االسم العائلً................................. :
االسم الشخصً....................... :

رقم

االمتحان...................:

-

االمتحان الموحد االقلٌمً لنٌل شهادة نهاٌة الدروس االبتدائٌة
دورة ٌونٌه 2017
المدة الزمنٌة  :ساعة ونصف
المعامل 3 :
مادة اللغة العربٌة
ـ النص

جاء فً حكم وقصص الصٌن القدٌمة  ،أن إمبراطورا أراد أن ٌكافئ أحد مواطنٌه فقال له  :امتلك من األرض كل
المساحات التً تستطٌع أن تقطعها سٌرا على قدمٌك  .ففرح الرجل وشرع ٌمشً فً األرض مهروال فً جنون  ،وسار
مسافة طوٌلة سٌر المتلهف حتى تعب  ،وفكر فً أن ٌعود إلى اإلمبراطور لٌمنحه المساحة التً قطعها  ،ولكنه غٌر
رأٌه وقرر مواصلة السٌر لٌحصل على المزٌد  ،وسار مسافات أطول وأطول  ،وفكر فً أن ٌعود مكتفٌا بما وصل إلٌه ،
لكنه تردد مرة أخرى  ،وقرر مواصلة السٌر لٌحصل على المزٌد والمزٌد  ،ظل الرجل ٌسٌر وٌسٌر  ،ولم ٌعد أبدا  ،فقد
ضل طرٌقه وضاع فً الحٌاة  ،وٌقال إنه وقع صرٌعا من جراء اإلنهاك الشدٌد  ،ولم ٌمتلك شٌئا  ،ولم ٌشعر باالكتفاء
والسعادة ألنه لم ٌعرف حد الكفاٌة أو القناعة .
ـ عبد الحمٌد شمس الدٌن ـ عن أجمل القصص القصٌرة ـ بتصرف

-------------------------------------------------------------------------------القراءة والفهم  20 ( :نقطة )
 - 1آتً بالمرادف  1،5( :ن)
 ضل ............. : المتلهف .............. :ـ مهروال ............ :
 -2آتً بالضد  1،5( :ن)
ـ السعادة ............. #
ـ طوٌلة  - ....................... #اإلنهاك .................#
 – 3أجٌب عن األسئلة من خالل النص :
ـ بماذا سٌكافئ اإلمبراطور مواطنه ؟ 2( .................................................................................................ن)
 كٌف كان الرجل ٌمشً فً األرض ؟ 2( ..............................................................................................ن) لماذا كان الرجل ٌتردد فً العودة إلى اإلمبراطور ؟ 2( . ........................................................................ن )ـ هل حصل الرجل على المكافؤة ؟ لماذا ؟  2 ( ........................................................................... ، ......ن)
 4ـ أضع عالمة (×) فً الخانة المناسبة مشٌرا إلى نوعٌة النص  1 ( :ن )
مقالة

رسالة

قصة

مسرحٌة

... ................................................... -

 -5أقترح عنوانا مناسبا للنص  2( .ن)
 -6أضبط بالشكل التام الكلمات التً تحتها خط فً النص " ( 6ن )
ـ كل ـ المساحات ـ لٌمنحه ـ طرٌقه ـ ٌمتلك ـ حد
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ال ٌسمح بالكتابة فً هذا اإلطار

الدرس اللغوي  12 ( :نقطة )
 التراكٌب  6 ( :نقط ) -1أستخرج من النص جملة الترسٌمة التالٌة  1،5( :ن)
نعت
فا.ضمٌرمستتر مف  .فٌه
ف

مف.مطلق

 -قرر مواصلة السٌر لٌحصل على المزٌد (  1،5ن ).

 2ـ أعرب الجملة التالٌة :
 قرر ......................................................... : مواصلة .................................................... :ـ السٌر ......................................................... :
ـ لـ ........................ :
ـ ٌحصل ....................................................................... :
ـ على المزٌد ............................... :
 3ـ استخرج من النص ما ٌناسب الجدول ( كلمة واحدة او جملة واحدة لكل نوع ) 1،5 ( :ن )
حال مفرد

اسم لناسخ فعلً

مفعول به

جملة خبر لناسخ حرفً

 4ـ أعٌد كتابة األعداد بالحروف مع مراعاة ما ٌطرأ من تغٌٌرات على المعدود (  1،5ن )
كافؤنً أبً عند نجاحً  ،فكان من نصٌبً :
ـ (  ).3قصة .......................................................
ـ (  ) 10قلم ........................................................
ـ (  ) 12دفتر ......................................................
ـ (  ) 8علبة حلوى .....................................................
 الصرف والتحوٌل  6 ( :نقط )-1أ ستخرج من النص ما ٌناسب الجدول التالً ( مفردة واحدة لكل نوع) (  2ن )
اسم تفضٌل

اسم فاعل

 -2أصوغ مصادر األفعال التالٌة  1( .ن)
ـ أراد ................ :
ـ جاء ................ :

جمع مذكر سالم

ـ امتلك ............... :

ـ فكر .................. :
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3ـ أتمم الجدول التالً  1 ( :ن )
نكرة
قاض

معرفة ب ال
الظبي
الراعي

واد

 4أحول العبارة التالٌة فً األمر مع الشكل ( امتلك من األرض كل المساحات التً تستطٌع أن تقطعها ) الى 2 ( :ن)
ـ مفرد مؤنث ........................................................... :
ـ مثنى مؤنث ..................................................................... :
ـ جمع مذكر .......................................................................... :
ـ جمع مؤنث ...................................................................... :
 اإلمالء  3 ( :نقط ) -1اتمم بحرف التاء المناسبة فً الفقرة التالٌة  1( .ن )
 واصل ....فاطمـ ....مسٌر ....دراستها الثانوٌـ ، ....فتكللـ ....بالنجاح ،مر .....السنوا ....ونجحـ ....الفتا...وسر ....عائلتها .
 2ـ أكتب كلمة (ابن) او (بن ) فً المكان المناسب من العبارات التالٌة ( 1ن )
ـ علً  ......ابً طالب من الخلفاء الراشدٌن
ـ  .......عبد هللا هو  .......جارنا

ـ منزل  ......خالتً قرٌب
 3ـ أتمم األسماء التالٌة باأللف المناسبة (  1ن )
ـ صفـ ....ـ موسٌقـ.....
ـ مصطفـ .....

ـ عصـ .......

اإلنشاء  15 ( :ن)
بلغك أن أحد أصدقائك ٌستعد لمغامرة عبر البحر فً هجرة سرٌة  ،من أجل تحقٌق أحالم كثٌرة بسرعة كبٌرة .
اكتب فً  7أسطر على األقل تتحدث عن :
( 4ن )
1ـ األحالم التً تراود صدٌقك وتدفعه إلى الهجرة السرٌة
( 4ن )
2ـ تقدٌم نصائح لصدٌقك  ،مذكرا إٌاه بالمآسً التً تصلنا أخبارها
( 5ن )
3ـ حاول إقناعه حتى ٌتراجع عن خوض المغامرة .
( 2 +ن ) لتناسق االفكار وحسن الخط والعناٌة بالورقة )
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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