
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية  مديرية التربية لوالية تيارت                   

  ـ 01مفتشية التربية والتعليم اإلبتدائي                                              مقاطـعة ـ رحـويـة 

  ساعة ونصف: املدة           2016/2017غة العربية للسنة الدراسية الل: متحان جترييب للفصل الثّاين يف مادة ا 

     
        الْقَمرالْقَمرالْقَمرالْقَمر                            :ا�ّ��ـ�       
  

زاه  ،اءِ مثَار اهتمامِ سكَّان األرضِ ، ذَلك الذي يطلُّ علَينا بِاستمرارٍ بِنورِه الْوضالْقَمر لَطَالَما ظَلَّ        
 انالْفَت هماَليلٌ ،بِجمج ْظَرنم هإنلُبسقُولَ  يالْع رهبي انَ واألذْه، ريصلُ ويمكْتا يمدنع لَهما أجمو

  ! .بدرا 
كَث فشى اكْتتح  هطْحلَى سةَ األولَى عطْوانُ الْخسطَا اإلنا إنْ خم نلَكو ةمهبقِ الْمقَائالْح نا مري

  .عنِ الْقَمرِ 
 وِيضيرِ بكْلَ الْقَمأنَّ ش لَمعلْ ته،  كَةرح عم هكَترنِ حامزةَ تيجتن ا لَهداحا وهجرى إالّ وا ال ننأن و

  .فَوهات الناتجة عنِ ارتطَامِ الصخورِ الْفَضائية بِه وأنَّ سطْحه يحتوِي علَى الْعديد من الْ ،األرضِ 
إالّ ع وا همو سمالش هردصم هنم عشي يالذ ورأنَّ الن و متعم كَبكَو رأنَّ القَم لَمعلْ ته و ساك

جِيا يفِ كَلِّ عامٍ بِأكْثَر من ثَالثَة سنتيمترات ، حيثُ أنه كَانَ يـتدرٍوأنه يبتعد عنِ األرضِ  ،لهذَا النورِ 
و يحتوِي سطْح الْقَمرِ علَى غُبارٍ كَثيف وكَثريٍ من الصخورِ الصلْبة  ،أقْرب إىل األرضِ من اآلنَ 

من جِهة  الْمتجمدةفيه بلْ هو قَاحلٌ و جاف سوى بعض الْمياه والْجِبالِ والْمنحدرات وال ماءَ 
  .األقْطَابِ 

  .ورغْم كُلِّ هذَا ما زالَ الْقَمر يضرب بِه الْمثَلُ في الْجمالِ 
  األسئلــة

 )ن 3( :أس��� ا��� )أ  
  ؟ لْقَمرِل حداوا ال نرى إالّ وجهالماذَا أ ـ  - 1  

 ؟     الْقَمرِب ـ ما هو مصدر نورِ       

        ....اصطداماصطداماصطداماصطدام    ----الغامضة الغامضة الغامضة الغامضة :  استخرِج من السند مرادف كُلِّ كَلمة مما يلي - 2  
        ....الْمرتفَعاتالْمرتفَعاتالْمرتفَعاتالْمرتفَعات    ----الظّالم الظّالم الظّالم الظّالم :  استخرِج من السند ضد كُلِّ كَلمة مما يلي - 3  
  )ن 3( :أس��� ا�ّ��ـ� )ب          
   .أعرب ما تـحته خط يف السندـ 1 
  :  "جـمع الـمذكّرجـمع الـمذكّرجـمع الـمذكّرجـمع الـمذكّر" اُسند الْعبارةَ التاليةَ إىل -2 
         »ذَلك الذي يطلُّ علَينا بِاستمرارٍ بِنورِه الْوضاءِ  «  

            ....    فعال معتال ناقصافعال معتال ناقصافعال معتال ناقصافعال معتال ناقصاـ ـ ـ ـ     مقصورامقصورامقصورامقصوراامسا امسا امسا امسا ـ ـ ـ ـ     ـ امسا منقوصاـ امسا منقوصاـ امسا منقوصاـ امسا منقوصا    امسا مـمدوداامسا مـمدوداامسا مـمدوداامسا مـمدودا    :استخرج من السندـ 3 
  02من 01صفحة   
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  "الْحقَائق ": علّل كتابة اهلمزة يف كلمة -4 

  
ـ (����� )ن 4( : ا�#"!ــــــــ�� ا د
  اسم إشارة  موظّفاتصف فيها كَوكَب األرضِ أسطر  8ال تقل عن قصرية  فقرةــ اكتب         

 .و فعال مزِيدا           

   02من 02 صفحة
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية  رت                   مديرية التربية لوالية تيا

  ـ 01مفتشية التربية والتعليم اإلبتدائي                                              مقاطـعة ـ رحـويـة 

  ساعة ونصف: املدة           2016/2017اللغة العربية للسنة الدراسية : متحان جترييب للفصل الثّاين يف مادة ا 

    سلّم التنقيط                                                           

 )ن 3( :أس��� ا��� )أ  
  1 -  Z اأ ـهجرى إالّ وا نداحو رِلضِ لْقَماألر كَةرح عم هكَترنِ حامزةَ تيجتنننن    0.5    . ن  

 نننن    0.5 مسالشهو    الْقَمرِب ـ مصدر نورِ       

        نننن    0.5الـمبهمة الـمبهمة الـمبهمة الـمبهمة = = = = الغامضة الغامضة الغامضة الغامضة :  استخرِج من السند مرادف كُلِّ كَلمة مما يلي - 2  
        نننن    0.5ارتطامارتطامارتطامارتطام= = = = اصطداماصطداماصطداماصطدام    - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  3 -  ةمكُلِّ كَل دض دنالس نم رِجختياسلا يمنننن    0.5ا��#ر ≠الظّالم الظّالم الظّالم الظّالم :  م        
        نننن    0.5الْمنحدرات≠الْمرتفَعاتالْمرتفَعاتالْمرتفَعاتالْمرتفَعات    - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                     

  )ن 3( :أس��� ا�ّ��ـ� )ب          
  :اإلعراب ـ 1 

       رة : الْقَمنننن    25....0      .اسم ظلّ مرفوع وعالمة رفعه الضم  
       ي لُبة  فعل مضارع: سنننن    25....0      .مرفوع وعالمة رفعه الضم  

  :  "جـمع الـمذكّرجـمع الـمذكّرجـمع الـمذكّرجـمع الـمذكّر" إىل لتحويل ا -2 
   »الْوضاءِ  بِنورِهمبِنورِهمبِنورِهمبِنورِهمعلَينا بِاستمرارٍ  يطلُّونيطلُّونيطلُّونيطلُّون                         الذينالذينالذينالذين  أولئكأولئكأولئكأولئك «  
 نننن    25....0        نننن    25....0        نننن    25....0            نننن    25....0   

            :ستخرج من السندأـ 3 
        فعل معتل ناقصفعل معتل ناقصفعل معتل ناقصفعل معتل ناقص        اسم مقصوراسم مقصوراسم مقصوراسم مقصور        اسم منقوصاسم منقوصاسم منقوصاسم منقوص        اسم مـمدوداسم مـمدوداسم مـمدوداسم مـمدود
  الْوضاء     ماء

        نننن    0.25      
 اهاهي (زالز(  

        نننن    0.25
  األولَى
        نننن    0.25

  خطَا
        نننن    0.25

  نننن    0.5    .ألنها مكسورة  "الْحقَائق ": يف كلمةعلى النربة اهلمزة  تكتب -4
ـ (����� )ن 4( : ا�#"!ــــــــ�� ا د

 ن ن ن ن     0.75:  :  :  :  الـمعىن الـمعىن الـمعىن الـمعىن  - - - - 1

 نننن    2: : : : الـمبىن الـمبىن الـمبىن الـمبىن  - - - - 2

 نننن    0.75:  :  :  :  ظيف الظاهرة اللغوية ظيف الظاهرة اللغوية ظيف الظاهرة اللغوية ظيف الظاهرة اللغوية توتوتوتو - - - - 3

        نننن    0.5: : : : اإلستدالل اإلستدالل اإلستدالل اإلستدالل  - - - - 4
    02من 01صفحة 
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