
 

 

 :النص

الكذب واحدة، و إذا واظب  إن صفة. أنواعه مختلفةلذلك ال تصدق أن هناك كذبا أبيض، و كذبا  ال توجد ألوان من الكذب،         

، حيث دأب البعض  ملحوظا ازدياداو الغريب أنه في مطلع كل أبريل، تزيد هذه الظاهرة . اإلنسان عليها ، شق عليه التخلص منها

ال يتحقق دوما، فقد يتحول هذا المرح إلى  األمرفي النفوس، لكن  على أن يبدأه بكذبة ، يقال إن هدفها بعث الروح و الفكاهة

                                                                                                                              .كابوس يعكر على اآلخر مزاجه

  .لعن هللا الكاذب و لو كان مازحا: (ص)ألم يقل نبينا .جميعهاذلك شأن أيامنا  فلنجعل الفاتح من أبريل يوما للصدق، شأنه في
 :االسئلة

 :والفهم شكلال)1

 (ن01) .في النفوس:بداية النص الى:من اشكل  –أ 
 (ن2) :ـ احط الجواب الصحيح لنوع النصب 

 مقالة سياسية    مقالة علمية                        مقالة اجتماعية                       

 (ن2) :ـ اشرح الكلمات التالية حسب ورودها في النص ج

                                                                          :...................................واظب                                                       :....................................شق

 (ن2) :ـ استخرج من النص اضداد الكلمات التاليةح 

 ...................................#يصفو.........................................                                                      #حلم جميل

 (ن2)د ـ ما القيمة االخالقية التي يدعونا  النص الى التمسك بها؟

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

 (ن2) :باالرقام حسب ورودها فيهالثالثة ه ـ رتب افكارالنص 

 في فاتح ابريل بذكظاهرة ال.......                     لون واحد بذالك......... بذدعوة الى اجتناب الك........

 :التراكيب(2

 (ن4) :استخرج من النص جملة تناسب الترسيمة -أ

 فعل مضارع فاعل أو بدلنعت   مفعول مطلق 

        

 (ن2) :صل بخط -ب

 مفعول الجله             اشتريت حاسوبا عجيبا

 نعت   نركب الوسائل السريعة ربحا للوقت

 مفعول معه           ب لعناذيلعن هللا الكا

 مفعول مطلق      احتفلت بنجاحي وموسم الحصاد                                                          

 بدل

  (ن4) :اعرب الكلمات حسب موقعها في النص –ج 

 ...................:............................................................................................................................مختلفة

 .................................................................................................................................................:ازديادا

 ..........................................:........................................................................................................االمر

 ...................:............................................................................................................................جميعها

 :الصرف والتحويل -3

 (ن3) :انسب الى االسماء التالية - أ

 :...................................االنسان :...............................الدنيا ..........................:.الروح 

 (ن4) :اجعل االفعال المجردة مزيدة وركبها في جملة –ب 

 جردمالفعل ال عل المزيدفال عل المزيد في جملةفال

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

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

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

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

 شق 

 عجل

 ب ولو كان مازحاذلعن هللا الكا -          (ن3)  :حول الى المثنى والجمع –ج 

 (المثنى................................................................)لعن هللا - 

 (الجمع) .................................................................لعن هللا - 

 :االمالء -4

 (ن4) :مشكولة" ابن"اكتب كلمة  - أ

 تاشفين هو مؤسس مدينة مراكش......... -ب       ذفاطمة مه.........جارنا مروان  -علي الى فاس     ........سافر محمد 

 (ن6) :اشكل الهمزة فيما يلي - ب

 .ي يعمل لمصلحتكذلاك ذستاانتبه لشرح احفظ دروسك وايا بني ،:بنه قائالاب انصح 

 (ن11) :التعبير-5
 .لتبرير بعض أفعاله أمامك،مما يتسبب لكما احيانا في خصام بذلك صديق يلجأ احيانا للك

 :االسم
 :النسب

 :رقم االمتحان
 :النقطة

 

 
 االمتحان الموحد على صعيد المؤسسة

 1025يناير : دورة

 دقيقة 31س و1: مدة االنجاز     اللغة العربية: المادة

 
 وزارة التربية الوطنية

 سطات:نيابة 
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 .لكذضرار م أب مبينا لهذلى االلتزام بالصدق واالبتعاد عن الكالناس إ اكتب موضوعا انشائيا تدعو فيه 


