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)1

اللغة العربية :
 )1القراءة  02 ( :ن )
(1ن)
ا) أجيب عما يلي  :أشرح  :التآزر:التضامن – التعاضد  -التكافل – التعاون ...
(1ن)
الضد من النص  :الداني  #النائي .
(0ن)
ب) نوع النص  :مقالة
ج) فكرة النص العامة :إقليمنا ينظم بطولتين رياضيتين  ،أو جمل تقارب معـناها 0 ( .ن )
د) أذكر قيمتين واردتين في النص  :التعاون – التضحية – روح المسؤولية
(0ن)
االعتراف بجهود اآلخر ...
(0ن)
ه) أستخرج أسلوب أمر من النص  :هبوا إلى العمل .
و) أذكر فكرتين أساسيتين للنص  :تنظيم حدث رياضي تاريخي – تظافر جهود
(0ن)
الجميع لنجاح التظاهرة – نجاح التظاهرتين باعتراف الحاضرين .
(0ن)
ز ) تقبل كل إجابة مناسبة .
ح ) الشكل :
(0ن)
الكلمات  :الرياضي  -منتظمين  -نودي – أدوارهم .
(4ن)
الجملة  :ورغبة في نجاح هاتين التظاهرتين  ،هب الجميع إلى العمل .

 )0الدرس اللغوي :
ا) التراكيب  6 ( :ن )
 )1أعرب ما يلي حسب موقعه في النص :
 جميع :توكيد معنوي تابع للمؤكد في الرفع وهو مضاف .– هم  :ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه .

 -تاريخيا  :نعت تابع لمنعوته في النصب .
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( 1،1ن )
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 )0الترسيمة :
عاشت
فعل ماض

مدينــتــــــــــــــــــ
فاعل مرفوع

ـــــــــــنا
ضمير مضاف إليه

عرسا
مفعول به منصوب

( 0،1ن )
رياضيا
نعت تابع للمنعوت في
النصب

(0ن)

 )3أتمم الجملتين اآلتيتين بما هو مطلوب مع الشكل :
سجل الفريق ثالث إصابات ( تمييز عدد )
 -يا ( متفرج  ،حاضر  ،ولد  ،مشجع  ) ...شجع الفريق  ( .المنادى نكرة مقصودة ) .

ب) الصرف والتحويل :

(6ن)

 )1أمأل الجدول من النص بكلمة واحدة حسب المطلوب :
اسم فاعل
منتظمين – الداني  -النائي
 )0أتمم الجدول بما يناسب مع الشكل :
المصدر
الفعل
إشراقا
أشرق
نشأة – نشوءا
نشأ

(1ن)
اسم منقوص
الداني  -النائي

(0ن)
اسم الزمان
مشرق
منشأ

 )3أحول الجملة التالية :
أنت هبي إلى العمل .
أنتما هبا إلى العمل .
أنتن اهببن إلى العمل .

ج) اإلمالء :

(3ن)

(3ن)

 )1حكم قاض على فتى .
) 0أكمل الكلمات التالية بهمزة مناسبة :
سؤال – يــــئن – تثاءب – مـــــأدبة .
)3كتابة كلمة ( ابن ) كتابة صحيحة :
عيسى ابن مريم من األنبياء – عمر بن الخطاب أعدل الحكام .

د) اإلنشاء :

(1ن)
(1ن)
(1ن)
(  11ن )

يراعى أثناء التصحيح ما يلي :
 التصميم المناسب . االرتباط بالموضوع . تسلسل االفكار وترابطها . التوظيف اللغوي السليم . استعمال عالمات الترقيم . -مقروئية المنتوج .
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