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 نقـــــط 4 -: الشكل (1

والمراكز الثقافيةة ذات  الجامعات،المكتبات العامة و تعتمد على ما ب بحاث العلماءأأن  قبل زمن قريب ارتبط في أذهانني          

 . الرفوف التي رصفت عليها الكتب بعناوينها المختلفة و أحجامها المتنوعة من  الواسعةالقاعات و القباب المهيبة

ا الكمبيةوتر مةن كةل أنحةاء شةبكة اننترنيةت التةي يعر ةهعلةى  ، كتب التي نرغب فيهالا أما اليوم فباستطاعتنا  تصفح نصوص

اتصال باننترنيت تدانت لنا أطراف الةدنيا ، فباتةت ، فطالما كان في الغرفة كمبيوتر و نحن داخل غرف نومناو نستقبلها العالم ل

       .أقرب من المدرسة التي نذهب إليها كل صباح 

  نقـــــط 2                                                                                                                                ..:الفهم  -     

 المكتبات العامة : للنص العنوان المناسب -1         

 افيةعلى ما بالمكتبات والجامعات و المراكز الثق تعتمدكانت أبحاث العلماء من قبل  -2         

 يجب توفر كمبيوتر و اتصال باالنترنيت في الغرفة الشخصية لتتدانى لنا أطراف الدنيا -3       

 نقـــــط 3                                             :المعجم  -      

 " اتصال" كلمة آت باسمين من أسرة  -3           :       يةآت بأضداد الكلمات التال -2                             م الكلمة بمعناهاهاربط بس -1        

 ....مواصلة.متصل.توصيل.مواصالت                                           أبعد     ربـــأق -                                      نــــود:    نرغب -            

         الضيقة  الواسعة   -                                    قربت :   تدانت -            

 التراكيب  (2
  نقطتان 2                                                         :  لها أربط بسهم كل جملة بنوع الحال المناسبأبين الحال و -1

      

 الحال الجمل
 

 نوع الحال

 جملة فعلية - وأنا متشوق إليه شوق إليهأجريت اتصاال هاتفيا بصديقي وأنا مت -

 جملة اسمية  - مبتســــــــما ظهر المذيــــــع على الشاشــــــــة مبتســــــــما -

 مفــــــــــرد - ــــاسبين النــــــــ وقف الصحافيــــــــون بين النــــــــــــــــــــــــــاس -

 شبه جملـــة - ــاتيقـــــرب المسافـــ ــــرب المسافــــــاتظهــــــــر االنترنيت يقـــــ -

 

  نقـــــط 2                                                                         حرف نداء  : يا :             أعرب  -2

 منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على أخره وهو مضاف  :  طالب 

 مجرور بالكسرة الظاهرة على أخره ليهإمضاف    : لمــالع

 و الفاعل  مير مستتر تقديره أنت أخرهفعل أمر مجزوم و عالمة جزمه السكون الظاهر على   : تهد اج

 نقـــــط 4 .                                                                                               . أعين التمييز و المميز و نوعه في الجمل التالية -3         

 نوع التمييز التمييز  المميز  الجملة

 تمييز ملحوظ صبــــــرا نســــاء القريــــــة نســــاء القريــــــة أشــــــد صبــــــرا -

 تمييز الكيل من البنزين محرك السقي استهلك محرك السقي لترا من البنزين  -

 تمييز العدد المواقع شبكــــة االنترنيت قعاموالترنيت مئـــات على شبكــــة االن -

 تمييز ملحوظ فكاهـــــــة سعد سعد أمتـــــــع األطفـــــال فكاهـــــــة -

 

 

 

 اللغة العربيةوحدة  -
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                        التي نرغب فيهالكتب ا أما اليوم فباستطاعتنا  تصفح نصوص           
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 صاد الصياد ثالث عشرة سمكة         ا       قطع العداء أربع وعشرين كيلومتر   
 

 :انمالء  (4  

 5                                                                                 :التالية  في الكلمات هاعلى الحرف المناسب ل همزةالأكتب  -1                   

  نقـــــــــط

                   

  ءأسما -   -*  ءبد  -*ءبط  - *ءسو  -  *  يأخذ  - *شواطئ    -*   ئيسر                       

        ءشي*    ؤامر  *   - لأسـ*    -                

     نقـــــــــط 3       سقى ألن مضارعه يائي                  – خال      ألن مضارعه واوي - 2

 نقـــــــــط 2          .دهذا داو              3

 : ننشاءا (  5       

 المكتسبة من طرف المتعلم يراعى استعمال عناصر الرسالة و أدوات التعبير                                                               
 

 إعرابه نوع المنادى المنادى أداة النداء الجمل

 منصوب نكرة غير مقصودة مسرعا أيا أيا مسرعا تمهل -

 إعراب المستثنى المستثنى منه (مثبت أو منفي)نوع الكالم المستثنى بإال الجمل

 منصوب أشجار مثبث النخيل تحيط بالمنزل أشجار إال النخيل -

 اسم فاعل لفعل ثالثي
 اسم فاعل لفعل 

 غير ثالثي

اسم مفعول لفعل 

 ثالثي

 اسم مفعول لفعل

 غير ثالثي 
 األفعال

 أعلن متواصل منشور متصفح هاتف

 بنى متشرد مبعوث مجتمع شاهد

 تحدث مصغر محبوب منجز ناشر

 استثمر مذاع مدروس مكافئ عازف

 الفعــــــــل
 اسم التفضيل

 مذكر 

اسم التفضيل 

 مؤنث

 رحبى أرحــــب رحب

  خمى أ خم  خم
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