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جب عن األسئلة.
اقرأ النص ثم أ ِ
تدرس فاطمة بالقسم السادس .والداها قليال ما يتواصالن معها ،ألنهما يعودان إلى المنزل

متعبين كل مساء بعد يوم شاق من العمل .أصبحت فاطمة تحس بالوحدة ولم تعد تهتم
ِبدروسِ ها .بل صارت تقضي معظم وقتها تشا ِهد التلفزة.

لحظ ِ
ت األستاذة أن نتائِجها الدراسِ ية تراجعت تراجعا كبيرا؛ فاتصلت بوالديها أمال
في إيجاد حل البنتهما قبل فوات األوان.
أول :القراءة والفهم:
( 2ن)
 -1عنوان النص :يقبل كل عنوان مناسب للنص
( 2ن)
 -2نوع النص :نثري
( 2ن)
 3ـ معنى الكلمات  :ـ تحس :تشعر أوما في معناها ـ يعودان :يرجعان أو ما في معناها
( 2ن)
 4ـ ضد الكلمات :ـ تهتم :تهمل أو ما في معناها ـ قليال ما :كثيرا ما أو ما في معناها
( 2ن)
 5ـ تراجعت نتائج فاطمة الدراسية ألنها صارت تقضي معظم وقتها تشاهد التلفزة ؟
( 11ن)
 6ـ الشكل  :ـ تخصم نقطة عن كل خطإ إعرابي ،ونصف نقطة عن كل خطإ آخر.
ثانيا :الدرس اللغوي
1ـ التراكيب 6( :ن)
( 3ن)
ا – اإلعراب
فاطمة :اسم أصبح مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره.
تراجعا :مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره
أمال :مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره
( 3ن)
ب  -وضع الجملة في ترسيمة:
نعت
جار و مجرور
فاعل
فعل
السادس
بالقسم
فاطمة
تدرس
2ـ الصرف و التحويل 6(:ن)
ا ـ تحويل الجملة إلى جمع الغائب بنوعيه مع الشكل التام.
ين.
ـ أألَ َّن ُه ْم َيعُو ُدو َن إألَى ْال َم ْن أز أل ُم ْت َع أب َ
ـ أألَ َّنهُنَّ َيع ُْد َن إألَى ْال َم ْن أز أل ُم ْت َع َبات.

(2ن)

ب  -أمأل الجدول مع الشكل التام:
اسم الفاعل
الفعل
ارس
س
دَ َر َ
دَ أ

اسم المفعول
َم ْدرُ وس

ج  -كتابة األعداد بين قوسين بالحروف.
(تسع) ـ تلميذات (أربع عشرة) أستاذة ـ

المصدر
اسة
دَ رْ س  ،د َأر َ

( 2ن)
اسم المكان
َم ْد َر َس ُة
( 2ن)

(سبعة) مديرين ـ

اإلمالء :كتابة الكلمات الموجودة بين قوسين كتابة صحيحة 3( .ن)
ْن) َخ ْلدون ...................................
( َت ْق َرأ ُ) (ال َفتاةُ) ك َ
أتاب (اب أ
(هذا) (ساق) (سقى) األشجار......................................
ثالثا :اإلنشاء ( 15ن)
تراعى المواصفات التالية :
 خضوع النص لتصميم مناسب ( 2ن)ـ المالءمة (االرتباط بالموضوع ) ( 2ن)
 سالمة اللغة وتوظيف المتحكمات في األساليب ( 4ن) انسجام و تسلسل األفكار3( -ن) استعمال عالمات الترقيم (2ن) -المقروئية (2ن)

(ثالثة عشر) أبا
( 155ن)
( 155ن)

