
  

 النـــــــــص

الرأس.. اقتحم عالم االختراعات واالبتكارات العلمیة والتقنیة، وبرع في مجالھ إلى أن  ومات مرفوعَ  النفِس  اش أبِيَّ ع 
لھ، ولم  "تنكر"صوب، بینما وطنھ وتتھافت علیھ العروض من كل حدب “صار حدیث العالم كلھ، بل أضحى ھدفا غالیا 

، بعد أزمة 2015نونبر  6مكانة الالئقة التي یستحقھا، فآثر االنعزال في صمت، حتى أتاه الیقین یوم الجمعة یمنحھ ال
، والذي فاق عدد اختراعات 1984إنھ المخترع المغربي عبد هللا شقرون، من موالید مدینة تطوان سنة ، قلبیة مفاجئة

كسب ھذا ، العدید منھا یدخل في المجال العسكري، ااختراع 35اء عدد سنواتھ القلیلة التي عاشھا، فقد استطاع ابتكار زھ
 المخترع الشاب احترام الكثیرین، بالنظر إلى أخالقھ العالیة التي كان یشھد بھا لھ كل من خالطھ عن قرب، أو عرفھ عن

عنایة من طرف كما یقول المثل العربي، فإن المخترع المغربي لم یحظ بكثیر  "مطرب الحي ال یُطرب"وألن كثب . 
مسؤولي بالده، وفي المقابل اعترف لھ الغربیون باجتھاده ونبوغھ، خصوصا بعدما أحرز مراتب متقدمة في عدد من 

..منحھ ذلك التشریفیلم  هلدبوإن كان  المسابقات والمھرجانات الخاصة بعرض االختراعات..
 ھسبریس األربعاء 11 نونبر 2015.(بتصرف )

 النقطة ـــــــــوىالمحتــــــــــــ

   

:في الخانة المناسبة) ×(بوضع عالمة  اقرأ النص أعاله  وأجب عن األسئلة اآلتیة أوال:

 ن1(                           مقالةخطبة                                        ما نوعیة النص؟       رسالة( 

  ن)1(  عن عالم فضاء  عالم ابتكاراتعن    النص؟عم یتحدث 

  ن)1(                            ؟شقرونالمخترع المغربي عبد هللا  كم عاش

ن)1(                  في ریعان شابة؟ مازالما سبب وفاة المخترع المغربي وھو

 ن)1(  تجاھلھ ألن بلده            ألنھ فشل في اختراعاتھ       ؟ االنعزال في صمت فضللماذا 

 ن)1( ..................................................... ؟  المخترع المغربي   نطبق علىاما ھو المثل الذي 
   ؟ في بلده المغرب  بھأن المخترع المغربي لم یجد االھتمام  من النص  جملة  تظھر استخرج

 ن)1( ....................................................................................................................................
؟ )أمام المرادف المناسب×ع عالمة (ض 

 ن)1( 

 ن)1(                                    :معنى ما یلي النصاستخرج من

 ن)1(                                   الیة ؟الكلمة التاستخرج من النص ضد 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

.........

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

 ........المؤسسة:
المستوى الخامس

................................االسم والنسب : ....................................تاریخ الیوم

المراقبة المستمرة   اللغة العربیة                             الدورة الثانیة الفرض األول                                   فھم المقروء:::

(نقطة لكل جواب صحیح) ن)10(فھم المقروء 

 َذلیٌل یقبل الذُّلَّ واإلھانة عزیز النفس ال یقبل الذل

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

عاما...........

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

أَبِــــــــيٌّ 

لَ  فَضَّ

ھُ تُ یرِ قَ بْ عَ   ......................



  

 ن ) 5(:      ما تحتھ خط في النص اشكل

ن ) 2(                             :سئلة الفھمأ
 ...................................................................................................... :للنصأضع عنوانا مناسبا  أ ـ 
 ؟.وإلى ماذا تؤدي؟ ما دور االختراعات في حیاة االنسان ب ــ  

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

 ن ) 3(                           جـــــم:المع 

: ) بِنَاءٌ   أنجز شبكة مفردات كلمة (أ ــ  

 ضدھا  معناھا  نوعھا  اءٌ ـــــــبِنَ 

 ب  ـــ أبحث في النص عن أضداد الكلمتین التالیتین : 

 جـ  ــ أبحث في النص عن مرادف كلمة :

 ........................................  النـــــــص:
شيء جدید لم یَسبُق ألحد اإلتیان بھ من قبل، ویتم ذلك عن طریق تجمیع للیة ابتكار االختراع ھو عم

ملیات االختراع تتم إن معظم عالمعلومات أو األشیاء في سبیل الحصول على شيء یَخدم العالم والبشریة، 
لھام دفة، حیث تقع حادثة معینة ثم یقوم العقل البشري بإدراك الحادثة ویحصل على إعن طریق الص

وإدراكھ للصدفة أو الحادثة التي وقعت تُحِفّزه لدراسة ،إذ إن العقل البشري بالفطرة ُمختِرع  لشيء معیّن،
الموضوع، وبناء الفرضیات، والحصول على ابتكار جدید یُغیّر العالم، حیث تُساھم االختراعات في تَحسین 

ماعي، واالقتصادي، والصناعي، مما یؤدي حیاة األفراد والنھضة في جمیع المجاالت، مثل المجال االجت
 إلى ُصنع فَُرص عمل جدیدة ناتجة عن عملیة االختراع.

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

.
...........  تَْجِمیعٌ  َجِدیدٌ  

 إن معظم عملیات االختراع تتم عن طریق الصدفة، حیث تقع حادثة معینة ثم یقوم العقل البشري بإدراك 

.  الحادثة ویحصل على إلھام لشيء معیّن 

ھُ عُ تَُشجِّ   ..............
.

االسم والنسب: ................................

المكون : الشكــــل والفھم

...تاریخ الیوم : .................................

المرحلة الثالثة – األسدوس األول:  :اللغة العربیة في  فرض
الموسم الدراسي :0

  المؤسسة: 
الخامسالمستوى 



  

)ن)2(      :) في الخانة المناسبة ×أمیز بین نوع المفعول فیھ في الجمل التالیة  بوضع العالمة

 المفعول فیھ لــــــــــــالجم
 ظرف زمان  مكان رفظ

 .اْلفَْجرِ  وعِ لُ َسافََر اْلُمَھاِجُر قَْبَل طُ 
فُوفِ  ذُ تاَ سْ االُ  رُّ یَمُ   بَْیَن الصُّ

 ً یَاُح َشْرقا  اِتََّجَھِت الّرِ
 .لَْیالً  اْلَمَصابِیحُ  تُوقَدُ 

  ن ) 2( أكمل الجمل بمفعول فیھ مناسب 

.َغاُر ................. اْلَحِدیقَِة  یَْلعَُب الّصِ
  ِبِیعِ.أَْستَْمتُِع بَِجَماِل الطَّب  یعَِة ................فَْصِل الرَّ
 .أُْنِجُز تََماِرینِي ..................اْلَمْغِرِب َو اْلِعَشاِء 
 .ِة اِإلْفِریِقیَِّة  یَقَُع اْلَمْغِرُب ............... اْلقَارَّ

  ن 2( : بما یناسباآلتي الجدول أكمل( 

 حركتھ اإلعرابیة  الحال  صاحب الحال  ــــــملالجـــــ
 ً  َعاَد األَُب ِمَن اْلعََمِل ُمتْعَبا

ً َدَخَل اْالُْستَ   اذُ اْلَقاَعةَ نَِشیطا

 ن ) 2(                       بحال مفردة  التالیتین تینأكمل الجمل 
 ـــــ        الطََّعاَم ..................َال تَأُْكِل  ........................ َسقََط اِلَمَطُر 

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

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

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

  ِغیُر َباِكراً      َوقَْفُت َصاِمداً ـــــــ:  تیناآلتی من الجملتین جملةً أعرب  ن) 2( َناَم الصَّ

االسم والنسب: ................................

بالمكون : التراكـــــــی

تاریخ الیوم : ....................................

المرحلة الثالثة – األسدوس األول:  :اللغة العربیة في  فرض
لموسم لدسي :0

  المؤسسة: 
الخامسالمستوى 



  

 ن)2( :سماء إلى الجمع المطلوباألأحول ـــ

 جمعھ المؤنث السالم  االسم  جمعھ المذكر السالم االسم
 ...................... َطاقَةٌ  .................... ُمْبتَِكرٌ 
 ...................... ةُ اْلُمْبِدعَ  ..................... اْلعَاِملُ 

ن) 2(أمأل الفراغ اآلتي بجمع المؤنث السالم المناسب للمعنى أضبطھ بالشكل :       ـــ

لَةَ  )الشَّاِحنَةَ ......................(ِت لَ صَ وَ  ) اْلَبلََدِة .................(إِلَى ) بِاْلُمَساَعَدِة ......................(اْلُمَحمَّ
 ).اْلفَیََضانِ ................(اِء رَّ اْلَمْنُكوبَِة ِمْن جَ 

 : ن ) 2(         أمأل الفراغ اآلتي بجمع المذكر السالم المناسب للمعنى أضبطھ بالشكل 

سُ ( .............. بَ لَ طَ   ...................ُكلِّ  َساَعَدةَ مُ  )اْلُمتَفَّوِقِ ( )...............اْلُمتَعَلِّمِ (...............ِمَن  )اْلُمَدّرِ
) ِّ  )رٍ ُمتَعَث

   :ن ) 2(أحول الجملة إلى الجمع 

 َعلَى ُوُجوِه اْلَمَشاِھِد َواْلُمَشاِھَدةِ  ةَ مَ سْ اْلبَ  یَْزَرعُ ،  هِ ي َدْورِ فِ  عٌ ارِ إِنَّ اْلُمَمثَِّل بَ 
 ....................................................................................................................................................إنَّ 

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

 ن ) 2(  : أحول الجموع التالیة إلى المفرد 
 مفرده  الجمع  مفرده  الجمع

 ........................ ُمتَعَاقُِدونَ  ........................ ُمتَفَائَِالتٌ 

 ........................ ُمْنَشِغِلینَ  ........................ َسائَِحاتٌ 

االسم والنسب: ................................

ون : الصرف والتحویلالمك

تاریخ الیوم : ....................................

المرحلة الثالثة – األسدوس األول:  :اللغة العربیة في  فرض
الموسم الدراسي :0

  المؤسسة: 
الخامسالمستوى 



  

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

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

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

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

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

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

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

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

  ن ) 5(          لینة (ى ـــ ا ) بألفالتالیة الكلمات أكمل 

نقط 10: اإلمــــــــالء

  نقط ] 5[  : ياكتب ما یملى عل 

اْلُمْنتَھــ....ُرْؤیـــ.... اْلَحَصــ...

اِْلتَقــ... قََضـــ... بََكـــ.... اِْستََو.... َعفَـــ...

االسم والنسب: ................................

ـــــالءالمكون : اإلمـــ

تاریخ الیوم : ....................................

المرحلة الثالثة – األسدوس األول:  :اللغة العربیة في  فرض
الموسم الدراسي :0

  المؤسسة: 
الخامسالمستوى 

بَلَـــ.....

َرَجـــ....



  

 استعمال ضمیر المتكلمالتعلیمات: 
  : التصمیم
 )سنة من ... الیوم، (حدث الصیام؟ وقع متى  والمناسبة  التاریخ
 .)...بین البیت والمدرسة سفر، أثناء  عائلیة، زیارة خالل بیتك، في (؟الحدث كان أین المكان

–لشعور بالجوع والعطش –الذھاب للمدرسة  -( السحور ؟تجربةال عشتكیف  حدث؟ ماذا الحدث
يء یتھ –شراء لوازم الفطور –مرافقة األم إلى السوق  –الرغبة في النوم  –العیاء 
تناول حبات -ان سماع اآلذ -الوضوء للصالة –مساعدة األم  في تنظیم المائدة - الفطور
  تناول الفطور بشھیة. –الصالة  –التمر 

 ؟میاالص تجربة یعش لم لمن بلغھت أن ریدت ماذا ؟كإحساس ما ؟ت شعر بماذا  كوأحاسیس كانطباعات

المقدمة: 
.......................................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................................
........................................ .............................................................................................................................:االعرض

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................:الخاتمة
.................................................................................................................................................. .................................
.......................................................................................................................................................................................

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

  المؤسسة: 
 الجامسالمستوى 

 االسم والنسب: 

نقط 10التعبیر الكتابي: 

 تاریخ الیوم 

 نص الموضوع:
  یشكل رمضان حدثا بارزا في حیاة كل مسلم، وخاصة األطفال الذین یصومونھ أول مرة. 
.مسجال فیھا وقائع أول یوم تصومھ في رمضان بحسب التصمیم الذي تدربت علیھ، اكتب یومیة 

االسم والنسب: ................................

 )اإلنشاء(المكون :التعبیر الكتابي 

تاریخ الیوم : ....................................

 األسدوس األول: –المرحلة الثالثة   :اللغة العربیةفي  فرض
الموسم الدراسي :0

المؤسسة: 
الخامسالمستوى 
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