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الامتحا املوحد اإلقلميي لشهادة ادلروس الابتدائية دورة يونيو2014
مدة اإلجناز ساعة و نصف

مادة اللغة العربية
عنارص الاجابة

الهجرة ظاهرة مشهودة عند الطيور مجيعها ،ولها آاثر ابلغة يف الطبيعة ،دافعها البحث عن الغذاء ،فمعظم الطيورتتغذى
عل الحبوب أو النباتت و الحشائش  ،وبعضها الخر يأك الساك أو الحرشات واللحوم .ذلكل جند بعض الطيور
هتاجر أرسااب ثحاا عن العشش يف منا بعيد ي ر اذلي ألفته ،ورمبا طاب لها املقام يف همجرها فتناثرت  ،وتنوعت يف
سالالهتا وأصنافها تنوعا كب را ،ولو بقيت يف موطهنا الصيل ما اس تعمرت بقاعا إال البقعة اليت نشأت فهيا....
 - 1القــراءة 02:
 1ــ ارشح ماييل :

ـ ألفته  :اعتادته/تعودته2.0 ....

 0ـ ماضـد :

هتاجر  :متكث/تبقى2.0..

أصنافها . :أنواعها2.0 ....

أرسااب

.

 .:فرادى2.0..

 -3حدد نوعية النص  :خطبة ــ رساةل ــ مقاةل ــ حناية ........................... :مقاةل0.
 - 4اعط عنواان مناس با للنص .... :جهرة الطيور0...
 - 0ضع سطرا حتت الفكرة اليت يعاجلها النص( :الطيور الاليفة ــ جهرة الطيورثحاا عن العشش ــ التناثر عند الطيور) 0

 6ــ ملاذا هتاجر الطيور؟....:هتاجر الطيور ثحاا عن العشش/الغذاء و التناثر3....
 - 7ما موقفك من اذلين يقنصو الطيور املهاجرة ؟......حسب اجلواب3.
 8ــ أشلك من :مفعظم الطيور تتغذى ..................................................................................................................................................اىل اللحوم 6 :

 - 0.الرتاكـــــــيب6:
 - 1اإلعراب  :ـ أعرب اللكامت اليت كتتت طخط يلي يف النص 0 :
أ ـ ألفته :ألف فعل ماض مبين عل الفتح والتاء الساكنة الحمل لها من الاعراب والفاعل مض ر مس ترت تقديره يه ،والهاء مض ر متصل يف حمل
نصب مفعول به1 ..
ـ مجيعها : :مجيع .توكيد معنوي جمرور ابلكرسة الظاهرة وهو مضاف والهاء مض ر متصل مبين عل السكو يف حمل جر مضاف اليه1 ..
ب ـ أعرب امجلةل التالية  :هتاجر أرسااب ثحاا عن العشش 0,0.

.

هتاجر ..:فعل مضارع مرفوع ابلضمة الظاهرة عل آخره والفاعل مض ر مس ترت تقديره يه 2,0
أرسااب.:حال منصوب ابلفتحة الظاهرة عل آخره2,0 .
ثحاا :مفعول الجهل منصوب2,0 ..
عن ..حرف جر2,0..
العشش:امس جمرور ابلكرسة الظاهرة عل آخره2,0 .
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ج – اس تخرج من النص الظواهر الرتكيتية التالية 1,0.
نعت.:مشهودة  /كب را  /الاصيل  /ابلغة (يقبل نعت واحد فقط)2,0..
مس تثىن :البقعة2,0...
مفعول مطلق :تنوعا2,0..

الرصف والتحويل 6:
 .1اس تخرج من النص الافعال التالية1 :
فعل همموز.:نشأ2,0...

فعل أجوف :طاب2,0 ..
 0ــ حدد نوع الاسامء التالية1 :

املسعى :امس مقصور2,0..

العلياء :امس ممدود2,0..
 .0حول امجلةل التالية اىل امجلع املذكر مع الشلك التام0 .

الطائر يطيب هل املقام يف همجره .

الطيوريطيب لها املقام يف همجرها0 .

 .3أكتب العدد واملعدود كتابة حصيحة0 :
يف السنبةل س بع .حبات 1

يف احلديقة مخسة أسود 1

اإلمـــــــــالء 3:
 . 1أكتب اهلمزة املناس بة يف اللكامت التالية كتابة حصيحة 1.
 . 0أمتم اللكامت التالية بتاء مناس بة 1.
 . 3ضع (ابن) أو (بن) منا النقط 1.

مدفأة 2,0

جزء2,0 ....

مباراة ...؛ 2,0

عالمات2,0 ......

مازال ابن ايخ انمئا 2,0

؛

رأيت صورة خلادل بن .الوليد 2,0

اإلنشاء15 :
جيب مراعاة ماييل أثناء التصحيح :
ـ احرتام تصممي املوضوع :مقدمة ـ عرض ـ خامتة3.
ـ ارتباط الفنار ابملوضوع ــ توظيف همارة احلوارــ احلجة يف الاقناع 3.
ـ التسلسل املنطقي لألفنار3.
ـ الاس تعامل الصحيح لعالمات الرتقمي 0.
ـ اخللو من الخطاء النحوية والرصفية واإلمالئية واللغوية0. .
ـ خط مقروء وتنظمي مادي مقبول 0.
ملحوظة  :خصم ربع نقطة عل ك خطأ لغوي ونصف نقطة عل ك خطأ حنوي أو رصيف أو إماليئ
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