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 مادة اللغة العربية

الرياضيين حدث رياضي في العالم، حيث يشارك فيها آالف أضخم تعتبر األلعاب األولمبية التي تقام كل أربع سنوات، 

هي نشاط مشترك يقوم به الناس تحت شعار تعزيز  –الحركة األولمبية - األلعاب األولمبية  إقامةصوصية خ .من مختلف دول العالم

  .الشعوب بينالسلم والصداقة بين الشعوب بروح التفاهم واالحترام والثقة المتبادلة، وهدفها تعزيز ونشر الرياضة 

قرون عديدة قبل الميالد، حيث كانت تقام بالقرب من بلدة أوليمبيا، الواقعة  يعودإلى األلعاب األولمبيةإقامة  تاريخواذا كان 

وسميت باأللعاب  اإلغريقوكانت المنافسات تجري بين الرياضيين . على ضفاف نهر الفيوس في جزيرة بيلوبونيس اإلغريقية

 ببالدنا ؟ أللعابا، فمتى ستقام هذه  بلدة أوليمبيا إلىاألولمبية نسبة 

 (ن  31):شكلالقراءة وال: أوال

 .قصيدة     –   مقالة     –   قصة    :(أحيط الجواب الصحيح)حدد نوعية النص  -1

 :.................................................................عنوانا مناسبا للنص  أعط -2

 ..............................................................؟ وما الهدف منها ؟ االولمبية بهذا االسم  األلعابلماذا سميت  -3

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

 ...................................................     ≠الصداقة  .....................................................≠الثقة : ما ضد  -4

 .....................................................≠النشاط  .................................................≠الحركة            

 :.....................................................االحترام:.................................................عديدة: ادف ما مر -5

 :.............................................................................................استخرج من النص أسلوب استفهام -6

 .تب بخط مضغوط في النص أشكل ما ك -7

 (ن 6):التراكيب : ايثان

 .هي نشاط مشترك  يقوم به الناس:   أدرج الجملة التالية ضمن ترسيمة مناسبة  -1

 .األلعاب -تاريخ  –بين  –أضخم : أعرب الكلمات التي تحتها خط في النص -2

 :تمم الجمل بما هو مطلوب أ -3

 .(مستثنى.........)....................................................إالمدخل المدرسة  أمام األطفالتشد اح-

 .(حال مفرد)........................................................................على الشاشة  المذيعظهر  -       

 .(تمييز)...............................................................................الذهب أغلى من الفضة  -       

 .(مفعول ألجله)............................................................................ذهب إلى المدرسة أ-

 (ن 6) :الصرف والتحويل :ثالثا

 المتبادلة–مبرد  –المستشفى   -موطن  –االولمبية – أضخم:صنف االسماء التالية حسب الجدول  -1

 اسم مكان اسم مفعول اسم االلة اسم تفضيل اسم منسوب اسم مقصور

      

 :اكتب بالحروف العدد والمعدود في الجمل التالية -2

 (بقرة  66 ).......................................................................................في الضيعة -   

 (طائرة 8)...............................................................................................يتأر -  

  :........................................أفاد :.....................................يشارك: التالية  األفعالايت بمصادر -3

 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 لجهة مكناس تافياللت

 نيابة إفران
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من التراكيب واإلنشاء والقرآن الكريم  3و 0تنجز جميع األجوبة على نفس الورقة باستثناء السؤالين : هام جدا

 .التحرير فتنجز على ورقة



 
 

 (ن 2)  : اإلمالء: رابعا

 :مكان النقط " بن"او " ابن"اكتب كلمة   – 1

 .      تاشفين مؤسس مراكش ..........يوسف  -

 .سينا طبيب عربي.........................-

 ...........مدرسا ..........قضا:تمم بكتابة التاء المناسبة أ -2

 ت...بد  –ر  ....ب -: في الكلمات اآلتية   ناسبةاكتب الهمزة الم-3

 (ن  01)  :التعبير الكتابي : خامسا

 .ضمن المنافسات المحلية أخرىبين فريق مدرستك وفريق مدرسة  أجريتة في كرة القدم بلاقشاهدت م

 .بعد فوز فريقك او انهزامه  رأيكة مبرزا مهارات الفريقين وحماس المتفرجين معبرا عن بلاقصف هذه الم

 (.اسطر 16)وذلك في حدود 

 سالميةالتربية اإلمادة 

 (ن 1) :قرآن الكريم ال -0

 :أكمل اآليات اآلتية  - أ

 (ن 2)صدق هللا العظيم             (ليه تحشرون إو.................................................................فمن يمشي مكباأ) -

 (ن 2)   صدق هللا العظيم (أعجاز نخل خاوية...........................................الحاقة ما الحاقة)بسم هللا الرحمن الرحيم -

 (ن 0,5)                            ..................            ........:..................................حسوما: اآلتية  ةماشرح الكل  - ب

 (ن 0,5:...........................................................                                        )الحاقة: اذكر القاعدة التجويدية - ت

 (ن 3,1) :العقيدة والعبادات -3

 (ن 1)                                                                                                                               :صل بسهم -1

 الفناء

 العجز                                              صفة واجبة في حق هللا تعالى

 صفة مستحيلة في حق هللا تعالى             الوجود                                

 البقاء

 (ن 155 )                                                                                                         :  الجدول  ما يلي في أدرج-2

 ذوق الطعام –العمد  األكل–العقل –النية –المرض المزمن –السحور  تأخير

 مبطالت الصيام اإلفطار مبيحات سنن الصيام فرائض الصيام شروط الصيام مكروهات الصيام

      

 ( 3,1) :والسيرة النبوية  اإلسالميةاآلداب -2

 (ن 0,75)                                                                                                 :كل حدث بما يناسبه طصل بخ-1 

 .اؤهما في غار ثور                                            وفاتهببو بكر واختأهو و(ص)خروجه 

 .خطبة الوداع                                     الرسالة واكتمال الدين                    ( ص )بعد تبليغه 

 .هجرته                           ة                                             أبتكريم المر( ص)وصيته 

 (ن 1)       ..........................................................................وسلم ؟ ما سبب هجرة الرسول صلى هللا عليه -2

 المشاركة  األطرافحدد صفات .إداريةلحصول على وثيقة التوسط له لموظف قصد  إلى صديق لهشخص نقودا مع  أرسل-3

                     (ن 0,75):...................................   الموظف -......................:...... صديقال-..................:.................الشخص 
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