
                           اللغة العربية    
 8102-8102السنة الدراسية:                 لثالثةالمراقبة المستمرة ا                                                      

 8102 -08-02بتاريخ :                       أولى إعدادي...               السنة .االسم: ..................................
  2h:  مدة                                  األولاألسدوس       النسب:.....................الفوج:..........          

 استعمل ورقة التحرير لإلجابة عن التمارين واألسئلة                   

                                                             

 التاريخية في المدينة الحمراء، وتعد رمزا مهما للثقافة المغربية عامة  المعالمتختلف  ①

 ة.يالكتب مسجدنجد  و المراكشية خاصة، و من بين المعالم القديمة في مراكش

و هو اسم يطلق على أحد الأسواق لبيع الكتب و الذي كان  يشتق اسم الكتبية من الكتبيين ②

،  الخليفة عبد المومن بن علي الكوميم على يد 4411عام  إلىمجاورا للمسجد. يرجع تاريخ تأسيسه 

رواقا ، تتميز بأعمدة متناسقة وفريدة من نوعها  وسبعة عشريتكون من قاعة للصلاة مستطيلة الشكل 

  .في جامع القرويين بفاس وتيجان تشبه تلك الموجودة

رمزا من رموز الثقافة الإسلامية ، تساهم بشكل كبير في إنعاش  المعلمةهذه تعتبر  ③

ة بهندستها المعمارية الراقية ومتميزالسياحة بالمغرب ، تراها  شامخة من بعيد، تظهر جمالية بارزة 

إلى حقبة زمنية قديمة جدا ، بلونها الأحمر الذي يشع جمالا ورونقا بملامحها  تسافر بك والتاريخية،

والأشكال والمعمار، تشعرك  الألوانالجبص و وحضارتها القديمة التي تلمسها في الخشب و الأصيلة

تساهم في جعل هذه  حيثبجمالية التاريخ الاسلامي والدقة في اختيار المواد والتصاميم المعمارية 

لحضارة الإسلامية والتاريخ خاصة عشاق ا ،وهاجسا لدى الكثيرين ،المعلمة قبلة للسياحة العالمية

   .العريق

                                                                                                                 

******************************************************************************************************************* 

                                               ( نقط8المجال الرئيسي الأول  : القراءة )

    ن4 : ملاحظة النصا ( 

 :علامة أمام الجواب الصحيحونوعيته بوضع النص  مجال حدد -4

  ديني                                  حضاري                      وطني              مجال النص: - ن52.0
    رسالة                              قصة                  ةمقال             نوعية النص: - ن52.0

 ن 5.0:  عنوانا مناسبا للنص ضع -2
 

II   : ن      2/ فهم النص 

 ن1.0      :  إنعاشـ  : متناسقةـ   :  المفردتين التاليتيناشرح  -4
 

 ن1.0        .≠ قبحا - ≠ الحديثةضد ما يلي : من النص هات  – 2

           ن  4     ؟  الاسملماذا سمي مسجد الكتبية بهذا  -3

III ن3:  النص / تحليل 

 ن4 ؟ هذه التسمية سبب مايطلق على مراكش اسم "المدينة الحمراء"  -4

 ن4 مجاله: خرج من النص أربعة ألفاظ دالة علىاست ـ2

 ن4:  أبرز قيمة النص وبين أين يتجلى -3

 النص : 
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 ن 2التركيب : 

 من الاندثار والتخريب. يمكن الحفاظ على معالمنا الأثريةصغ الفكرة الأساسية للنص، مبرزا كيف 

 

           ن6:   الدرس اللغوي:  ثانيا

 ن 4   الشكل : أضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص. -4

 ن4     :انية ما تملأ به الجدول التاليالث استخرج من الفقرة -2

 الظاهرة بالفتحة امنصوب ااسم
بالكسرة  امجرور ااسم

 الظاهرة
 على السكون امبني ااسم على الفتح امبني ااسم

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

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

 

 ن4.1 : ومحله من الإعراببرزا حالة بنائه مالجمل التالية الاسم المبني استخرج من  -3

 حالة بنائه المبني االسم الجملة
 محله من اإلعراب

 .............................. .............................. .............................. يتواجد هذا المسجد في مكان استراتيجي

 .............................. .............................. .............................. تراها شامخة

 

 ن4 : علامات البناء في الفعلين التاليين موضحا السبب بين -1

  : السبب                : : علامة بنائه تجولنا

  : السبب              : : علامة بنائه تأسست

 ن5.1ركب جملة تشمل على اسم استفهام :  -1

 بمعالم بلادك الأثرية تلميذيا   ع                   ن 4  :  التاليةما تحته خط في الجملة  اعرب -6

 ع :

 : تلميذ

 ن   6:   الإنشاء:  ثالثا

 التي نحتاجها لتكوين ملف منظم و متكامل؟        هي المراحل الأساسية الثلاثة ما -4

 في حدود ستة أسطر.يارة لأحد المعالم الأثرية لبلادك، تحدث عن معلمة من هذه المعالم زقمت ب -2
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