطبقت.......انى انكبربُن ) َ(تجتج ......اجتخبحب).
(0ن)
 -0أشرح مبيهي :مطتمذة  :مأخُرة،مطتخرجت .تجتج  :تقهع انشجر مه الصم
(0ن)
 -3اضتخرد مه انىص كهمت َضذٌب  :انمذ =.انجسر .أَ انحر =.انبرد
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ما مفرد  :الموارد :المورد  -موجات  :موجة  -األعاصٌر  :اإلعصار -المحاصٌل  :المحصول (ن)2
ألترح عنوانا للنص  :الطالة المتجددة او اهمٌة الطالة المتجددة ....... .
(2ن)
1(.ن)
أحذد وُعيت انىص  :مقبنت
أٌم مصبدر انطبقت انمتجذدة  :انميبي ،انريبح  ،انشمص  ،حركت انمذ َانجسر 1,5(...............ن)
ضهبيبث انطبقت غير انمتجذدة  :أنفيضبوبث مُجبث انحر َانبرد  ،تأحر انمحبصيم انسراعيت 1,5(. ..ن)
انفكرة انعبمت نهىص :يتحذث انىص عه أٌميت مصبدر انطبقت انمتجذدة َفُائذٌب كمب يشير انى ضهبيبث انطبقت
0(..ن)
غير انمتجذدة كبنكُارث انبيئيت َالمطبر انغسيرة.

 -2المجال الرئٌسً الثانً :الدرس اللغوي(55ن)
المجال الفرعً االول  :التراكٌب (6ن)
 -5أستخرج من النص  :مفعوال مطلما  :اجتثاثا أو انتشارا  .نعتا حمٌمٌا:المتجددة أو ضارة
 -2أمأل الترسٌمة بالجملة المناسبة من النص 2 (:ن)
ناسخ حرفً
إنـــــــــــ

اسم iضمٌر
ـــــهـــــــــــا
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خبره
صدٌمة

جار ومجرور
للبٌئة

5(.ن)

 -3أصل كل جملة بالظاهرة التركٌبٌة المناسبة 2( :ن)
المفعول ألجله
 تؤكل الفاكهة ناضجة
الحال
 أعطى الغنً الفمٌر لنطارا لمحا
التمٌٌز
 جاء التالمٌذ إال دمحما
االستثناء
 وال تمتلوا أ والدكم خشٌة إمالق،نحن نرزلهم وإٌاكم
 -4أعرب الكلمات حسب مولعها فً النص
 أمواجه  :فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمٌر متصل مضاف الٌه5,5(.ن)
5,5(.ن)
 غازات  :مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم
المجال الفرعً الثانً :الصرف والتحوٌل (6ن)
 -5استخرج من النص 5( :ن)
 اسما منسوبا  :الطبٌعٌة أو المناخٌة أو الجوٌة  .اسم مفعول لفعل غٌر ثالثً  :مستمدة .
 -2أمأل الجدول بما ٌناسب مما ٌلً  ( :مجروح  ،لاهر  ،صغرى  ،مطرلة)(2ن)
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اسم تفضٌل

اسم فاعل

اسم آلة

اسم مفعول

صغرى

لاهر

مطرلة

مجروح

أحول الجملة التالٌة الى المطلوب :

أحب العامل ألنه ٌحسب نفسه خادما،وهو السٌد ،وأحبه ألنه لحشمته ٌ،ظن نفسه فرعا ،وهو األصل .

أحب العمال ألنهم ٌحسبون أنفسهم خداما  ،وهم األسٌاد ،وأحبهم ألنهم لحشمتهم ٌ ،ظنون أنفسهم فروعا ،وهم األصل(.
5,1ن)
أحب العاملة ألنها تحسب نفسها خادمة  ،وهً السٌدة  ،وأحبها ألنها لحشمتها  ،تظن نفسها فرعا  ،وهً األصل (5,1ن)
المجال الفرعً الثالث:االمالء (3ن)
 -5اتمم الجمل بما ٌلً ( :ابنا -بن -ابن )(5,5ن)
 ابن عباس رضً هللا عنه حبر األمة وترجمان المرآن .
 عبدهللا بن الممفع كاتب مشهور .
 األمٌن والمأمون ابنا هارون الرشٌد .
 -2أتمم الكلمات التالٌة بهمزة مناسبة5( :ن) :المسـؤول  ،المسـألة ،السـؤال  ،األسـئلة.
 -3أحول األفعال التالٌة إلى الماضً 5,5( :ن)
ٌدعو  :دعا ٌ.حكً :حكى
 -3المجال الرئٌسً الثالث 55 ( :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-
ث-
ج-
ح-
خ-

تصمٌم الموضوع 5 .ن
الممروئٌة 5ن
التحدث عن اسباب التلوث 3ن
التحدث عن التدابٌر3ن
مولف المتعلم من ظاهرة التلوث 3ن
تجنب األخطاء التركٌبٌة والصرفٌة واإلمالئٌة3 .ن
احترام عالمات الترلٌم5 .ن
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عناصر االجابة (مادة التربٌة اإلسالمٌة)

 5ـ أ) الذي خلك سبع سموات طبالا الذي خلك سبع سموات طبالا ،ماترى فً خلك الرحمان من تفاوت فارجع البصر هل ترى
من فطور  ،ثم ارجع البصر كرتٌن ٌنملب إلٌن البصر خاسئا وهو حسٌر  ،ولمد زٌنا السماء الدنٌا بمصابٌح وجعلناها رجوما
( 5,5نمطة )
للشٌاطٌن وأعتدنا لهم عذاب السعٌر.
ب) أتمم من سورة المرسالت بعض عالمات ٌوم المٌامة من لوله تعالى  :فإذا نجوم طمست  ،وإذا السماء فرجت ،
والجبال نسفت  ،وإذا الرسل ألتت  ،ألي ٌوم أجلت  ،لٌوم الفصل  ،وما أدران ما ٌوم الفصل  ،وٌل ٌومئذ للمكذبٌن ( 5,5نمطة )
2ــ الماعدة التجوٌدٌة :ـ ما ترى ( :اإلمالة ( 5.5نمطة ) )  ،وما أدران ( :الملمة) ( 5.5نمطة ))

 3ــ ألون من بٌن ما ٌأتً أداب الحوار مع الغٌر 5( :ننمطة )

طٌب الكالم

حسن اإلصغاء

 4ــ أذكر مظهرٌن من مظاهر صبر الرسول ( ص) :ترفعه عن ممابلة السب بمثله  ،مواصلته الدعوة الى التوحٌد (5ننمطة )

(5ننمطة )

 5ــ أذكر عالمتٌن من عالمة محبة الرسول( ص) :االتداء به  ،اجتناب ما نهى عنه

(5ننمطة )

 6ــ أعبر عن مولفً بكتابة "موافك " أو "غٌر موافك "
غٌر موافك
غٌر موافك
موافك
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

(5ننمطة )

 7ــ أكتب "صحٌح" أو "خطأ ":
خطأ
خطأ
صحٌح
صحٌح

الصدلة مضٌعة للمال
أركان اإلٌمان هً نفسها أركان اإلسالم
آسٌة زوج فرعون فرعون كفلت سٌدنا موسى وآوته
أستمٌم كما أمرت وأتوب وال أطغى

 8ــ حاور سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم أباه برفك ولٌن وبأدب وبالحجة والدلٌل ألن أباه ولومه كانوا ٌشركون باهلل الواحد األحد
(5ننمطة )
وٌعبدون ما ال ٌنفع وال ٌضر ( ................وتمبل جمٌع األجوبة الممكنة )
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