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أوال  :اللغة العربٌة

(  20نقطة ) :

 Iالقراءة

 (1أضع عنوانا ً مناسبا ً للنص :

تكنولوجٌا الزراعة
متتابعة  :متتالٌة ...
الضارة  #النافعة ...

 (2أشــرح :
 (3أكتب ضـ ّد :

؛

عالم الفالحة ؛ ...

(2ن)

؛ ابتـكـر  :اخترع ...
؛ التـقـدم  #التخلف ...

(2ن)
(2ن)
(2ن)

 (4أحدد الفكرة العامة للنص :

دور التقدم التكنولوجً و أهمٌة التكوٌن و البحث فً المٌدان الزراعً فً تحقٌق نهضة شاملة فً عالم
الحٌاة الفالحٌة ...
 (5التعدٌالت التً أدخلها اإلنسان على النمو الطبٌعً للنباتات :

(2ن)

استخدم األسمدة الكٌماوٌة  -استعمل المبٌدات  -ابتكر طرقا و تقنٌات لإلنبات و الزراعة ...
 (6سعى اإلنسان إلى القضاء على الحشرات و األعشاب الضارة رغبة فً زٌادة اإلنتاج ...

(2ن)

 (7أنسج على غرار الفقرة األولى موظفا(ة) المتحكمات :

(2ن)

أدخل التالمٌذ تعدٌالت على ساحة مدرستهم فـهٌـأوا األرض و أعـدوا الحفر كمـا أحضروا الشجٌرات من إحدى التعاونٌات
الفالحٌة .

...
 (8الشكل :

(6ن)

ٌخصم نصف نقطة عن كل خطأ

أدخل اإلنسان تعدٌالت متتابعة على النمو الطبٌعً للنباتات ،فسعى إلى استخدام األسمدة
الكٌماوٌة،
للقضاء على الحشرات و األعشاب الضارة .
المبٌدات15الناجعة
الدرساستعمل
و
نقطة : )،
اللغوي (
II
 (1التراكٌب :
أ -اإلعراب :
 -ابتكـر

(2ن)
 :فعل ماض مبنً على الفتح .
و الفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره "هو"
 :مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم

 تقنٌات -عدٌدة

 :نعت تابع لمنعوته فً النصب  ،وعالمته الفتحة الظاهرة على آخره
(2ن)

ب -أصل بسهم الظاهرة التركٌبٌة التً تحتها خط فً الجملة بما ٌناسبها :
حــال

 سافرت و الطرٌق -تؤكل الفواكه طازجة

مفعول معه
تمٌٌز

 حضر الكاتب نفسه اشترٌت كٌلوغراما لحماج -أكون جملتٌن ( مع الشكل ) :
 جملة بها مستثنى ب " إال " -جملة بها منادى

توكٌد
(2ن)
:

نجح الطالب إال المهملٌن ...

:

ٌا عالم األسرار  ،اغفر للعبـــاد ...

 (2الصرف و التحوٌل :
(2ن)

أ -أستخرج من النص :
اسم تفضٌل
أفــضـــل
ب -أكمل الجدول بما ٌناسب :
اسم الفاعل
الفعل
فـتــح

فــاتـــح

فعال معتال

اسما منقوصا

ســعـــــى

عـــــــــــــال
(2ن)

اسم المفعول

المصدر

اسم اآللة

مـفتـــوح

فـتــــح

مـفتـــــاح
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ج -أكتب العدد بالحروف :
 13ــــ رواٌة14 -ــــ رجــال

ثالث عشرة رواٌة
اربعة عشر رجــال

:
:

www.9alami.info

(2ن)

 (3اإلمـــالء :
أ -أكمل كتابة الكلمات بالتاء المناسبة :

 -قـضـاة

(1ن)

 -لحظات

 -مــودة

 -مباراة

ب -أضٌف الهمزة المناسبة إلى الكلمات التالٌة :
 -فــأس

(1ن)

 -بــئـر

 -فــئـة

 -فــؤاد

(1ن)

ج -أكمل بما ٌناسب "ابن" أو "بن" :
 ٌـا بــن آدم ما بالك تقسو على الحٌوان ؟ -ابـــن من أنت ؟

 IIIاإلنـشــاء (  15نقطة ) :

قمت بزٌارة ضٌعة جـدّك فالحظت أنها بطٌئة المنتوج  ،ضعٌفة المردود .
تحدث عن ذلك فً  10سطور موضحا أهمٌة الدور الذي أصبحت تلعبه تكنولوجٌا الزراعة فً مضاعفة اإلنتاج .
أكتب مستعٌنا بماٌلً :
 ال ٌتجاوز إنشائً  10سطور ألتزم بالمطلوب أتجنب األخطاء بمختلف أنواعها أعرض أفكاري وفق تسلسل منطقً أستعمل عالمات الترقٌم بشكل صحٌح -أكتب بخط واضح و مقروء

(2ن)
(3ن)
(3ن)
(3ن)
(2ن)
(2ن)

ثانٌا ً  :التربٌة اإلسالمٌة
 Iالقرآن الكرٌم

(  5نقط ) :

(3ن)
 (1أكمل كتابة اآلٌات التالٌة :
 قال تعالى  " :إن الذٌن ٌخشون ربهم بالغٌب لهم مغفرة و أجر كبٌر  .و أسروا قولكم أو اجهروا به  ،إنه علٌم بذات الصدور  .أال ٌعلممن خلق
سورة المُلك
" و هو
كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم  .لو ال أن تداركه نعمة من ربـه لنبـذ بالعراء وهو
الخبٌر"ال تكن
اللطٌفربك و
فاصبر لحكم
 قال تعالى :مذموم " سورة القلم
 قال تعالى  " :إنه كان ال ٌومن باهلل العظٌم  .و ال ٌحض على طعام المسكٌن  .فلٌس له الٌوم هاهنا جحٌم  .و ال طعام إال من غسلٌن  .الٌاكله إال الخاطئون " سورة الحاقة
(1ن)
 أجــــر  :ثــواب ... ٌخشـون ٌ :خافون ... (2أشــرح :
 (3أذكر القاعدة التجوٌدٌة المتضمنة فً :

 IIالعقٌدة و العبادات

 -نــــادى  :اإلمالة الصغرى

الـراء
 -و أســروا  :ترقٌق ّ

(1ن)

(  2,5نقط ) :
(  1,5ن )

 (1أكتب أمام كل آٌة الصفة المناسبة هلل سبحانه و تعالى :

 الـقــدرة الحٌـــــاة -الوحدانٌة

قدٌر ..........................

 إن هللا على كل شًء و تو ّكل على الحً الذي ال ٌموت ...............أحــد ..........................................

 قـل هو هللا (2أصـل بخط بٌن كل فعل و حكمه :

(1ن)

 -من ال ٌقوى على الصوم

 -القضاء و الكفارة

 مرٌض أباح له الطبٌب اإلفطار فً رمضان -رجـل ٌأكل عمداً فً نهار رمضان

 الفدٌــة -القضاء

 IIIاآلداب اإلسالمٌة و الحدٌث الشرٌف و السٌرة النبوٌة (  2,5نقط ) :
 (1أذكر غزوة من غزوات الرسول صلى هللا علٌه وسلم :
غزوة بـدر  ،غزوة أ ُحــد  ،غزوة األحزاب أو الخندق  ،فتح مـكــة
" طلب العلم فرٌضة على كل مسلم "
 (2أذكر الحدٌث النبوي الذي ٌحث على طلب العلم :
 (3أضع عالمة (  ) Xأمام السلوك غٌر المقبول :
 أتجنب تجوٌع الحٌوان و حبسه أذكر عٌوب شخص فً غٌابهx
 -أدفع رشوة للحصول على امتٌاز

x

(  0,5ن )
(1ن)
(1ن)
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