
 

  
  
  
  
  
  
  

  :النـــــــــــــص
  

و بعد برھة وجیزة وجدت نفسي أتجول . فاستسلمت عیناي كالھما للنوم ،جمیَعھَاالكائنات  فغشي ،أسدل اللیل رداَءهُ األسود

 ،أنت أیھا القادم اخرج من ھنا ،أنت: " بین أشجار وارفة ظاللھا، أنتشي بشدو العصافیر انتشاء حتى سمعت صوتا قویا ینادي

  "...محیطنا النقي ؟و و تلوث ھواءنا العلیل،  ،أجئت لتفسد حیاتنا اآلمنة

فاستیقظت من نومي ... !!!إنھا الشجرة عینھا التي كنت أتخذھا ظال . قي حینما عرفت صاحب الصوت المرعبلقد جف حل

  .فزعا

  )نقط  10(       القراءة و الشكل

  ن 3.5   :   تاما شكال اشكل النص .1

  ن 0.5                                   حلـــــــــم: أمامھ) ×(العنوان المناسب للنص بوضع عالمة  اختر .2

  ن 1                  المرعب  :المخیف –       غشي: غطى        : استخرج من النص كلمة بمعنى  .3

                                               ن 1. الشجرة من الكاتب أن یبتعد ألنھ سیفسد حیاة األشجار اآلمنة ویلوث ھواءھا العلیل ومحیطھا النقي طلبت .4

 ن 1       ظالل: ظل  - أصحاب: صاحب : ما جمع .5

 ن 2 ..........مرعوب   -رعب : مرعب   -    ... .غاشیة  –غشاوة  - .غشاء: غشي  :أعط كلمتین من عائلة .6

  ن 1 .  المحافظة على البیئة:  أمامھ) ×( من القیم التالیة أختار القیمة التي یتضمنھا النص بوضع عالمة .7

 )نقط  10(  التراكیب و الصرف 

 ن 2             :                                                                أعرب ما تحتھ خط في النص  .1

  منصوب بالفتحة الظاھرة وھو مضاف والھاء مضاف إلیھ معنويتوكید  :جمیعھا -

  مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاھرة على آخره: انتشاء -

 ن 1أنت : توكید لفظي –وارفة : نعت سببي: استخرج من النص كلمات جاءت تمثل الظواھر التالیة  .2

 ن 2اذكر النوع اإلعرابي للكلمات المسطرة في الجمل التالیة                                                 .3

  

  ن                            2.5.            اتخذ، استیقظ: األفعال المزیدة - جف، عرف   : األفعال المجردة .4

  ن 1       ھـــــــــواء: اسما ممدودا -  غشي: فعال ناقصا -   :تخرج من النص اس .5

 ن 1.5         أنتن أیتھا القادمات اخرجن من ھنا، أجئتن لتفسدن حیاتنا : حول الجملة التالیة إلى جمع المؤنث .6

 )نقط  10:      ( االمالء

 ن 2                                                                    .ىَوْقُت الضَحـا َدنَــ    :أتمم بألف مناسبة -

  ن         2                 الخطاب خلیفة عادل بنعمر :  عائشة ابنقال   :مكان النقط" بن " أو " ابن : "ب أتمم  -

  ن 4.    ةحكمـ تالسكو: ةالمشھور ةبالقولـ تعمل - .ةومھذب ة مجدة ھذه فتا:)ة(أو ) ت(الكلمات بتاء مناسبة  م اتم -

  ن 2          حكم القاضي على الجاني   – حكم قَاض على َجانٍ : اجعل النكرات معارف مما یلي -

 )نقط  10: ( اإلنشاء 

  نوع الكلمة  الجمل 

         بدل اشتمال  .المحرقة أشعتُھاأشرقت الشمُس 

         نعت سببي  .أشعتھا محرقةالالشمس أشرقت 

         فاعل  .الشمِس المحرقة أشعةأشرقت 

         نعت حیقیق   .المشعةُ أشرقت الشمُس 

 المملكة المغربیة
 وزارة التربیة الوطنیة 

 مراكش تانسیفت الحوز أكادیمیة جھة
قلعة السراغنة نیابة إقلیم  

 م م اوالد خلیفة زمران
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