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  *نفسها الورقة ٔ�جب عن ا�ٔس�ئ� �ىل*
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  ....................................................:.....رمق �م��ان

  
  50: ....................../النقطة ا�هنائیة 

  ..............................:.........توق�ع ا�ٔس�تاذ املصححامس و 

  /*ن20/:ءة القرا- :ا�ال الرئ�يس ا�ٔول:�ٔوال*
فضالت مضرة  تنطلق م��ا غازات سامة، و يأ�ي من املصا�ع ال�� ،ا��يط الذي �ع�ش فيھ ��سان إن تلوث الب�ئة و

إصابة  و مس�بة تلوث الب�ئة ،القرى  �وساخ املتناثرة �� شوارع املدن و و القذرةاملياه  يأ�ي أيضا من و. النبات ا��يوان و باإل�سان و

، فصار املستقبل يصعب عالجھ �� تدم��اا��يط كما يدمر  يدري، ال �و و ��سان ��ذا ي�تحر و ،مزمنة و خط��ة ض��سان بأمرا

  .ع�� غ��ه ع�� نفسھ وجانيا ��سان 

تجنب �ل علينا  ، لذلك يجباست�ناء حتما ستمس ا��ميع دون  ال�ارثة فإن ،ةا��ميع مسؤولية ا��فاظ ع�� الب�ئ يتحمل ذا لمإ

 .�� حياة أفضل مستقبال  رغبة البي�� نا�ء إ�� محيطما ���

     )ن1(......................................................................................................................... :للنص امناسبا عنواناختر -1

ْد نَْوِعیَّةَ النَّّصِ حَ -2    )ن1( . رسالة –مقالة  –خطبة  –قصة        : ّدِ

                                                                                                                    )ن3(: الكلمات اآلتیة  اتمرادف ابحث عن -3

  ..................................: .. المتناثرة –...    ..............................: .... الكارثة – ....  .........................: ...... القذرة       

  )ن3( :استخرج من النص أضداد الكلمات اآلتیة  -4

  .....................................#  حسنی – ...  .....................................#  بنيی –.  ...................................#  نافعة       

  )ن3( ؟ ما ھي أسباب تلوث البیئة -5

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  

  ) ن1(: اقترح حال لمعالجة مشكل تلوث البیئة  -6

................................................................................................................................................................                                                                                             ..

  )ن8( . یضما كتب بخط عر اضبط  بالشكل التام -7

  */ن15/:ا�رس ا�لغوي:ا�ال الرئ�يس الثاين:�نیا*
  /*ن6:/الرتا�یب- :ا�ال الفرعي ا�ٔول- �ٔ 

  )ن2(: بین نوع المفعوالت في الجمل اآلتیة  -1

ً استماعاستمعت إلى القرآن    الشمس شروقَ خرجت و  زَ الخبأكل الولد   للرحیل استعداداً حلق الطیور ت  ا

 .......................مفعول  .......................مفعول  .......................مفعول   .......................مفعول 

  )ن3( : في النص خط  أعرب ما تحتھ -2

  .......................................................................................................................................: ..............القذرة  * 

  ......................................................................................................................................: ..............  تدمیرا* 

  ...............................................................................................................: ......................................   رغبة* 

  )ن1( :نص جملة تناسب الترسیمة اآلتیة استخرج من ال -3

  مضاف إلیھ ضمیر  اسم مجرور مضاف  حرف جر  خبره  اسمھ  ناسخ فعلي

            

  اقلب الصف�ة



 /:ن6:/الرصف و التحویل- :ا�ال الفرعي الثاين- ب
  )ن3( : استخرج من النص -1

  منسوبااسما   منقوصا ااسم  حرفینب فعال مزیدا  ناقصافعال   مضعفافعال   أجوففعال 

            

  )ن3( .يرِ دْ  یَ الَ  وَ ھُ وَ  رُ حِ تَ نْ یَ  ْلفَْردُ اَ : مع الشكل التام  ما یليحول  -2

  ......... ............................................................................................................................................ :المثنى  *

  ..................................................................................................................................................... :  الجمع* 

  /:ن3:/إالمالء-:ا�ال الفرعي الثالث-ج
 )ن0.75( : امتى نكرة مع الشكل اللة إتیحول األسماء المعرفة اآل -1

 .....................................: .. ؛ البَنّاءُ ......................................: . ؛ الفَتى......................: ................ النّاِديَ 

 )ن1.5( : ان النقطكء المناسبة ماأُكمل بكتابة الت -2

ِد ِلبَْدِء اْلَمْسِرِحیَّـــ .....ِفي اْلَوْقـــ .....ُُسَكْینَـــ .....َْحَضرَ   . .....ِقُْرَب اْلَخَشبَـــ.. ...َْو َجلََســـ؛ .....ِاْلُمَحدَّ

 )ن0.75( : مكان النقط" بن"أو " ابن"اكتب  -3

 .اْلَخّطاِب َصحاِبيٌّ َجلیلٌ ... ..........ُعَمُر 

 .بَّطوَطةَ َرّحالَةٌ َمْغِربِيٌّ  ................

 .أَخي، أَْنِصْت ِلنَصائِحِ واِلَدْیكَ ..... ........یا 

  */ن15:/التعبري الك�ايب-:ا�ال الرئ�يس الثالث:�لثا*
   )ن5( :ة بة رقم ترتیبھا أمام كل جملبكتا رتب الجمل اآلتیة للحصول على نص منسجم -1

    ؛ وصار مھندسا مبدعا ساھم في تقدم بلده* 

    ، إن خالدا تلمیذ مھذب ونشیط* 

    ، ظل ینجح كل سنة حتى أصبح طالبا جامعیا* 

    . لیت األطفال یسلكون طریق خالد، لیصبحوا ناجحین في حیاتھم ویفیدوا وطنھم* 

    . لذلك فھو محبوب من طرف الجمیع* 

ِت الفَْرَحةُ أَْرجاَء الَمْنِزلِ  -2   )ن10( .َعبِّْر في بِْضعَِة أَْسُطٍر َعْن ُشعِوَرك َو فَْرَحتَِك بَِھِذِه الُمناَسبَِة السَّعیَدةِ . اِْزداَن بَْیُت أُْسَرتَِك بَِمْولوٍد َجدیٍد، فَعَمَّ
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  عنارص إال�ابة
  و سمل التنق�ط

  /*ن20:/القراءة - :الرئ�يس أ�ولا�ال :�ٔوال*

  )                                                  ن1(...تلوث البیئة  :اخترعنوانا مناسبا للنص -1
ْد نَوْ  -2    )ن1(مقالة   :ِعیَّةَ النَّّصِ َحّدِ
  )ن1... (المتفرقة  –المشتتة  :المتناثرة  –    )ن1... (المصیبة :الكارثة  –  )ن1... (الوسخة :القذرة  -3
  )ن1(یسيء  # حسنی –  )ن1(یدمر  # بنيی – )ن1(مضرة  # نافعة -4
األوساخ المتناثرة  - المیاه القذرة -  وفضالت مضرة باإلنسان والحیوان والنبات تنطلق منھا غازات سامةالمصانع التي  :من أسباب التلوث  -5

  )ن1+ن1+ن1. ( في شوارع المدن والقرى
  )ن1. (ل مناسب لمعالجة مشكل تلوث البیئة یقبل أي ح -6
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                                                                     )ن8( )ن عن كل خطإ  0.25تخصم ( .  ِل بَ ق

  /*ن15:/ا�رس ا�لغوي:ا�ال الرئ�يس الثاين:�نیا*
  /*ن6:/الرتا�یب- :ا�ال الفرعي أ�ول- �ٔ 

1-  

 )ن0.5(معھمفعول  )ن0.5(بھمفعول  )ن0.5(ألجلھمفعول   )ن0.5(مطلقمفعول 

  )ن1(بالكسرة الظاھرة في آخره مجرور / نعت حقیقي تابع لمنعوتھ في الجر  : القذرة *  -2
  )ن1(بالفتحة الظاھرة في آخره منصوب / مفعول مطلق منصوب بتنوین الفتح  :  تدمیرا*     
  )ن1(بالفتحة الظاھرة في آخره منصوب / مفعول ألجلھ منصوب بتنوین الفتح  :   رغبة *    

  )ن1( :تناسب الترسیمة التي جملة ال -3

  مضاف إلیھ ضمیر  اسم مجرور مضاف  حرف جر  خبره  اسمھ  ناسخ فعلي

  ـــھ  نفســ  على  جانیا  اإلنسان  صار

 /:ن6:/الرصف و التحویل- :ا�ال الفرعي الثاين- ب

1-   

  اسما منسوبا  اسما منقوصا  فعال مزیدا بحرفین  فعال ناقصا  فعال مضعفا  فعال أجوف

 –یعیش  –صار 
  )ن0.5(یسيء 

  )ن0.5(یمس 
یأتي  –یدري 

  )ن0.5(
 –ینتحر  –تنطلق 

  )ن0.5(یتحمل 
  )ن0.5(جانیا 

مسؤولیة  –البیئي 
  )ن0.5(

  )ن1.5(. ِریَاِن اَْلفَْرَداِن یَْنتَِحَراِن َو ُھَما َال یَدْ  :المثنى *  -2
 )ن1.5( .اَْألَْفَراُد یَْنتَِحُروَن َو ُھْم َال یَْدُروَن  :  الجمع*     

  /:ن3:/إالمالء- :ا�ال الفرعي الثالث- ج

 )ن0.25(بَنَّاٌء  :البَنّاءُ ؛ ) ن0.25(فَتًى  :الفَتى؛ ) ن0.25(نَاِدیاً  :النّاِديَ  -1
 )6×ن0.25( . ةِ ــاْلَخَشبَـ قُْربَ  تْ ـــَسـَو َجلَ ؛ ِة ــــِلبَْدِء اْلَمْسِرِحیَّ  اْلُمَحدَّدِ  ِت ــــاْلَوقْ  فيةُ ـــنَـُسَكیْ  تْ َحَضرَ  -2
 )ن0.25( أَخي، أَْنِصْت ِلنَصائِحِ واِلَدْیكَ ابن  یا -)ن0.25( بَّطوَطةَ َرّحالَةٌ َمْغِربِيٌّ  ابن -)ن0.25( اْلَخّطاِب َصحابِيٌّ َجلیلٌ  ابن ُعَمرُ  -3

  */ن15:/التعبري الك�ايب- :ال الرئ�يس الثالثا�:�لثا*

   )5×ن1( :ة بكتابة رقم ترتیبھا أمام كل جمل رتب الجمل اآلتیة للحصول على نص منسجم -1

  3  ؛ وصار مھندسا مبدعا ساھم في تقدم بلده* 

  1  ، إن خالدا تلمیذ مھذب ونشیط* 

  2  ، ظل ینجح كل سنة حتى أصبح طالبا جامعیا* 

  5  . فال یسلكون طریق خالد، لیصبحوا ناجحین في حیاتھم ویفیدوا وطنھملیت األط* 

  4  . لذلك فھو محبوب من طرف الجمیع* 

  )ن10( :موضوع التعبیر الكتابي  تصحیحیجب مراعاة ما یلي أثناء  -2
  ن1: المقروئیة و حسن التنظیم  -
  ن2:  عالمات الترقیماحترام  -
  ن3: ئیة تجنب األخطاء اللغویة و اإلمال -
  ن4: احترام الموضوع و تسلسل األفكار  -

 


