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النـص
ّ
أدخل اإلنسان تعدٌالت متتابعة على النمو الطبٌعً للنباتات ،فسعى إلى استخدام األسمدة الكٌماوٌة  ،و استعمل
المبٌدات الناجعة ،للقضاء على الحشرات و األعشاب الضارة  ،كما ابتكـر تقنٌات عدٌدة لإلنبات و الزراعة .
و ٌتوقع أن ٌؤدي التقدم التكنولوجً إلى الحصول علـى أربـع غالت فً السنة الواحـدة ،غٌر أن هذه التوقعات لن
تتحقق إال إذا عمدت الدول إلى تكوٌن مزارعٌن ،على مستوى عال من التعلٌم و التدرٌب ،و توافرت رؤوس أموال
ضخمة ،لإلنفاق على تجهٌز أفضل المزارع باآلالت و المعدات الالزمة ،وأنشئت معاهد فالحٌة للقٌام بالبحوث فً المٌدان
الزراعً .
النشاط اللغوي  -بتصرف

 Iالقراءة

(  20نقطة ) :

 (1أضع عنوانا ً مناسبا ً للنص :
 (2أشــرح :

(2ن)

 -ابتـكـر :

 -متتابعة :

(2ن)

 (3أكتب ضـ ّد :
 (4أحدد الفكرة العامة للنص :
 (5ماهً التعدٌالت التً أدخلها اإلنسان على النمو الطبٌعً للنباتات ؟
 (6لماذا سعى اإلنسان إلى القضاء على الحشرات و األعشاب الضارة؟
 (7أنسج على غرار الفقرة األولى موظفا(ة) المتحكمات :
أدخل  ...................................على  ...............................فـ  .........................و  ...............................كمـا ................................
 (8أشكل من بداٌة النص إلى " األعشاب الضارة "
 -الضارة :

 IIالدرس اللغوي
 (1التراكٌب :

 -التـقـدم :

(2ن)
(2ن)
(2ن)
(2ن)
(2ن)
(6ن)

(  15نقطة ) :

ّ
خـط فً النصّ :
أ -أعرب ما تحته
ب -أصل بسهم الظاهرة التركٌبٌة التً تحتها خط فً الجملة بما ٌناسبها :
 حـــال سافرت و الطرٌق مفعول معه تؤكل الفواكه طازجة تمٌٌـز حضر الكاتب نفسه توكٌد اشترٌت كٌلوغراما لحماج -أكون جملتٌن ( مع الشكل ) :
 جملة بها مستثنى ب " إال " : -جملة بها منادى :

(2ن)
(2ن)

(2ن)

 (2الصرف و التحوٌل :
أ -أستخرج من النص :

(2ن)

اسم تفضٌل

فعال معتال

اسما منقوصا

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

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

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

ب -أكمل الجدول بما ٌناسب :

(2ن)

الفعل

اسم الفاعل

اسم المفعول

المصدر

اسم اآللة

فـتــح

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

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

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

.........................
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ج -أكتب العدد بالحروف :
 13ــــ رواٌة :14 -ــــ رجــال :

(2ن)

 (3اإلمـــالء :
أ -أكمل كتابة الكلمات بالتاء المناسبة :
 لحظا...... مــود...... قـضـا......ب -أضٌف الهمزة المناسبة إلى الكلمات التالٌة :
 فــ...اد بــ...ـر فــ...سج -أكمل بما ٌناسب "ابن" أو "بن" :
 ٌـا  ...........آدم ما بالك تقسو على الحٌوان ؟ -ا ..........من أنت ؟

(1ن)

-

مبارا......

(1ن)

 فــ...ـة(1ن)

 IIIاإلنـشــاء (  15نقطة ) :
قمت بزٌارة ضٌعة جـدّك فالحظت أنها بطٌئة المنتوج  ،ضعٌفة المردود .
تحدث عن ذلك فً  10سطور موضحا أهمٌة الدور الذي أصبحت تلعبه تكنولوجٌا الزراعة فً مضاعفة اإلنتاج .
أكتب مستعٌنا بماٌلً :
 ال ٌتجاوز إنشائً  10سطور ؛ ألتزم بالمطلوب ؛ أتجنب األخطاء بمختلف أنواعها ؛ أعرض أفكاري وفق تسلسل منطقً ؛ أستعمل عالمات الترقٌم بشكل صحٌح ؛ -أكتب بخط واضح و مقروء .

(2ن)
(3ن)
(3ن)
(3ن)
(2ن)
(2ن)

ثانٌا ً  :التربٌة اإلسالمٌة
 Iالقرآن الكرٌم
(1
(2
(3

(  5نقط ) :

أكمل كتابة اآلٌات التالٌة :
من قوله تعالى  " :إن الذٌن ٌخشون ربهم بالغٌب" إلى قوله تعالى  " :و هو اللطٌف الخبٌر"
من قوله تعالى  " :فاصبر بحكم ربك " إلى قوله تعالى  " :وهو مذموم"
من قوله تعالى  " :إنه كان الٌومن باهلل العظٌم" إلى قوله تعالى  " :ال ٌاكله إال الخاطئون"
 أجــــر : ٌخشـون :أشــرح :
 و أســروا : نــــادى :أذكر القاعدة التجوٌدٌة المتضمنة فً :

 IIالعقٌدة و العبادات

(3ن)
سورة المُلك
سورة القلم
سورة الحاقة

(1ن)
(1ن)

(  2,5نقط ) :

 (1أكتب أمام كل آٌة الصفة المناسبة هلل سبحانه و تعالى :
 " إن هللا على كل شًء قدٌر" : " و تو ّكل على الحً الذي ال ٌموت " : " قـل هو هللا أحــد " : (2أصـل بخط بٌن كل فعل و حكمه :
 من ال ٌقوى على الصوم . مرٌض أباح له الطبٌب اإلفطار فً رمضان . -رجـل ٌأكل عمداً فً نهار رمضان .

(  1,5ن )

(1ن)

 القضاء و الكفارة الفدٌــة -القضاء

 IIIاآلداب اإلسالمٌة و الحدٌث الشرٌف و السٌرة النبوٌة (  2,5نقط ) :
 (1أذكر غزوة من غزوات الرسول صلى هللا علٌه وسلم :
ّ
ٌحث على طلب العلم :
 (2أذكر الحدٌث النبوي الذي
 (3أضع عالمة (  ) Xأمام السلوك غٌر المقبول :
 -أتجنب تجوٌع الحٌوان و حبسه

(  0,5ن )
(1ن)
(1ن)

 أذكر عٌوب شخص فً غٌابه -أدفع رشوة للحصول على امتٌاز
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