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I

المادة  :اللغة العربية

مدة االنجاز  :ساعة واحدة

1
الصفحة

2

النقطة 50 :

النص :

من الشائع المألوف أن ٌترحم الناس على مافات من الزمان(،وأن ٌذكروا الماضً بالخٌرالعمٌم )،وٌشٌروا
إلى ما كان فٌه من رخاء وتماسك ،وأخالق قوٌمة وتقالٌد طٌبة وعادات حمٌدة ،وأن ٌقارنوه بما ٌسود
الحاضر من أزمات وتفسخ (ٌنذر) بعظائم األمور .
لكن المراقب حٌن ٌنظر بعٌن مجردة وعقل متفتحٌ(،جد أن األمرعلى النقٌض ) ،وأن االنسانٌة تتقدم
واألحوال تتحسن ،وأنه بالرغم مما فً الحٌاة العصرٌة من مصاعب (ومضاٌقات )،فإن اإلنسان العادي
اليومٌ،تمتع بما لم ٌكن يتمتع به غٌره فً الماضً،وأن األحوال اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة تتقدم نحو
األفضل .
أوال  :القراءة والفهم  20 ( :ن)
 ما ضد الكلمتٌن التالٌتٌن ؟  :العمٌم ٌ -نذر . ضع عنوانا مناسبا للنص . ماهً الفكرة االساسٌة التً ٌتحدث عنها النص ؟ . استخرج فكرة رئٌسٌة من النص . ما نوع النص ؟ قصة – مقالة – حوار – خطبة . ما رأٌك فً ما ذكره الكاتب فً النص ؟ اشكل ما ورد بٌن قوسٌن فً النص . -استخرج من النص قٌمة إنسانٌة .

( 2ن)
( 2ن)
( 2ن)
( 2ن)
( 2ن)
( 2ن)
( 6ن)
( 2ن)

ثانٌا  :التراكٌب  6( :ن)
( 3،5ن)
( 2،5ن)

 - 1أعرب الكلمات التي تحتها خط في النص :
 - 2امأل الترسيمة التالية بالجملة المناسبة من النص
فعل مضارع

فا .ض .مستتر

.
ناسخ حرفي

اسمه ظاهر

جار ومجرور

ثالثا  :الصرف والتحوٌل  6 ( :ن)
( 1ن)
 - 1صرف فعل ترحم فً األمر مع الضمٌرٌن التالٌٌن  :أنت  -أنتن .
 - 2صرف مع الشكل فعل أشار فً المضارع مع ادخال أداة الجزم (لم) مع الضمائر التالٌة  2 ( :ن)
أنتم – انتما
( 3ن)
 - 3حول الجملة التالٌة الى جمع الغائبات  ( :مع الشكل)
" لكن المراقب حٌن ٌنظر بعٌن مجردة وعقل متفتحٌ،جد أن األمر على النقٌض "
رابعا  :اإلمالء  3( :ن)
( 0،5ن)
- 1استخرج من النص اسما منقوصا . .
- 2استخرج من النص اسم فاعل واسم مفعول لفعل مزيد .

.

( 1ن)

- 3أدخل ياء النسب على الكلمتين التاليتين  :عبقر – علي

.

( 1ن)

- 4لماذا كتبت الهمزة على األلف في كلمة " مسألة " ؟

.

( 0،5ن)

خامسا  :اإلنشاء  15( :ن) اكتب موضوعا إنشائيا من اثنتي عشرة جملة،تتحدث فيه عن دور
التربية في بناء األخالق الحسنة،وتكوين الفرد الصالح .

الصفحة 2/2

* مالحظة هامة :ربحا للوقت أجب على نفس هذه الورقة.

أوال -القرآن الكريم 5( :ن)
 -1اكتب من قوله تعالى في سورة الملك" :إذا ألقوا فٌها " إلى قوله تعالى" نذٌر"

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

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

 -و من قوله تعالى في سورة القلم" :فطاف علٌها " إلى قوله تعالى" مصبحٌن"

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

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

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

 و من قوله تعالى في سورة الحاقة" :و جاء فرعون " إلى قوله تعالى" رابٌة"..................................................................................................................................................................................................................
........................
..................................................................................................................................................................................................................
........................

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

 -2ما القاعدة التجويدية لكل كلمة تحتها خط فيما يلي:

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

أيكم و أحسن عمال :

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

و ما أدرايك ما الـحاقة:

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

 -3ما معنى :
الصرٌم:

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

الحاقــة:

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

ثانيا -العقيدة و العبادات 5،2( :ن)
 -1استخرج الصفات الواجبة في حقه تعالى من اآليتين التاليتين:

و هللا يسمع تـحاوركما :
إنه على رجعه لقادر................................................................................................................................................................ :
.........................................................................................................................................................

 -2امأل الفراغ بما يناسب من أحكام الصيام التالية( :شرط – فرض – سنة – مكروه)

ترك تعمد القًء:

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

المبالغة فً المضمضة:
السحور:
البلوغ:

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

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

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

ثالثا – اآلداب و السيرة و الحديث 5،2( :ن)
 -1ضع عالمة أمام كل سلوك حسن مما يلي:

كف اللسان عن القول الفاحش .
النفخ فً الطعام .



استقبال اآلخر بوجه بشوش.



دفع رشوة إلحقاق أمر باطل.



 -2صل كل حدث بما يناسب:

انهزم المسلمون فً غزوة أحد بسبب :

 الخوف من أذى المشركٌن و حماٌة الدعوة اإلسالمٌة. -االشتغال بالتجارة.

هاجر الرسول (ص) من مكة إلى ٌثرب بسبب:

 -مخالفة الرماة للرسول (ص) و ترك مواقعهم.

 -3أتمم الحديثين النبويين.

"كل مسكر خمر
و

"

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

"لعن هللا الراشً
و

"

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

 -4صل بخط:

غار حراء :

 كان الرسول (ص) ٌتعبد فٌه. -ألقى فٌه الرسول (ص) خطبة حجة الوداع.

غار ثور:

 -اختبأ فٌه الرسول (ص) مع صدٌقه أبً بكر الصدٌق خوفا من أذى كفار قرٌش.

ويابة اوسكان ايث ملىل
مصلحة الشؤون الحربىية
وجىشيط المؤسسات الحعليمية

المـملكة المغربية
وزارة الحربية الىطىية
األكاديمية الجهىية للحربية والحكىيه
جهة سىش ماسة درعة

تصحٌح اإلختبار اإلقلٌمً الموحد لنٌل
شهادة الدروس االبتدائٌة .اللغة العربٌة
دورة ٌونٌو 2012

I

المادة  :اللغة العربٌة

1
2

 50نقطة

النص :

من الشائع المألوف أن ٌترحم الناس على مافات من الزمان(،وأن ٌذكروا الماضً بالخٌرالعمٌم )،وٌشٌروا
إلى ما كان فٌه من رخاء وتماسك ،وأخالق قوٌمة وتقالٌد طٌبة وعادات حمٌدة ،وأن ٌقارنوه بما ٌسود
الحاضر من أزمات وتفسخ (ٌنذر) بعظائم األمور .
لكن المراقب حٌن ٌنظر بعٌن مجردة وعقل متفتحٌ(،جد أن األمرعلى النقٌض)،وأن االنسانٌة تتقدم
واألحوال تتحسن ،وأنه بالرغم مما فً الحٌاة العصرٌة من مصاعب (ومضاٌقات)،فإن اإلنسان العادي
الٌومٌ،تمتع بما لم ٌكن ٌتمتع به غٌره فً الماضً،وأن األحوال اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة تتقدم نحو
األفضل .
أوال  :القراءة والفهم  20 ( :ن)
 )1الشكل ( انظر النص ) نصف نقطة عن كل كلمة .
 )2العنوان المناسب المقترح  :بٌن الماضً والحاضر أو ما قاربه من حٌث المعنى ...
 )3ضد الكلمتٌن التالٌتٌن ؟  :العمٌم  #النادر،القلٌل ،النزر ٌ -نذرٌ #بشر .
 )4القٌمة اإلنسانٌة  :التماسك  ،التقدم  ،طٌبوبة التقالٌد .....
 )5الفكرة األساسٌة اإلنسان بٌن األمس والٌوم ( أو ماقاربه) .....
 )6الفكرة الرئٌسٌة المقترحة :
* شٌوع ذكر الماضً بالخٌر بٌن الناس .
* تمتع إنسان الٌوم بما لم ٌتمتع به غٌره فً الماضً .
* مقارنة الماضً وخٌره العمٌم بالحاضر وأزماته ...
 )7نوع النص  :مقالة .
 )8أن ٌذكر المتعلم موقفه وٌعلله .
ثانٌا  :التراكٌب  6( :ن)

( 6ن)
( 2ن)
( 2ن)
(2ن)
( 2ن)
( 2ن)

( 2ن)
( 2ن)

 - 1اإلعراب
المألوف  :نعت تابع لمعوته فً الجر .
المراقب  :اسم لكن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره .

( 0،5ن)
( 0،5ن)

( 0،5ن)

الٌوم  :ظرف زمان ( مفعول فٌه ) .

ٌتمتع  :فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمٌر مستتر تقدٌره هو والجملة الفعلٌة فً محل نصب خبر ()1،5
)0،(5
األفضل  :مضاف الٌه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره
-2

( 2،5ن)

امأل الترسٌمة التالٌة بالجملة المناسبة من النص .
فعل مضارع

فا .ض .مستتر

ناسخ حرفً

اسمه ظاهر

جار ومجرور

ٌجد

تقدٌره هو

أن

األمر

على النقٌض

ثالثا  :الصرف والتحوٌل  6 ( :ن)
أنتن ترحمن
 - 1أنت ترحمً
 - 2أنتم لم تشٌروا  -أنتما لم تشٌرا
 - 3لكن المراقبات حٌن ٌنظرن بعٌون مجردات وعقول متفتحة ٌجدن أن األمر على النقٌض
رابعا  :اإلمالء  3( :ن)

( 0،5ن)

- 1اسم منقوص  :الماضً

( 1ن)

- 2اسم فاعل واسم مفعول لفعل مزٌد  :متفتح  -مجردة
ٌ- 3اء النسب :عبقري – علوي

( 1ن)
( 2ن)
( 3ن)

( 1ن)

.

- 4كتبت الهمزة على األلف فً كلمة " مسألة " ألنها متوسطة متحركة

.

( 0،5ن)

خامسا  :اإلنشاء  15( :ن) ٌراعى فً الموضوع ما ٌلً  - :مالءمة المكتوب للمطلوب – تسلسل العناصر

واألفكار وترتٌبها – سالمة المكتوب من األخطاء – وضوح الخط – النظافة. ....

الصفحة 2/2

أوال -القرآن الكرٌم 5( :ن)
 -1اكتب من قوله تعالى فً سورة الملك" :إذا ألقوا فٌها " إلى قوله تعالى" نذٌر" ( 1ن)

إذا ألقىا فيهب سمعىا لهب شهيقب و هي حفىر حكبد حميز مه الغيظ كلمب ألقي فيهب فىج سألهم خزوخهب ألم يبحكم
وذيز.

 -و من قوله تعالى فً سورة القلم" :فطاف علٌها " إلى قوله تعالى" مصبحٌن" ( 1ن)

فطبف عليهب طبئف مه ربك و هم وبئمىن فأصبحج كبلصزيم ،فخىبدوا مصبحيه.

 -و من قوله تعالى فً سورة الحاقة" :و جاء فرعون " إلى قوله تعالى" رابٌة" ( 1ن)

و جبء فزعىن و مه قبله و المىحفكبث ببلخبطئت .فعصىا رسىل ربهم فأخذحهم أخذة رابيت

 -2لقاعدة التجوٌدٌة:
أيكم و أحسه عمال  :إشباع .

()5،0

و مب أدرايك مب الـحبقت :إمالة.

()5،0

 -3معنى :
الصرٌم :الزرع المحصود .

()5،0

الحاقة :اسم لٌوم القٌامة

()5،0

ثانٌا -العقٌدة و العبادات 5،2( :ن)
 -1الصفات الواجبة فً حقه تعالى من اآلٌتٌن التالٌتٌن:

و هللا يسمع حـحبوركمب  :السمع.
إوه على رجعه لقبدر:القدرة .

()25،0
()25،0

 -2امأل الفراغ بما ٌناسب من أحكام الصٌام التالٌة( :شرط – فرض – سنة – مكروه)

ترك تعمد القًء :فرض .

()5،0

المبالغة فً المضمضة :مكروه .

()5،0

السحور :سنة .

()5،0

البلوغ :شرط .

()5،0

ثالثا – اآلداب و السٌرة و الحدٌث 5،2( :ن)
 -1ضع عالمة أمام كل سلوك حسن مما ٌلً:

كف اللسان عن القول الفاحش .

()25،0

النفخ فً الطعام .



استقبال اآلخر بوجه بشوش.



دفع رشوة إلحقاق أمر باطل.



()25،0

 -2صل كل حدث بما ٌناسب:
()25،0

انهزم المسلمون فً غزوة أحد بسبب :

الخوف من أذى المشركٌن و حماٌة الدعوة اإلسالمٌة. -االشتغال بالتجارة

()25،0

هاجر الرسول (ص) من مكة إلى ٌثرب بسبب:
مواقعهم.

 -مخالفة الرماة للرسول (ص) و ترك

 -3أتمم الحدٌثٌن النبوٌٌن.

"كل مسكر خمر و كل خمر حرام "
"لعن هللا الراشً و المرتشً و الرائش الذي ٌمشً بٌنهما"

()5،0
()5،0

 -4صل بخط:

غار حراء :

 -كان الرسول (ص) ٌتعبد فٌه.

()25،0

 -ألقى فٌه الرسول (ص) خطبة حجة الوداع.

غار ثور:

 -اختبأ فٌه الرسول (ص) مع صدٌقه أبً بكر الصدٌق خوفا من أذى كفار قرٌش25،0( .

