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  *نفسها الورقة ٔ�جب عن ا�ٔس�ئ� �ىل*

  ..................................................:...........امس املتعمل  
  ....................................................:.....رمق �م��ان

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

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

  /*ن20/:ءة القرا- :ا�ال الرئ�يس ا�ٔول:�ٔوال*
� الفصل قلما تجدە ساه�ا  سع�د عرف التلم�ذ 

�
� المدرسة �الجد واالنض�اط داخل الفصل وخارجه، فهو �

�
� أقرانه � تائها  وأب��

� �ل حصة ، عن الدرس
�

حها األستاذ  �غ�ة�ل �حرص حرصا شد�دا ع� االن��اە � � �قدمها و���
 و نفسهاالستفادة من المعارف ال��

� ت�� �الناس وتقلق راحتهم، و�قصد المسجد �لما أما  .ين�� بها عقلهل
خارج الفصل فال يرتاد أ�دا أما�ن اللهو، وال �مارس األلعاب ال��

� ذلك
�

  .أسعفه الوقت �

� األخالق العال�ة واالجتهاد ومساعدة الناسذمثال للتلم�ذ الخلوق ال إن سع�دا 
�

ب �ه المثل � لذلك �لما مر من أمام . ي ���

 ." اللهم ارحم من ر�اك �ا ولدي: " �صار الناس وهم يرددونمجلس توجهت إل�ه أ

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

   )ن1( . رسالة    –    مقالة    –    خطبة    –   قصة       :  حدد نوعیة النص -2

                                                                                                                    )ن3(: الكلمات اآلتیة  اتمرادف ابحث عن -3

  ..................................: .. أبصار –... ..................................: .... أسعفھ – ....  .................................: .. بغیة        

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

  .....................................#  الفظ –...  .....................................#  منتبھا –.  ...................................#  االنفالت       

  )ن2(بماذا عرف سعید بین أقرانھ؟  -5

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

  ) ن2(لماذا یحرص سعید على االنتباه في كل حصة؟  -6

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

  )ن2(. استخرج من النص ما یدل على ذلك. لدا سعید تربیتھ تربیة حسنةلقد أحسن وا   -7

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

  )ن6( . ما كتب بخط عریض اضبط  بالشكل التام -8

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

  )ن1.5: (ابن الجملة اآلتیة للمجھول  -1

ي َسِعیٌد َعْقلَھُ    .......: ...........................................................................................................................بِاْلَمْعِرفَِة  یُنَّمِ

  )ن3.25( : في النص خط  أعرب ما تحتھ -2

  .......................................................................................................................................: ..............  سعید* 

  .......................................................................................................................................: ..............   بغیة* 

  .................................................................................................................................................: .....  فسھن* 

  )ن1.25( :نص جملة تناسب الترسیمة اآلتیة استخرج من ال -3

  رورجار و مج  نعت  مفعول مطلق  فاعل ضمیر  فعل مضارع

          

  اقلب الصف�ة



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

  مصدرا لفعل ثالثي  منقوصا ااسم  حرفینب فعال مزیدا  مثاالفعال   مضعفافعال   مبنیا للمجھولفعال 

            

ُرُھمْ  لتِّْلِمیذُ الُمَھذَُّب یَْحتَِرمُ اَ : مع الشكل التام  ما یليحول  -2   )ن3( .النَّاَس َویُقَّدِ

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

  .............................................................................................................................................. :المذكر   جمع* 

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

 ..................................) اْلَماِء  (َب َمْصَدرِ قُرْ  .................................. ) يّراعِ ال( ى َعلَ .... ...........................)  فَتَىالْ ( َسلََّم 

  )ن1.5( : ابحث عن ثالث كلمات تنتھي بتاء مربوطة و ثالث أخرى تنتھي بتاء مبسوطة -2

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

دٍ  ُرْفقَةَ  اْلُمِدیرِ .. ...........َجاَء    .إِْبَراِھیمَ .............. َو َسِمیٍر  َعْبِد الّرْحَمانِ . ............. ُمَحمَّ

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

    ".عت جمیال تشكر علیھ فقد صن* 

    .                    فرأى رجال أعمى یرید عبور الشارع* 

    ، أحسنت یا عادل:"  قال لھ أبوه* 

    ، كان عادل یمشي مع والده في الشارع* 

    .، وساعده في العبور إلى الرصیف اآلخر أسرع إلیھ* 

عن ھذا  تتحدث فیھ موضوعااكتب . ھمت مساعدة فقراء القریة حملة تضامنیةقمتم في أحد األیام ب ،كتیقرانخرطت في جمعیة تطوعیة ب -2

  )ن10(. ، ذاكرا شعورك بعد نھایة الحملةمعھ تجاوب السكانكیف والتضامني، العمل 
.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................  
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  م موالي رش�ید/م

  �خ�بار املو�د احمليل �ىل صعید املؤسسة
  الس�نة السادسة من التعلمي �بتدايئ

  ا�لغة العربیة
  2018دورة ینا�ر 
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  عنارص إال�ابة
  و سمل التنق�ط

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

  )                                                  ن1(...لتلمیذ الخلوق ا :اخترعنوانا مناسبا للنص -1
ْد نَوْ  -2    )ن1(ة صق  :ِعیَّةَ النَّّصِ َحّدِ
  )ن1... ( عیون : أبصار –    )ن1... (ساعده  : أسعفھ –  )ن1... (بھدف  –رغبة  : بغیة -3
  )ن1( الخلوق # ظالف –  )ن1( ساھیا # منتبھا – )ن1( االنضباط # االنفالت -4
  )ن2. (عرف سعید بین أقرانھ بالجد واالنضباط داخل الفصل وخارجھ -5
  )ن2( .ینمي بھا عقلھو ل یحرص على االنتباه في كل حصة بغیة االستفادة من المعارف التي یقدمھا ویشرحھا األستاذ -6
  )ن2( ." اللّھم ارحم من رباك یا ولدي"  -7
، ِس رْ الدَّ  نِ ا عَ ھً ائِ تَ  وْ ا أَ یً اھِ سَ  هُ دُ جِ ا تَ مَ لَّ قَ  لِ صْ فَ ي الْ فِ  وَ ھُ ، فَ ھُ جَ ارِ خَ وَ  لِ صْ فَ الْ  لَ اخِ دَ  اطِ بَ ِض نْ االِْ وَ  دِّ جِ الْ بِ  ةِ سَ رَ دْ مَ ي الْ فِ  ھِ انِ رَ قْ أَ  نَ یْ بَ  دٌ یعِ سَ  یذُ مِ لْ التِّ  فَ رِ عُ  -8
تخصم (  .ھُ لَ قْ ا عَ ھَ بٍ  يَ مِّ نَ یُ لِ َو نَْفُسھُ  اذُ تَ سْ ا اْألُ ھَ حُ رَ شْ یَ ا وَ ھَ مُ دِّ قَ ي یُ تِ الَّ  فِ ارِ عَ مَ الْ  نَ مِ  ةِ ادَ فَ تِ سْ االِْ  ةَ یَ غْ بُ  ةٍ صَّ حِ  لِّ ي كُ فِ  اهِ بَ تِ نْ ى االِْ لَ ا عَ یدً دِ ا شَ صً رْ حِ  صُ رِ حْ یَ  لْ بَ 

                                                                       )ن6( )ن عن كل خطإ  0.25
  /*ن15:/س ا�لغويا�ر :ا�ال الرئ�يس الثاين:�نیا*

  /*ن6:/الرتا�یب- :ا�ال الفرعي أ�ول- �ٔ 

  )ن عن حذف الفاعل0.5تمنح . (بِاْلَمْعِرفَِة  )ن0.5(عَْقُل الْ ) ن0.5( ىیُنَمَّ  -1
  )ن1( .ة الظاھرة في آخرهضمبال رفوعم/  رفعفي اللمبدل منھ تابع ل بدل مطابق :  سعید*  -2

  )ن1( .تحة الظاھرة في آخرهمفعول ألجلھ منصوب بالف :   بغیة*     
  )ن0.25( .، و ھاء الغائب ضمیر متصل مبني في محل جر مضاف إلیھ) ن1( و ھو مضاف رفعتوكید معنوي تابع للمؤكد في ال :  نفسھ*     

  )ن1.25( :تناسب الترسیمة التي جملة ال -3

 جار و مجرور نعت مفعول مطلق فاعل ضمیر فعل مضارع

  )ن0.25( على االنتباه  )ن0.25( شدیدا  )ن0.25( حرصا  )ن0.25( ـــــــــــ  )ن0.25( یحرص

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

1-   

 مصدرا لفعل ثالثي اسما منقوصا فعال مزیدا بحرفین فعال مثاال فعال مضعفا فعال مبنیا للمجھول

 یضرب -عرف 
  )ن0.5(

 یردد - تضر 
  )ن0.5(

 توجھ -تجد 
  )ن0.5(

 توجھ -تاد یر
  )ن0.5(

 العالیة - یاساھ
  )ن0.5(

-بغیة-حرصا–الجد
  )ن0.5(اللھو

َرانِِھمْ اَلتِّ  : المذكر المثنى*  -2   )ن1.5(.  ْلِمیذَاِن اْلُمَھذَّبَاِن یَْحتَِرَماِن النَّاَس َو یُقَّدِ
ُرونَُھمْ اَلتََّالِمیذُ اْلُمَھذَّبُوَن یَْحتَِرُموَن النَّاَس َو یُقَ  : المذكر   جمع*       )ن1.5(. ّدِ

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

 )0.25( .َماءٍ ) اْلَماءِ (قُْرَب َمْصَدِر ) ن0.25(َراعٍ ) الّراِعي( َعلَى  )ن0.25(فَتًى ) اْلفَتَى( َسلََّم  -1
 )3×ن0.25( ء مبسوطةو ثالث أخرى تنتھي بتا) 3×ن0.25(ثالث كلمات تنتھي بتاء مربوطة : تقبل األجوبة الصحیحة  -2
ٍد  )ن0.25(ابن َجاَء  -3  .إِْبَراِھیمَ  )0.25(بن َعْبِد الّرْحَماِن َو َسِمیٍر  )0.25(بن اْلُمِدیِر ُرْفقَةَ ُمَحمَّ

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

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

  5 ." فقد صنعت جمیال تشكر علیھ *

  2 . فرأى رجال أعمى یرید عبور الشارع *

  4 أحسنت یا عادل ،:" قال لھ أبوه  *

  1 كان عادل یمشي مع والده في الشارع ، *

  3 .أسرع إلیھ ، وساعده في العبور إلى الرصیف اآلخر *

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

 


