
  المملكة المغربیة
  دائیةوزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي                                          االمتحان الموحد المحلي لنیل شھادة الدروس االبت

 2010دورة ینایر                      وتكوین األطر والبحث العلمي                                                                 
  قطاع التعلیم المدرسي        

  أكادیمیة جھة مراكش تانسیفت الحوز                     

               مادة اللغـــة العربیـةتصحیح  نیابة إقلیم قلعة السراغنة                                                   
                                                                                     زمران          –م أوالد خلیفة /م  
  
  

  :النص
 بٍ اسِ نَ مُ  لٍّ حَ  نْ ا عَ ثً حْ ا، بَ ھَ متِ اصِ عَ  كِ ارْ مَ انْ ي الدَّ فِ  ونَ عُ مِ تَ جْ یَ  مْ ھُ تَ امَّ عَ  مِ الَ عَ لْ ا اءَ مَ عَ زُ  تْ لَ عَ ة، جَ ولَ ھُ ة مَ یَّ اخِ نَ َراٍت مُ یَْشھَُد اْلَعالَُم تََغیًّ      

  .ھُ مَ ظَ عْ مُ  نَ وْ كَ الْ  تْ سَّ ي مَ تِ الَّ  ةِ یرَ طِ خَ الَ  ةِ یَّ ئِ یْ بَ الْ  ةِ طَ رْ وَ لْ لِ 
. ومصیر الحیاة على ھذا الكوكبوقف الزعماء یتأملون، تأمل المفزوع، أزمة تنافرت فیھا مصالحھم االقتصادیة والسیاسیة     

  .لمزید المزید من ثنائي أكسید الكربون المسؤول عن ھذه الظاھرةفثقب األزون یزداد اتساعا والمداخن ما تزال تنفث ا
  . أوقفوا ھذا النزیف قبل حلول الكارثة العظمى: وأمام المؤتمر یقف أنصار البیئة صارخین

  
  :ةـــــــــــــــــــــــاألسئل

  
  ن6                                                                     .أشكل الفقرة الثانیة من النص - 1 
  الفھـم -  2

 ن 1      ...            تخرج، تقذف :تنفث  - ....مخیفة، مرعبة، مزعجة :مھولة:   ما معنى  - أ
 ن 1 مضار، مساوئ                           :مصالح   - تالقت، تطابقت  :تنافرت:    ما ضد  - ب
 ن 1                                          ....     مؤتمر البیئة –مؤتمر المناخ : عنوان للنص   - ت
 ن 1          .                 ھو ثنائي أكسید الكربون نسبب الثقب الحاصل في طبقة األوزو  - ث

    
  :التراكیب والصرف والتحویل – 3

 ن  4                :استخرج من النص 
  مفعوال مطلقا  مفعوال ألجلھ  توكیدا  بدال

  تأمل  بحثا  المزید -عامتھم   عاصمتھا، معظمھا
 ن 3                                        :اعرب الكلمات حسب ورودھا في النص 

  .مفعول معھ منصوب: واو المعیة، مصیر: و :ومصیر – .فاعل مرفوع :الزعماء – نعت تابع لمنعوتھ في الجر :مناسب   
 ن  4              :استخرج من النص 

  اسما منقوصا  فعال مثاال  اسما منسوبا  ثیافعال مزیدا ثال
  العظمى  وقف  البیئیة، االقتصادیة  اجتمع، تأمل، ازداد

 ن 3                       :انسب إلى 
  نبي  قریش  صحیفة  الكربون  الحیاة  العالم

  نبوي  قرشي  صحفي  الكربوني  الحیوي  العالمي
 
  اإلمالء – 4

 ن 2                  :نون الكلمات التالیة مع الشكل 
  المنشئ  الھفوات  الحصى  الراعي

  منشئٌ   ھفواتٌ   حصىً   راعیا/ راعٍ 
 ن 2    واتاالحسن: الحسناء – الزیوت : الزیت – السموات : السماء – الرعاة : الراعي: أعطي جموع ما یلي 
 اَصة أٌ  َكلَ أَ : أصحح األخطاء الواردة في الجملة   ن 2                     .ْختِِھ اَْلَولَُد إجَّ
 

  ن 10        إنشاء – 5
  . أسطر على األقل 8للشجرة فوائد بیئیة كثیرة، تحدث عنھا في 

  

med
Nouveau tampon




