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 2تقديم                نظام السنتين                       ص                 الدليل المعين على ولوج مدارس تكوين المعلمين

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  التقديم

  
 المترشحات لدخول مدارس تكوين المعلمين،أخواتي  إخوتي المترشحين،

سعيا من وزارة التهذيب الوطني وإصالح النظام التعليمي إلى تأهيل المترشحين لمسابقة  
و التوجيه إلى أفضل  ما يضمن ترشيد الجهدى لإ وإرشادهم دخول مدارس تكوين المعلمين 

   :اسم عليه أطلقإعداد هذا الدليل الذي يم بمن رفع نسبة النجاح لديهم، ق التدابير الممكنة
  مدارس تكوين المعلمين).الدليل المعين على ولوج ( 

من خالل جملة من المحاور خيطها الناظم  للمترشحينيقدم هذا الدليل التوجيه والدعم 
  .( السنة و السنتين)ن نظاميالمستوى لتالئم  المقررة في المسابقة برامج الهو مفردات 

  
  يتألف هذا الدليل من :

  
  موضوع لالسياق العام ل

  التوقيت والضارب والمستوى ونوعية التمارين ...ت االمتحان : محددا .1
  : ـ  البرامج .2

حسب النظام (سنة واحدة او سنتين) و حسب الشعبة (العربية وقد تم تبويبها و ترتيبها 
للمترشح و ربطا له بعناوين محددة مما يسهل عليه  تأطيرا المزدوجة)  –الفرنسية  –

  عملية المراجعة .
وهي مجموعة قواعد و بيانات و وسائط تعليمية   المترشح لتحيين معارف ـ الخالصات: .3

يجد فيها المترشح  المادة العلمية في ثوب تعليمي مبسط، وقد أشفعت هذه الخالصات 
ببعض األنشطة التطبيقية من شأنها أن  تمكن المترشح  من التقييم الذاتي لمستويات 

  الفهم و االستيعاب لديه.
  ـ النماذج: .4

المترشح على طبيعة التمشي الذي تطرح غالبا يطلع من خاللها يقدم الدليل نماذج محلولة 
التي قد تعترضه أثناء تقديمه  الفنية،من تجاوز الصعوبات  هتمكنولوفقه مواضيع المسابقة، 

 .والتمرنفرصة للمطالعة تمثل  محلولة األسئلة. كما يقدم نماذج أخرى غيرلإلجابات على 
  
 
  

  الموفقوهللا 
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  محور التربية اإلسالمية
  ومحددات الموضوع العامالسياق 

  
مادة التربية  فإنفضال عن مكانتها وكونها تتيح التفقه في الدين الذي يرشد هللا إليه من يريد به خيرا؛ 

ينبغي للمترشحين أن لنجاح والتميز في مسابقة ولوج مدارس تكوين المعلمين. لذا لاالسالمية فرصة 
للسنة الرابعة من اإلعدادية، وحبذا لو استصحبوا كتاب يكونوا على إلمام ببرنامج التربية اإلسالمية 

  .المعهد التربوي لهذا المستوى
سؤاالن منها في القرآن، واثنان في الفقه، وواحد في العقيدة أو األصول  .أسئلة 5يتكون الموضوع من 

  أو السيرة. 
  .1مدة المادة ساعة واحدة، وضاربها 

  
عناوين هذا البرنامج ليحرصوا على االطالع عليه واستيعابه وتسهيال وإرشادا للمترشحين سنسرد لهم 

في تحضيرهم لالمتحان، كما سنقدم لهم أربعة مواضيع محلولة، وثالثة غير محلولة، عسى هللا جل جالله 
  أن ينفع بذلك ويقرب به المقصود.

  

  عناوين البرنامج: -أوال
  

   لقرآن الكريمعلى مستوى ا
  

  سورة النور كاملة حفظا وتفسيرا 
  

  على مستوى العقيدة:
  
  ــ اإليمان بالمغيبات: العرش والكرسي واللوح والقلم. 1
  ــ حديث سؤال الملكين والبرزخ. 2
 ــ العالمات الكبرى وغلق باب التوبة. 3
  ــ بعض مشاهد القيامة: (ونفخ في الصور اآليات).4
  ــ البعث والحشر.  5
  ــ الشفاعة وأخذ الكتب ووزن األعمال والصراط والميزان والحوض. 6
  ــ صفات الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما. 7
   

  الحديث واألخالق: على مستوى 
 
  ــ حرمة الغش والخديعة والتحايل.1
  ــ الرشوة والغلول.2
  واالحتقار.ــ الظلم 3
  ــ الكبر والعجب ورؤية الفضل على الغير.4
  األمر بحفظ اللسان وبقية الجوارح.ــ 5
  ــ وسائل التسلية وفق الضوابط الشرعية.6
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  أصول التشريع:على مستوى 
  
  ــ نزول القرآن منجما والحكمة من ذلك. 1
 ــ أسباب النزول. 2
  ــ المكي والمدني. 3
  ــ التفسير ومناهجه.   4
  القرطبي.   -  الطبري  -قتادة       -مجاهد    -ابن عباس    ــ ترجمة لبعض المفسرين: 5
  

  :السيرةعلى مستوى 
  

  ــ بعض المعذبين في سبيل هللا: (آل ياسر ـ بالل).    1
  ـــ جعفر بن أبي طالب. 2
 ــ خديجة بنت خويلد. 3
 ــ مصعب بن عمير. 4
  ــ صهيب بن سنان5
 

  الفقه:على مستوى 
  

 ـــ النكاح: التعريف، الحكم، الحكمة، الِخطبةـ اختيار الزوجين. 1
  ـــ أركان النكاح وشروطه.     2
 ــ النساء المحرمات. 3
  ــ النفقة والحضانة. 4
  ــ الطالق والخلع. 5
  ــ االرتجاع والعدة. 6
 ـــ اإليالء والظهار واللعان.  7
  ــ األيمان والنذور.   8
 ـــ مراجعة عامة للبيع. 9

 ـــ بيع الغائب.   10
  ـــ بيع الجزاف. 11
  ـــ بيع الثمار والزرع. 12
  ـــ بيوع اآلجال. 13
  ــ العيوب والغبن. 14
 ـــ السلم.15
 ــ المرابحة والمساومة والمزايدة. 16
  ــ الهبة والصدقة. 17
  ـــ والحبس والوقف. 18
  ـــ العارية والوديعة.  19
        

   الخالصات -ثانيا
  الخالصات يرجع فيها لكتاب المعهد التربوي الوطني للسنة الرابعة 
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  المواضيع المحلولة:ثالثا: 
  

  الموضوع األول:
    .ــ اكتب من بداية سورة النور إلى قوله تعالى: {فإن هللا غفور رحيم}1
  بين أبرز الفوائد واألحكام التي تضمنتها اآليات  -2
  اكتب حديثا في الغش ذاكرا حكمه وأضراره  -3
 عرف كال من: اإليالء والظهار واللعان.  -4
 عرف بيع الغائب واذكر حكمه    -5
  
  

  األجوبة:
 جواب السؤال األول: -1

        يقول هللا سبحانه وتعالى: {

            

             

               

             

            

             {.  

 جواب السؤال الثاني: -2
  تناولت اآليات جملة من الفوائد واألحكام نذكر منها:

 أنزل في هذه السورة أحكاما فرضها ومواعظ بينها لعباده ليتعظوا فيسعدوا في دنيا هم  أن هللا
  وأخراهم

 على المسلمين ىحرمة الزن  
 .أن الزاني والزانية يجلد كل واحد منهما مائة جلدة إذا كانا بكرين أما المحصن فيرجم حتى الموت  
 ام عليهأنه ال تجوز الرأفة بمن استوجب حدا من حدود هللا حتى يق  
  أن الزاني ال تناسبه إال زانية أو كافرة، والعكس كذلك، وقد أخذ بعض العلماء من اآليات تحريم نكاح

  من اشتهرت بالفاحشة، والجمهور على الكراهة فقط.
 أن الزنى ال يثبت إال بشهادة أربعة عدول  
 حرمة القذف وأن حده ثمانون جلدة 
 رد شهادة القاذف حتى يتوب 
 لثالث:جواب السؤال ا -3

مر على صبرة طعام، فأدخل يده  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
-فيها، فنالت أصابعه بلال، فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟)) قال: أصابته السماء يا رسول هللا، قال 
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 غش فليس مني)) رواه مسلم. قال: ((أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من -صلى هللا عليه وسلم
 على العلماء أجمع قد و .الكدر المشرب وهو من الغشش مأخوذ وهو النّصح، نقيض الغشّ  :منظور ابن

 و النفاق و التحايل و الخديعة من عليه يشتمل لما قبيحا، و مذموما سلوكا و محرما فعال الغش اعتبار
َ  تَُخونُوا َال   آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا ﴿ قال تعالى: .. الخيانة ُسولَ  َّ  27 ( تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  أََمانَاتِكُمْ  َوتَُخونُوا َوالرَّ

سواء في البيوع والمعامالت أو في السياسة والوظائف   أنواعه بجميع اإلسالم الغش حّرم ولهذا ﴾، )
ومصالح الناس أو في القول أو في تغيير صورة النفس ليبدو شابا وهو كهل أو في التعليم خاصة في 

 الشحناء لبعض، وبإيجاد بعضهم بظلم بالعباد والضرر الفساد من فيه االمتحانات واالختبارات وذلك لما
  لباطل وإبطال الحقوق وتأهيل من ليس أهال.با أموالهم بأكل و بينهم
  جواب السؤال الرابع: -4
يَالء ُ - هو أَن يحلف الرجل أَن َال يَطأ َزوجته غير المرضع أو يترك الوطء بغير يمين إذا قصد اْإلِ

اإلضرار فيمهل أربعة أشهر من يوم حلف فإن لم يطأ رفعته إلى القاضي فيأمره بالفيأة (الوطء) 
 القاضي عليه.فإن أبى طلق 

الظهار تشبيه زوجة بامرأة محرمة تحريما مؤبدا كقوله أنت علي كظهر أمي أو أنت كأختي ....  -
 فمن قال شيئا من ذلك وما في حكمه يحرم عليه االستمتاع بالزوجة المظاهر منها حتى يكفر.

واللعان  .رحمته طرده من ابليس أي هللا ومنه لعن الطرد، :واللعن العن، اللعان لغة: مصدر -
أن يحلف الرجل أربع أيمان با أنه رأى زوجته تزني أو أن حملها ليس منه والخامسة شرعا هو 

وإن حلفت  ىفت المرأة أو سكتت لزمها حد الزنأن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبين، فإذا اعتر
أربع أيمان با إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقين لم تحد ثم 

 يفرق بينهما أبدا.
 جواب السؤال الخامس: -5

 يتغير ال متقدمة رؤية يباع على أن إما وهو البيع، بيع الغائب هو بيع السلعة الغائبة عن مجلس عقد
 وكلها بخيار على الرؤية أو  )ماضيا بيعا( بتا  أن يباع إما كل وفي ، دونهماب أو بوصف، أو عادة، بعدها
 . وصف لما في ذلك من الغرر وال بغير رؤية سابقة  بتا بيع إذا ما وهي واحدة إال جائزة

 كان إذا بشرط النقد ويجوز السلفية والثمنية، بين لتردده تطوعا ولو الخيار صور في نقد الثمن يمنع و
 فيجوز العقار غير وأما البائع، وصف مع ال يجتمع المشروط النقد ألن البائع وصف غير من بيع عقارا
   : بشروط فيه النقد

 يومين. مسافة على يكون أن  
 البت على يباع أن. 
 البائع غير بوصف أو متقدمة برؤية يباع أن  
 توفية حق فيه يكون أال. 

  
  :2الموضوع  

  .يرمون أزواجهم} إلى قوله: {هم الكاذبون}ــ اكتب من قوله تعالى: {والذين 
  بين أبرز الفوائد واألحكام التي تضمنتها اآليات  -
 كرا أنواعها اعرف العدة ذ -
  عرف السلم واذكر شروط جوازه.  -
  عرف أسباب النزول وقيمتها في التفسير  -
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    األجوبة:
  جواب السؤال األول -1

{يقول هللا سبحانه وتعالى: 















.{

 جواب السؤال الثاني:  -2
  تضمنت اآليات أحكاما وفوائد جليلة نذكر منها:

 جز عن تقديم على زوجته أو ينفي ولده منها ويع ة اللعان وهو أن يدعي الرجل الزنىمشروعي
، إنه رآها تزني والخامسة أن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبين،  الشهود؛ فتلزمه أربع أيمان با

وإن حلفت با أربع أيمان إنه لمن الكاذبين والخامسة  الزنىفت المرأة أو سكتت لزمها حد فإذا اعتر
أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقين لم تحد، ثم يفرق بينهما أبدا، وإن جاءت بولد لم ينسب 

 د حد القذف.إلى المالعن الذي تبرأ منه، كما ال يجوز قذفه وال قذف أمه ومن فعل شيئا من ذلك حُ 
 ستره علينا وتقبله التوبة منا.عظيم رحمة هللا بنا و 
 جواب السؤال الثالث:  -3

 بوضع وتنتهي زوجها، أو وفاة طالقها بعد الزواج المرأة أي تمتنع عن فيها تتربص التي العدة هي المدة
 .األشهر أو األقراء تمام أو الحمل

 :إلى للعدد بالنسبة النساء تنقسم 
 .شهور بثالثة وتعتد كبرها أو لصغرها ال تحيض من -
 .قروء ثالثة وعدتها تحيض من -
 وعشر.  أشهر أربعة وعدتها الحامل غير عنها المتوفى -
 .الحمل وضع وعدتهن عنهن متوفى أو كن مطلقات الحوامل  -

 جواب السؤال الرابع: -4
 ما بيع من الستثنائه الرخصة سبيل على جائز مقبوض وهو بثمن مؤجل ذمة في موصوف بيع السلم هو

 . بائعه عند ليس
 أخرى هي:  المعروفة شروط البيع شروط على زيادة السلم بيع صحة في يشترط
 أيام. أكثر من ثالثة المال رأس يصح تأجيل فال حكما، أو حقيقة المال رأس قبض 
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 اختلفا أو اتفقا سواء النسيئة ربا من فيه لما طعامين، العوضان أال يكون. 
 النسيئة ربا من فيه لما كذلك نقدين يكونا أال . 
 نفعا جر سلف من فيه لما فيه المسلم من أقل المال رأس أال يكون ،  
 منفعة جر سلفا فيه ألن جيدا فيه والمسلم رديئا المال رأس أال يكون . 
 بجعل ضمان تهمة فيه ألن رديئا فيه والمسلم جيدا المال رأس أال يكون . 
 شهر نصف معلوم أقله بأجل يؤجل أن . 
 معين. حيوان كنسل معين شيء في ال الذمة في مطلقا فيه المسلم يكون أن 
 عد. أو أو وزن كيل من العرف بها جرى التي بعادته فيه المسلم يضبط أن  
 وجودة ورداءة نوع من عادة األغراض بها تختلف التي الصفات تبين أن . 
 غالبا األجل حلول عند فيه المسلم إيجاد يمكن أن . 
  جواب السؤال الخامس: -5

وقد  سورة من القرآن العظيم، أو آية أو آيات لنزول مباشرا سببا كانت التي المناسبات النزول بأسباب نعني
 العلم طلب سبيل ورد على أو الروح، عن اليهود كسؤال التعنت، جهة على ورد سؤاال السبب هذا يكون

 واقعة يكون وقد الظهار، حكم عن ثعلبة خولة بنت وسؤال الخمر، حكم عن الصحابة كسؤال واإلرشاد،
ال  حتى سبب النزول بد للمفسر من معرفة وال .بدر يوم األنفال واألسرى مثل عارضا إشكاال أو نزلت

 عنها هللا رضي لعائشة قال أنه عنه فقد روي الزبير بن لعروة وقع كما منزلتها غير وينزلها فهمه ينحرف
 أن عليه جناح فال اعتمر أو البيت حج ﴿فمن : تعالى قوله الزما لظاهر والمروة الصفا بين السعيأرى  ال :

 المسلمين بعض بسبب ظن كان ذلك أن أنها هللا رضي عائشة له فبينت ، 158 البقرة ﴾ سورة...يطوف بهما
 معد بن وعمرو مظعون بن قدامة فيه ما وقع ذلك ومثل صنم موضع كانا ألنهما الجاهلية أمور من أنها

 فيما طعموا جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على ﴿ليس : تعالى قوله متأولين شربا الخمر فقد يكرب
 المائدة سورة المحسنين﴾ يحب وأحسنوا وهللا اتقوا ثم وآمنوا اتقوا ثم الصالحات وعملوا ا وآمنو اتقوا ما إذا

  التأويل. على معين بأسباب النزول قيل العلم ولذلك النزول، بسبب معرفتهم لعدم الفهم فأخطأوا 93
  :3الموضوع 

  لعلكم تفلحون}: {قوله تعالى إلى قل للمومنين يغضوا}من قوله تعالى: {اكتب ــ 
  بين أبرز اآلداب واألحكام التي تضمنتها اآليات  -
  رف الطالق ذاكرا أهم صيغه وما يترتب عليها ع -
  عرف بيع الجزاف واذكر شروط جوازه  -
   .رضي هللا عنه مصعب بن عميرتحدث عن حياة  -

  األجوبة:
  جواب السؤال األول: -1

{: يقول هللا سبحانه وتعالى
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{

  جواب السؤال الثاني: -2
  منها: تضمنت اآليات أحكاما وآدابا كثيرة نذكر

  وجوب غض البصر عن المحرمات الشرعية  
 وجوب حفظ الفرج عن الزنى وعن نظر اآلخرين  
 عدم جواز إبداء المرأة زينتها الخلقية والمكتسبة إال لزوج أو محرم بضوابط شرعية  
  أن من المحارم منهم محارم من النسب وهم : اآلباء وإن علوا واألبناء وإن سفلوا واإلخوة وأبناء

وأبناء األخوات وكذلك األعمام واألخوال ومن المصاهرة: آباء الزوج وأبناؤه وجاءت اإلخوة 
  السنة بأن الرضاع كالنسب يحرم به ما يحرم به.

 .وجوب التوبة وأنها سبيل الفالح والفوز 
  جواب السؤال الثالث: -3

  .الزوجات دون بأيدي األزواج تعالى هللا جعله وقد الزوجين، بين المنعقدة العصمة حل الطالق هو
 : إلى اللفظ باعتبار الطالق ينقسم

 قصد متى العصمة به طلقتك وتنحل مطلقة - طالق طلق) مثل(  مادة على مشتمال ما كان وهو : صريح - ا
  .منها أكثر به نوى إذا إال طلقة واحدة فيه وتلزم حلها، به ينو لم ولو النطق الزوج

 : قسمان وهي : كناية - ب
 حبلك - سبيلك خليت :مثل العصمة وحل الطالق في عرفا ما يستعمل وهي : ظاهرة كناية : األول القسم
   .البتة - غاربك على
 - اذهبي : مثل غير الطالق في األلفاظ من يستعمل أن شأنه من ما وهي : محتملة كناية : الثاني القسم

 .صدق الطالق ادعى عدم فإن الزوج، نية إلى ذلك في ويرجع انطلقي، - انصرفي
  الناس. وعلى نفسه على للتلبيس الموجبة األلفاظ هذه مستخدم ويعاقب

  جواب السؤال الرابع: -4
 .عد وال وال وزن كيل بال جملة يعد أو يوزن أو ما يكال بيع هوالجزاف  بيع 
 المشقة. و للضرورة الشارع أجازه لكن للجهل المنع في حكم الجزاف ألصلا
  : شروط جوازه و

 أو مشقة رؤيته في تكن العقد، ما لم لوقت حاله على ويستمر قبله، أو العقد حال بالبصر يرى أن 
 . مفسدة فتحه

 جدا يكثر أال . 
 عدده، أو وزنه أو كيله قدر معا يجهل المتبايعان  أن   
 به وكاله ممن منهما أو الحزر كان سواء قدره يخمن أي يحزر أن . 
 أرضه تستوي أن . 
 مشقة عده في يكون أن  
 بيعه يجز لم الحيوان و كالثياب قصدت فإن بالبيع، آحاده تقصد اال 
 والبطيخ كالرمان عادة ثمنها يقل أال . 
 غيره أو نوعه من مكيل مع يشترى أال  

  جواب السؤال الخامس: -5



  15ص نظام السنتين                           التربية االسالمية          ولوج مدارس تكوين المعلمين المعين علىدليل ال

 أبواه كان وقد مالك، بنت خناس وأمه قصي، بن الدار عبد بن مناف عبد بن هاشم بن عمير بن مصعب هو
 كان بأنه الرواة وصفه حتى مدلال فنشأ مصعب ابنهما على حياة انعكس مما عيش ورغد سعة في يعيشان
  وجماال. بهاء مكة شباب أوفر وكان أهل مكة، أعطر

 وحبسته دارها ركن من في ولما علمت أمه بإسالمه أدخلته األرقم، أبي بن األرقم دار في هللا ورسول أسلم  
 إلى مهاجرين المسلمين بعض خرج ذلك، حتي محبسه رهين مصعب ظل .إغالقه عليه فيه، وأحكمت

 أن إلى المهاجرين إخوانه مع فيها ومكث الحبشة، إلى وخرج مهاجرا وحراسه أمه على فاحتال الحبشة،
هللا صلى هللا عليه وسلم سفيرا في  رسول اختاره .الثانية للمرة الحبشة إلى هاجر مكة، ثم إلى معهم عاد

كريم،  وخلق راجح عقل من عليه هللا أنعم بما مستعينا األمانة مصعب ويدعوهم وحملاألنصار يعلمهم 
حضر بدرا وكان حامال لواء  .أفواجا هللا دين في فدخلوا وإخالصه، وترفعه بزهده المدينة أهل أفئدة فأخذ

  المسلمين يوم أحد وقاتل تحته حتى استشهد.
  

  :4الموضوع 
  {غفور رحيم}: قوله تعالى } إلىااليامى وأنكحوا{اكتب من قوله تعالى: ــ 
  حفظ اللسان وبقية الجوارح.تحدث عن فضائل وفوائد  -
  صنف النساء التاليات إلى مباح نكاحهن، ومحرمات تحريما مؤبدا ومحرمات تحريما مؤقتا:  -

أم األخ من أم الزوجة، العمة، خالة الزوجة، بنت الخالة، عمة األم، ابنة األخ، ابنة العم من الرضاع، 
   . الرضاعة، ابنة الزوجة، أخت الزوجة، زوجة األخ، المالعنة

 كرا أهم ما يجوز وما ال يجوز منها. اعرف بيوع اآلجال ذ-
 .عرف اإليمان بالغيب -

    
  األجوبة:

جواب السؤال األول: -1
{يقول هللا تبارك وتعالى:  









{

  السؤال الثاني:جواب  -2
  تضمنت اآليات فوائد وأحكاما منها:

 مشروعية النكاح وأنه سبب للغنى من فضل هللا  
  وجوب التعفف عن الحرام  
  مشروعية المكاتبة حين يكون الرق الشرعي موجودا، وذلك بتمكين العبد من افتداء نفسه بمال

ين أن تعينه في ذلك ألن الشرع يتفق مع سيده على دفعه له، مقابل حريته، وينبغي لجماعة المسلم
  متشوف إلى الحرية.
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 عدم جواز ما كان يفعل الجاهليون من إكراه بعض الفتيات على الفاحشة مقابل المال  
 .أن رحمة هللا واسعة وبابه مفتوح للتوبة   

 جواب السؤال الثالث: -3
  

  المحرمات مؤقتا  المحرمات تأبيدا  المباح نكاحهن
  خالة الزوجة  أم الزوجة،  بنت الخالة،

  أخت الزوجة   العمة،  ابنة العم من الرضاع
  زوجة األخ  عمة األم،   أم األخ من الرضاع

    ابنة األخ،  
    أبنة الزوجة  
    المالعنة  

  
  جواب السؤال الرابع:

بيوع اآلجال تعني أن يشتري سلعة ثم يبيعها لمن اشتراها منه ويتصور في ذلك صور كثيرة منها ما 
  ما ال يجوز وصور ذلك تسع:يجوز ومنها 

(األولى) أن يبيعها بمثل الثمن إلى مثل األجل (الثانية) أن يبيعها بمثل الثمن إلى أبعد من األجل (الثالثة) 
بمثل الثمن بالنقد أو أقرب من األجل (الرابعة) أن يبيعها بأقل من الثمن إلى مثل األجل (الخامسة) بأقل 

فهذه الصور الخمس جائزة اتفاقا (السادسة) بأقل من الثمن نقدا أو إلى أقرب من الثمن إلى أبعد من األجل 
من األجل فهذه ال تجوز ألنها تؤدي إلى سلف جر منفعة فإن السابق بالدفع يعد مسلفا ألن كل من قدم ما 

ن يبيعها ال يحل عليه عد مسلفا فهو قد قدم دفع األقل ليأخذ السلعة التي ثمنها أكثر مما دفع (السابعة) أ
بأكثر من الثمن إلى مثل األجل (الثامنة) بأكثر من الثمن إلى أقرب من األجل أو نقدا فتجوز هاتان 
الصورتان (التاسعة) أن يبيعها بأكثر من الثمن إلى أبعد من األجل فهذه ال تجوز ألنها تؤدي إلى سلف جر 

  منفعة
 جواب السؤال الخامس: -4

 الذي بالغيب ونعني نسميه غيبا حواسنا عن غاب ما فكل الحس، مجال في يدخل ال ما كل بالغيب نعني
 وعذابه القبر ونعيم والجن المالئكة وأمر خبر السماء من والسنة الكتاب في جاء ما كل به اإليمان يجب

 جعل ما كل وهو الشهادة عالم الغيب عالم ويقابل ..والنار والجنة اليوم اآلخر وخبر الموت بعد والبعث
 . العالم هذا مخلوقات من عادة للحواس ممکنا إدراکه هللا 
 اإليمان وأن عقال وجودها، ينفي ال للمغيبات إدراكنا عدم وأن محدود، حواسنا مجال أن عرفنا وإذا

بكل ما جاء في القرآن وأخبر به الرسل صلوات  ونصدق بالغيب نؤمن أن علينا وجب واجب، بوجودها
  هللا وسالمه عليهم.

  

  المواضيع غير المحلولة: -ثالثا
  الموضوع األول:

  إلى قوله تعالى: {عليم حكيم} .}يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم{اكتب من قوله تعالى: ــ 
  بين أبرز الفوائد واألحكام التي تضمنتها اآليات -
  بين خطر ظلم واحتقار الناس  -
    أركان النكاح وشروطه.   عدد ـ 
  واذكر أهم أحكامها  عاريةعرف الـ 
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  الموضوع الثاني:
  }وال ياتل أولوا الفضل} إلى قوله تعالى: {ورزق كريم{قوله تعالى: من اكتب ــ 
  بين أبرز الفوائد واألحكام التي تضمنتها اآليات  -
  بين خطر الكبر وحكمه الشرعي  -
     .  واذكر أهم أحكامها الوديعةعرف  -
  تحدث عن أهم أحكام العيوب في البيع  -
  تحدث عن حياة المرأة التي لم يتزوج عليها النبي صلى هللا عليه وسلم في حياتها.  -

 الموضوع الثالث:
  .}{ما تبدون وما تكتمون: قوله تعالى إلى }{يا أيها الذين ءامنوا ال تدخلوا بيوتاقوله تعالى: من اكتب ــ 
  بين أبرز الفوائد واألحكام التي تضمنتها اآليات  -
   عرف الوقف متحدثا عن مشروعيته  -
  تحدث عن تأثير الغبن في البيع  -
 د.2تحدث عن عالمتين من عالمات الساعة الكبرى -

  
  
  



 

  
  
  
  
  

  مادة 
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  اللغة العربية:
 المحددات -1

  نوع النصوص المقررة كما هو مبين في البرنامج يشمل نوعين : نصوصا أدبية
 ، محددة في المحاور التي سترد الحقا.ونصوصا علمية أو من الثقافة العامة 

  الجوانب اللغوية تشمل اختبار الكفاية اللغوية بمختلف جوانبها : المعجمية والنحوية
 . والصرفية والتعبيرية واإلمالئية  إلى جانب البالغة

 

  . البرنامج2
  

  أوال: اللغة
  

  النصوص  المعارف  المحاور
  
  

  القيم اإلسالمية

ـ المعجم الخاص بالقيم 
 اإلسالمية: 

  الصدق واألمانة والوفاء... -

  نصوص لـكل من :
  بونا عمر لي -ـ محمد سالم بن عدود  

الشيخ سيدي بن  -د. محمد عمارة 
  الصادق الرافعي ـ  -المختار 

امباركة بنت البراء  -د. يوسف الكتاني 
  ـ عالل الفاسي.

أعيان 
  ومشاهير

 المعجم المساعد في -
التعريف ببعض الشخصيات 

 الوطنية واإلسالمية والعالمية
رسم مالمح إحدى  -

  الشخصيات.

  هارون الرشيد ـ المختار ولد بونه
  ـ سيدي عبد هللا بن الحاج إبراهيم

  ـ الحاج محمود باه ـ بالل الولي 
ـ عبد هللا بن الحاج حمى هللا ـ الرازي  

  ـ سيدي عبد هللا التنواجيوي ـ 
  يحيى بن حامد.   -التقي الشيخ

  
مشكالت 

  العصر

 المعجم الخاص ببعض-
  مشكالت العصر:

  تلوث  البيئة، التصحر، 
  استنزاف الطبيعة، 

  التطرف، 
  البطالة، 
  األنانية..

  ـ البيئة الطبيعية و المحافظة عليها ـ 
النفايات  االنفجار الديمغرافي ـ المخاطر التي تسببها

  ـ 
الماء ثروة الحاضر وأمل الجريمة العابرة للحدود ـ 

المستقبل ـ وسائل االتصال و تطورها ـ تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال توظيفهاـ مواقع التواصل 
االجتماعي بين الترشيد  و التدبير.الهاتف النقال ـ 

  االتصال السمعي البصري.
وسائل 
  االتصال

المعجم الخاص بوسائل  -
  االتصال:

  أنواعها، تأثيرها   -
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  أدوات اللغة:
  المعارف  المحور

  النحو

  نائب الفاعل (مفردا وجملة) -
  المفعول به (مفردا وجملة)

  المفعول ألجله (مفردا وجملة) -
  الحال (مفردا وجملة)ـ 

  أفعال القلوب
  أفعال التحويل

  الجملة الواقعة اسما لناسخ أو خبرا  له
  التمييز العددي -

  إال ـ االستثناء ب
  المضاف إليه (مفردا وجملة)ـ 

  ـ أسلوب الشرط (التالزم).
  وصلته. ـ الموصول

  الصرف
  باسم الفاعل الصفة المشبهة -
  در األفعال المجردةامص -
  در األفعال المزيدةامص -

  البالغة

  الحقيقة والمجاز-
  ـ االستعارة

  االستعارة التصريحية
  االستعارة المكنية

  
  نتاج الكتابياإلثانيا:

  
  المعارف  اتالمهار

  الدفاع عن رأي
  

  تحديد الحجج واألطراف...ـ 
  طرق اإلقناع...ـ 
  مقارعة الحجة بالحجةـ 

  كتابة سيرة ذاتية

  تحديد الهدف منها
  اختيار المعلومات المفيدة للهدف ـ
  األسلوب المباشر  ـ 
  ضمير المتكلم أو الغائب  ـ 
  تحديد المحاور العامة ـ
  ترتيب المحاور على نحو منطقي ـ

  كتابة تقرير

  جمع األفكار ـ 
  التصميم: ـ 
  رسم اإلطار العام ، ـ 
  المجريات والوقائع  ـ 
  تسجيل المالحظات ـ 
  ....)جأو تلخيص ألهم النتائ –(مقترحات أو توصيات  :ختام ـ

  اإلنتاج الصحفي
  :القصاصة الصحفية

  .تقنيات كتابتها -عناصرها ـ  شكلها ـ 
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 خالصات - 3
  أوال ـ القواعد اإلمالئية 

 همز القطع وهمز الوصل
 

  همزة الوصل :   همزة القطع
هي همزة  تقع في أول الكلمة ، وتظهر في النطق سواء 

  أكانت في أول الكالم أم في وسطه .
  وترسم على األلف ،  

فإن كانت مضمومة أو مفتوحة رسمت فوق األلف مثل : 
  أخرج ، أعطى  .

كانت مكسورة رسمت تحته مثل: إّن، إتقان، وإن 
  إسماعيل.

هي همزة يتوصل بها إلى نطق الساكن في 
بداية الكلمة وتكتب ألفا دون همز، وتسقط  في 

درج الكالم نطقا ال خطا. مثل : استغفر، انكسر 
  ، استعان . 

  
    

  مواضع همزة الوصل  مواضع همزة القطع :
 
  في ماضي الفعل الرباعي وأمره ومصدره مثل: أكرم

 أكرْم  –إكرام  –
  في أول كل فعل مضارع. مثل: أكتب ، أستمع 
  ، في أول بعض الحروف. مثل: إّن، أّن، أن ، إن ، إلى

ل " التعريف، ألن اأيا ، أما ، إال . ويستثنى من ذلك " 
 همزتها همزة وصل عند اتصالها باالسم.

 وف وأسماء الشرط في أول بعض الظر 
واالستفهام والضمائر مثل: أين، أّي، أيان، أنت، إياك، 

 أنتم.
  ،في صيغتي التعجب والتفضيل. مثل: ما أكرم محمدا

 أكرم بمحمد، والحق أحق أن يتبع.
  في أول األسماء ما لم تكن مصادر ألفعال خماسية أو

سداسية. مثل: أحمد، إبراهيم، إسماعيل، ويستثنى من 
  األسماء العشرة المسموعة عن العربذلك بعض 

 
  في أول الفعل الخماسي الماضي وأمره

 –انطلْق  –ومصدره . مثل : انطلق 
 انطالق 

  في أول الفعل الماضي السداسي وأمره
 –استغفْر  –ومصدره. مثل: استغفَر 

 استغفار.
  ، في أول فعل األمر الثالثي. مثل:  اعمل

 اجلس .
 تاب، الرجل، في " أل " التعريف مثل: الك

 الشجرة.
 ) أسماء مسموعة عن العرب 10في (

وهي: ابن ، ابنة ، امرؤ ، امرأة ، اسم 
  ،است ،اثنان، اثنتان، ايم هللا ، ايمن هللا . 

 مالحظة: 
همزة األفعال الثالثية همزة قطع وإن كانت أصلية  
 مثل : أخذ ، أكل ، أمن ، أسف .   .

  

 :مالحظة 
  تصبح همزة الوصل في لفظ الجاللة همزة

قطع إذا سبقت بحرف النداء " يا " .مثل: 
 .   يا أ

  حركة همزة الوصل:
 .ـ تفتح مع أل التعريف مثل: الفاتح 
  : ـ تضم في موضعين  

o  مع أمر الفعل الثالثي المضموم العين
 –يخُرج  –في المضارع مثل: خرج 

 اخرج.
o –  مع ماضي الخماسي والسداسي

المبنيللمجهول مثل: انطلق، استنُفر، 
  استُعين 

  . ـ وتكسر في غير ما سبق  
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 قواعد  الهمزة
 

  
  التاء

  

  التاء المبسوطة  التاء المربوطة
يمكن وفي آخر الكلمة تكتب هي تاء 

  الوقوف عليها هاء
الكلمة ويبقى لفظها تاء عند الوقوف هي التاء التي تكون في آخر 

  عليها .

  مواضعها  مواضعها
  االسم المفرد المؤنث غير الساكن

 زكية :الوسط مثل
  ال يوجد في جمع التكسير الذي

: قضاة، مفرده تاء مبسوطة مثل
 رعاة.

  المفرد المذكر الذي يمكن الوقف
 عليه بالهاء : طلحة

 ثمة الظرفية  

 جحت الطالبةتاء التأنيث الساكنة مثل: ن 
  ًتاء الفاعل(التاء المتحركة) مثل: وجدت 
 سكت -إذا وردت حرفا أصليا في الفعل مثل: التفت 
 جمع المؤنث السالم مثل األمهات 
  :بنت، أختبيتاالسم الثالثي الساكن الوسط مثل ، 
 جمع التكسير الذي في مفرده تاء مبسوطة مثل: بيوت 
  عليه بالهاء يمكن الوقفال الذي االسم المفرد المذكر 

 ت: عرفامثل
 أنت ...الضمير المنفصل مثل أنت ، 
  ثمة الحرفية -: ليت للتمني مثلالحرف  

  

 األمثلة القاعدة مركب الهمزة موقع الهمزة
 أخذ ـ أمر ـ إزار مطلقا ترسم الهمزة في أول الكلمة على األلف األلف ول الكلمةأ

 وسط الكلمة

 األلف
  الهمزة في وسط الكلمة على األلف:ترسم 
  إذا كانت ساكنة أو مفتوحة بعد فتح 
 وإذا كانت مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن 

  
  فأس،بدأت 

 مسألة،

 الواو

ترسم الهمزة على الواو إذا كانت مضمومة بعد ضم 
  أو فتح أو حرف مد

  ـ إذا كانت ساكنة بعد ضم
 ـ إذا كانت مفتوحة بعد ضم 

يؤم ،  يؤثر ، 
  تساؤل
  بؤس 

  
 مؤلف

 الياء
  إذا كانت مكسورة

 ـ إذا كانت مسبوقة بكسر أو ياء مد
  سئل ـ فضائل ـ 

 رئة ـ ذئب ـ بريئة
 تفاءل ـ مروءة   إذا كانت مفتوحة وقبلها  مد  بألف أو مد بواو    السطر 

 في آخر الكلمة

 نشأ ـ مبدأ إذا كانت مسبوقة بفتح  األلف

 ؤٌ تمالُ  إذا كانت مسبوقة بضم  الواو

 يَبِدئ إذا كانت مسبوقة بكسر الياء

 (سكون ميت)إذا كانت مسبوقة بسكون أو حرف مد السطر
مل ءـ جزء ـيجيء 

 ـ يبوء
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  األلف اللينة:
  األلف اللينة في الحروف  األلف اللينة في األفعال  األلف اللينة في األسماء

 :تكتب ألفا طويلة 
 إذا كانت ثالثة وأصلها واو مثل: العال، العصا 
  فرحنا -ها -ماتن: أ الضمائرفي نهاية 
  سويسرا    –أوروبا  -في األسماء األعجمية إفريقيا

باستثناء بعض األعالم : موسى ،عيسى ،متى، 
 كسرى، بخارى.

  األسماء المبنية المنتهية بألف لينة:هذا، ماذافي 
  باستثناء متى ، لدى ، األلى، أنى

 تكتب ألفا طويلة: 
  الثالثي الناقص في

 سماالواوي: دعا، 
  إذا انتهى الفعل بألف

 ياء: أحيا لينة قبلها 
  
  

 تكتب ألفا طويلة: 
في جميع الحروف ما 
عدا أربعة تكتب في 
بعضها طويلة عند 

  االستفهام إالم. عالم 
  
  

 تكتب ألفا مقصورة إذا كانت: 
   ثالثة وأصلها ياء  مثل: هدى فتى 
  معطىرابعة فأكثر: مصطفى، 

  دنيا -خطايا –امثل: مطايما لم تسبق بياء فتكتب طويلة 
  و يستثنى من ذلك يحيى تفريقا لها عن الفعل يحيا

 تكتب ألفا مقصورة : 
  إذا كان الفعل ثالثيا

 أصله ياء : قضى ، 
  : إذا كانت رابعة فأكثر

ادعى، اصطفى، 
  استدعى 

تكتب ألفا مقصورة  
في الحروف األربعة 

 التالية:
بلى، على ، إلى ، 

  حتى.

 

  النحوية:ثانيا ـ القواعد 
  :الجملة الواقعة مبتدأ أو اسما لناسخ– 1

خير لك، والتقدير: اجتهادك خير لك، أو  أن تجتهد: تقع الجملة  مبتدأ وال تكون إال  فعلية مصدرية مثل
، والتقدير: من الواضح تهذيبك،  وكما تقع الجملة مبتدأ تقع أنك مهذباسمية مصدرية مثل: من الواضح 

، أن االفتتاح قريب، والتقدير اجتهادك، ومثل: أصبح من المؤكد أن تجتهداسما لناسخ مثل: لعل من المفيد 
  والتقدير: قرب االفتتاح.

  

  أو لناسخ: الجملة الواقعة خبرا لمبتدإ- 2
  له. دال عمايرفع بيتا، أو فعلية مثل: العلم مرتعه وخيم مالظل مثل:تقع الجملة خبرا لمبتدأ وتكون: اسمية  

  ،يهدي إلى البرتقع خبرا لناسخ مثل: إن الصدق  وكما تقع الجملة خبرا لمبتدإ
  " فلي بها                فؤاد أضلته عيون المها  منيفارقت الديار فإن أك "

  أخالقه حميدة.الطالب  رومثل: صا
  وتكون فعلية فعلها ماض مثل " المدير أعلن النتائج " أو مضارع مثل " األستاذ يشرح الدرس 

  وتكون مصدرية مثل" الواجب أن تعتني بدروسك " «
  أو غير مصدرية مثل" االمتحان يوشك أن يبدأ.

ب فنونه وتكون الجملة الخبرية اسمية مصدرية مثل " المتوقع أنك مجتهد " أو غير مصدرية مثل " األد
  كثيرة ".

  المفعول به مفردا وجملة:  -3
  اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، به المفعول

، وإما أن يكون متعديا الحق ظهروالفعل إما أن يكون الزما فيكتفي بفاعله وال يحتاج إلى مفعول به مثل:  
، ومثل: سهال النحوحسبت  أو أن يكون متعديا لمفعولين مثل:  المتفوقينلمفعول واحد مثل: يكرم المدير 

ومنها:  القلوب أفعال، ومن األفعال التي تنصب مفعولين كانا في األصل مبتدأ وخبرا بيتا المسجدجعلت 
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، وهنالك أفعال تتعدى صير–اتخذ  - جعلومنها:  التحويل وأفعال، علم–وجد–رأى–خال–حسب–ظن
  .وأعطى   ومنح  وكسى   كألبسلمفعولين ليسا في األصل مبتدأ وخبرا  

  ".عليهم   حسرات    أعمالهمهللا  يريهممثل: " كذلك  مفاعيل   لثالثةوقد يتعدى الفعل 
  

  المفعول ألجله مفردا وجملة:–4
في النجاح، وقد تقع الجملة مفعوال  رغبة أجتهدمصدر منصوب يبين سبب حدوث الفعل مثل: المفعول ألجله 

  ، والتقدير ابتغاء الدنيا.الدنيا به تبتغيألجله إذا أفادت معنى سبب حصول الفعل مثل: ال تطلب العلم 
  
  الحال مفردا وجملة: - 5

  الحال اسم نكرة يبين هيئة صاحبه، وهو منصوب دائما، ويأتي على ثالثة أنواع:
 – :ومثل:  يطوف الحجاج مستبشرا،  : ومثالها: يذهب الحاج ألداء فريضة الحج الحا ل المفردة

 .خاشعينحول الكعبة 
 -  :أو اسمية جلس التالميذ يستمعون للدرسالحال الجملة: تقع الجملة حاال وتكون فعلية مثل ،

 أقبل الطالب وهم مستبشرون.مثل: 
 - :في فرح عاد المسافر ه جملة مثل: مفردة وجملة تقع شب وكما تقع الحال الحال شبه  جملة

  بين تالميذه.، ومثل: وقف األستاذ وسرور
  .الجمل بين المعارف أحوال وبعد النكرات نعوتوال يكون صاحب الحال إال معرفة،ولهذا قيل: 

  

  االسم الموصول وصلته: -6
، تشتمل على صلةالموصولعلى معين بجملة أو شبه جملة ترد بعده تسمى  االسم الموصول هو لفظ يدل

  .القرآن   يحفظ   الذي، مثل أكرمت الصلة  عائدضمير ظاهر أو مستتر يربطها به يسمى 
، وهي أسماء الذي والتي واللذان واللتان والذين والالئي والالتي واللواتيواألسماء الموصولة هي: 

  وهي أسماء عامة. ومن وماخاصة، 
  فيعربان إعراب المثنى. )واللتان  ناللذاواألسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا: (

  

  المضاف إليه مفردا وجملة:  -7
خمسة، ويجر االسم باإلضافة دائما اإلسالم هو اسم مجرور جاء مكمال السم قبله أو معرفا له مثل: أركان 

–عين  –نفس (واألسماء الخمسة والظرف وغير وسوى وكلمات التوكيد المعنوي  10إلى3بعد األعداد من
  جميع...). –كل 

حين  إذا جاءت بعد الظروف: حين ويوم وإذ ومنذ.... مثل: سررتجملة  فعلية  ويكون المضاف إليه 
وقد تكون جملة اسمية بعد أن أرسب،  مخافة اجتهدتألجله مثل: رأيتك، وبعد المصدر المعرب مفعوال
  إذ أنت في القسم. بعض الظروف ك:إذ و مذ مثل: رأيتك

  

  دا وجملة: نائب الفاعل مفر -8
  اسم مرفوع يحل محل الفاعل، يسبقه فعل مبني للمجهول.

  َضَرَب: ُضِرَب. يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره مثل:
  يَْسأَُل: يُْسأَُل.يبنى الفعل المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره مثل:

  يالَحظ أنك مجتهد. للمجهول مثل: تقع الجملة نائب فاعل إذا بني الفعل الذي قبلها
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  التمييز العددي:  -9
  " إني رأيت أحد عشر كوكبا". هو أحد أنواع التمييز الملفوظ، يتم فيه التمييز بعدد مثل:

  ويعرب تمييز العدد كاآلتي: 
والتأنيث يكون جمعا مجرورا باإلضافة، ويخالف فيه العدد المعدود في التذكير  10إلى  3تمييز األعداد من  -

  رجال. مثل: المبشرون بالجنة عشرة
  قلما. يكون مفردا منصوبا بالفتحة مثل: اشتريت خمسة عشر 99إلى  11تمييز األعداد من  -
  أربعون.... تعرب إعراب جمع المذكر السالم. -ثالثون -ألفاظ العقود هي: عشرون -
  

  أسلوب الشرط (التالزم): -10
وارتباطهما بواسطة أداة تسمى أداة الشرط، بحيث ال يمكن أن تتحقق  أسلوب يدل على تالزم جملتين وه 

جملة جواب الشرط إال بتحقق جملة الشرط، أي أن وقوع جملة الجواب وتحققها مشروط بوقوع جملة 
  الشرط، فإذا تحقق الشرط تحقق الجزاء أو الجواب.

مثل: إن تجتهد تنجح الجزاء  يتكون أسلوب الشرط من أداة شرط وجملة فعل الشرط وجملة الجواب أو
  وأدوات الشرط كثيرة منها حروف ك: إذ وإن وإذا وإذما....، ومنها أسماء مثل: من وما ومهما وأيان.....

يشترط في جملة الجواب لكي يكون لها محل من اإلعراب: أن تكون األداة جازمة ويكون الجواب مقترنا 
  مس القوم قرح مثله.: إن يمسسكم قرح فقد بالفاء أو إذا الفجائية

  

  المستثنى بإال:  -11
  المستثنى منه حسب موقعه في الجملة، أما المستثنى فيعرب حسب نوع األسلوب: يعرب

  واحداإذا كان الكالم  تاما مثبتا يكون المستثنى منصوبا مثل: حضر المشاركون إال -
" وال يلتفت منكم أحد على أنه بدل، مثل: إذا كان الكالم  تاما منفيا ينصب المستثنى أو يتبع المستثنى منه -

  "امرأتكإال 
  .زيد لم يحضر إال إذا كان الكالم  ناقصا منفيا يعرف المستثنى حسب موقعه في الجملة، مثل : -
  

  الجملة النعتية : –12
  تقع الجملة نعتا و تكون : 
  )أفارقهنبعا ( الشاعر: يا) أو مضارعا كقول معلوماتي أثرىفعلية فعلها ماض مثل قرأت درسا ( -
  ) أو مجردة منه مثل قرأت ديوانا (قصائدهفوائده كثيرة مقترنة بناسخ مثل اقتنيت كتابا (كانت اسمية -

  )جميلة
وال يكون المنعوت بالجملة إال نكرة وتشتمل الجملة النعتية عادة على ضمير يربطها بالمنعوت  ظاهرا أو 

  المنعوت أو تأكيد نعت مفرد قبلها .مستترا ، و تدل على صفة في 
  

  ثالثا ـ القواعد الصرفية:
 

   الميزان الصرفي: -
  هو مقياس لمعرفة أحوال بنية الكلمة و أحرفه: ف ع  ل ، وهو كاآلتي : 

  إذا كانت الكلمة ثالثية األصل قوبل الحرف األول بالفاء والثاني بالعين و الثالث بالالم مثل: بلد = فعل  -
زادت الكلمة عن ثالثة أحرف ، زيادة أصلية كررنا الالم بعدد الزيادة األصلية على الثالثة مثل : بعثر إذا  -

  فْعلل ، قنفذ فعلل ، زبرجد فعللل
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إذا كانت الزيادة ناتجة عن تكرار حرف من الحروف األصلية كرر الحرف المقابل له في الميزان مثل  -
  كلّم: فعّل 

عن دخول حرف غير أصلي قوبلت الحروف األصلية مع حروف الميزان وأضيف  إذا كانت الزيادة ناتجة -
  الزائد على الكلمة إلى الميزان مثل: كريم = فعيل 

  إذا حذف من الكلمة حرف من حروفها األصلية حذف ما يقابله من الميزان مثل: قف = عل -
   الصفة المشبهة باسم الفاعل : – 1

لداللة فعل أو فعل بكسر العين أو ضمها لالزم الواقع على وزن هي صفة مخصوصة تشتق من الفعل ال
على ثبات الصفة ، و من أشهر أوزانها : أفعل كأحسن أو مؤنثه فعالء كحسناء و فَعالن كغضبان و مؤنثه 

  غضبى و َفعَل كبطل و َفعال كجبان و فُعال كشجاع و فَعل كصلب 
  وفَِعلن كحذر وفُعلن كحر و َفِعيل  كجميل .

  غ الصفة المشبهة من غير الثالثي على وزن اسم الفاعل كمتواضع وُمجاِمل.تصا

  * نطبق :

  استخرج ما في النص السابق من مشتقات و زنها و حدد صيغها  -
  المشتقات الواردة في النص هي:  -

  الصيغة   الوزن   الكلمة 

  صيغة مبالغة   فعال   حطاب

  سم فاعلا  فاعل  ذاهب

  سم الفاعلاصفة مشبهة ب  فعيل  صغير

  سم فاعلا  فاعل  العب

  سم الفاعلاصفة مشبهة ب  الفعيل  الشقي

  

  :المصادر-2
  المصدر اسم دل على حدث مجرد من الزمان وهو أصل المشتقات  

  مصادر األفعال الثالثية : وهي سماعية ال تخضع لقاعدة محددة و أوزانها كثيرة منها : فُعولة
فَعَل كفرح  ، و فَعل كفهم ، و فُعول كجلوس ، و ِفعالة كخياطة ، كسهولة ، و َفعالة كفصاحة ، و 

 و ِفعال كإباء ، و َفعالن كهيجان ......

  مصادر األفعال الرباعية قياسية تختلف أوزانها باختالف وزن الفعل، وللفعل الرباعي أربعة
 أوزان: 

 أفعل و مصدره إفعال كأحسن إحسان  -
 فعَّل و مصدره تفعيل كخير تخييرا -
 فاعل و مصدره ِفعال أو مفاعلة كناقش نقاشا أو مناقشة  -
 فعلل و مصدره فعللة أو ِفعالل كزلزل زلزلة أو زلزاال -

 

  * نطبق :
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  بعثر  –علم  –كافح  –أنجب  –صلب  –مر  –نعطي مصادر األفعال التالية إعماال للقاعدة: هبط 
  

  نوع المصدر   مصدره   الفعل 
  سماعي  هبوطا   هبط
  سماعي  مرورا  مر

  سماعي  صالبة  صلب 
  قياسي  إنجابا  أنجب
  قياسي  كفاحا أو مكافحة  كافح
  سماعي  علما  علم

  قياسي  بعثرة  بعثر
  

  * نتمرن : 
  –صراخ  –اختالج  –دمار  –زن المصادر التالية وبين   نوعها وعين أفعالها: وجود  -
 مأوى  –بكاء  –عطاش  –أسود  –نزع  –متعب  –حدد صيغ و أوزان الكلمات التالية : الفناء  -

  مصادر األفعال الخماسية والسداسية تأتي على وزنين: مصادر الخماسي والسداسي:
إذا كانت مبدوءة بهمزة وصل جاءت على وزن الماضي مع كسر ثالثه و زيادة ألف قبل آخره كابتعد  -

  استعمارا  -و استعمر  –وارتفع  ارتفاعا –ابتعادا 
و تسابق   –بتاء زائدة جاءت على وزن الماضي مع ضم ما قبل آخره كتنافس  تنافسا إذا كانت مبدوءة  -

  تسابقا .
إذا كان الوزن على وزن تفعل أو تفاعل وكانت المه ألفا قلبت الالم ياء وكسر ما قبلها مثل تعاطى تعاطيا، 

  تولى توليا 
  

ه المبني للمجهول مع قلب حرف يصاغ من الثالثي على وزن مفعول و من غير الثالثي على وزن مضارع
  المضارعة ميما مضمومة 

  األصل أن اسم المفعول يصاغ من المتعدي فإذا صيغ من الالزم ألحق بشبه جملة إلتمام المعنى.
 

  رابعا  البالغة:
 الحقيقة والمجاز:  

 الحقيقة هي استخدام اللفظ للداللة على المعنى الذي وضع له أصال مثل: طلعت الشمس، والمجاز
استخدام اللفظ للداللة على معنى غير معناه األصلي لعالقة بين المعنيين، مع وجود قرينة مانعة من 

  إرادة المعنى األصلي مثل : مألت الشمس المكان.
إذا كانت العالقة بين المعنى األصلي والمعنى المراد قائمة على المشابهة فالمجاز لغوي(استعارة)، وإذا 

  مشابهة فالمجاز مرسل.كانت قائمة على غير ال

 التشبيه:   
لغة التمثيل واصطالحا عقد مماثلة بين شيئيين أو أكثر الشتراكهما في صفة أو أكثر بواسطة أداة، 

  كقول الشاعر:
  تهزني فأجاريها فتدفعني        كالريح تعجل في دفع الطواحين 

  ومن أدوات التشبيه الكاف وكأن ومثل ونحوها 
  هي: وأركان التشبيه أربعة
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  المشبه :هو المراد تصويره  -
  المشبه به : و هو صاحب الصفة األصلي  -

  و يسميان طرفي التشبيه
  وجه الشبه : و هو الصفة المشتركة بين الطرفين  -
  األداة : و هي كل ما دل على التشبيه. -

  التشبيه أنواع كثيرة منها :
المشبه و المشبه به و األداة و وجه الشبه ) كقولنا وجه التشبيه التام : و هو ما ذكرت فيه األركان األربعة ( 

  كالقمر في الحسن 
  التشبيه المؤكد : و هو ما حذفت منه األداة مثل رجل أسد في الشجاعة 

  التشبيه المرسل : و هو ما ذكرت فيه األداة مثل كريم كالبحر في العطاء
  التشبيه المجمل : و هو ما حذف منه وجه الشبه مثل الناس كأسنان المشط 

  التشبيه المفصل : و هو مه ذكر فيه وجه الشبه مثل يا شبيه البدر حسنا 
  التشبيه البليغ : و هو ما حذفت منه األداة و وجه الشبه معا كقول الشاعر يا نبعا ألوذ به  لوذ الحمائم 

  ألمح فيه المتكلم إلى التشبيه ولم يصرح كقول أبي فراس  االتشبيه الضمني : و هو م
  سيذكرني قومي إذا جد جدهم        و في الليلة الظلماء يفتقد البدر                     

  التشبيه المفرد : و هو ما كان بين طرفين مفردين مثل أنت نجم في رفعة و ضياء
  

 االستعارة:  
عنى غير معناه األصلي لوجود عالقة مشابهة بينهما مثل: صافحت هي استخدام اللفظ للداللة على م

 أسدا، تقصد رجال يشبه األسد في الشجاعة، ومن أنوعها:

  :هللا ولي الذين ها المشبه ويبقى المشبه به مثل: "وهي التي يحذف فياالستعارة التصريحية
  كالنور. آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور" أي من كفر كالظلمات إلى إيمان

  :وهي التي يذكر فيها المشبه ويحذف المشبه به ويذكر ما يدل عليه مثل: االستعارة المكنية
 أرى رؤوسا قد أينعت فقد شبه الرؤوس المستحقة للقطع بالثمار اليانعة فحذف المشبه به

   .( الثمار اليانعة) وأبقى على ما يدل عليها( الينع) 
  

 الكناية: 
 دة الزم معناه ، وهي ثالثة أنواع:هي استعمال اللفظ وإرا

 .كناية عن صفة: وفيها يذكر الموصوف ويكنى عن  الصفة مثل: خالد نؤوم الضحى 
  كناية عن موصوف: وفيها تذكر الصفة ويكنى عن الموصوف مثل: " فحملناه على ذات ألواح

 ودسر"( السفينة).
 :الكرم بين ثوبيك. كناية عن نسبة: وفيها تلحق الصفة بما له صلة بالموصوف مثل  

  

 الجناس :  
  هو اتفاق اللفظين في النطق و اختالفهما في المعنى و هو نوعان 

  جناس تام : و هو متفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي : نوع الحروف و شكلها وترتيبها و
 عددها 

  جناس ناقص : و هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من األمور السابقة  
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 الطباق :  
  و الجمع بين الشيء و ضده في الكالم و هو نوعان : و ه

  طباق إيجاب : و هو ما كان فيه نقيض الكلمة من غير لفظها كقوله تعالى + هو الذي خلق
 الموت و الحياة } 

  طباق السلب : و هو ما اختلف فيه الضدان إيجابا و سلبا كقوله تعالى { قل هل يستوي الذين
  يعلمون والذين ال يعلمون }

 المقابلة:  
هي أن يأتي المتكلم في كالمه بمعنيين ثم يأتي بما يقابلهما على الترتيب، مثل قول النبي صلى هللا عليه 

  وسلم يصف األنصار:" إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع".
 

 

   النماذج- 4

  :1 أنموذج
  النص :

للتطورات العلمية والتكنولوجية التي شهدتها وسائل أضحى العالم شبيها بالقرية، بل بالبيت الصغير نتيجة 
اإلعالم مكانة رفيعة، وزاحم البيت والمدرسة في تربية النشء، واقتحم عقول الناس  اإلعالم، فقد تبوأ

  مزعزعا العديد من القناعات، معيدا تشكيل القيم على أساس جديد، تتبدل فيه العالقة بين الفرد والمجتمع،

لمحكوم، ومضى يشق طريقه الشاق في خضم عالم مليء بالصراعات والتناقضات، واضعا بل بين الحاكم وا
  نصب عينيه بناء إنسان جديد ذي فكر خالق.

  إن اإلعالم الهادف يسعى إلى نشر األخبار والمعلومات الدقيقة التي ترتكز على الصدق والصراحة

  وظيفته لإلبالغ والتفسير  لتتمحض ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم، واالرتقاء بمستوى الرأي،
  واإلمتاع.  والتثقيف

إنه يمثل ثورة في عالم طرق اكتساب المعارف، وبناء التصورات اإلدراكية، ومن ثم كانت عالقته بالتعليم 
وهو بناء اإلنسان  تضعه في خدمة التربية، ذلك أنهما يتقاسمان نفس الدور االجتماعي، عالقة وطيدة،

  المدرك لقضايا أمته، الحريص على نمائها والرفع من شأنها. المتعلم المثقف

  

  األسئلة:

  

  درجة) 12أوال: اللغة والفهم : (

  فيم يتفق اإلعالم الهادف والتعليم؟ (درجة واحدة)  - 1

  العولمة؟(درجة واحدة) ما مكمن خطورة -2

  بالصراعات(درجة واحدة).اشرح بالغيا العبارة التالية : ومضى يشق طريقه في خضم عالم مليء  -3
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 حول الجملة  التالية إلى الجمع  ثم اضبطها بالشكل: -4

  ) 1،5"ومن ثم كانت عالقته بالتعليم عالقة وطيدة "    (

  )0،5( تتمحض  –بين درجة التعدية في كل من الفعلين التاليين: زاحم -5

 األخرى ضميرا متصال(درجة واحدة)اسما ظاهرا وفي  يكون نائب الفاعل في إحداهما: جملتين أعط -6

  )1،5تقاسم ( -اقتحم  -أعط مجرد األفعال اآلتية والمزيد منها  بحرف واحد :ترتكز-7

  بين الصيغ الصرفية للكلمات التالية  موضحا األفعال التي اشتقت منها: -8

 )1,5التثقيف( -مزعزعا -الصغير

  )1،25ات(القناع -النشء–علل إمالئيا كتابة الكلمات  :أضحى -9

  )        1،75عرف همز الوصل  وأعط مثالين مختلفين عليه .(  -10

                               

  درجات) 8ثانيا : اإلنتاج: (

  الجارف؟                                 كيف يمكننا أن نحافظ على خصوصيتنا الحضارية أمام هذا السيل اإلعالمي - 11
  فيما ال يقل عن خمسة عشر سطرا.ناقش هذا الموضوع 

 

  مقترح للحل :
  

  :الفهموأوال اللغة 

في الغاية والهدف ، إذ كل منهما يسعى بصدق إلى خلق إنسان  يتفق اإلعالم البناء والتعليم -1ج س
متعلم وطني ،واع ، ذ ي صلة وثيقة بمجتمعه وقضايا أمته ، لذا فإن اإلعالم الواعي ينبغي أن يكون في 

  التعليم .خدمة 

، وتحدي الخصوصية الفردية   تكمن خطورة العولمة في دخول البيوت دون استئذان -2ج س
واالجتماعية واالقتصادية، والثقافية واإليديولوجية، والتأثير على القيم واألخالق وأنماط العيش 

  وطمس الهوية الحضارية... ومناهج التفكير

أسند الكاتب شق الخضم  لإلعالم :  الصراعات:ومضى يشق طريقه في خضم عالم مليء ب -3ج س
حيث شبهه  بالسفينة أو الزورق  وحذفه  وأبقى على شيء من لوازمه ( خضم) على سبيل االستعارة 

  المكنية.          

  

  َوِمن ثَّم َكانَت َعَالَقاتُُهم بِالتّعِليِم َعَالقَاٍت َوِطيَدةً : -4ج س

   -5ج س

  

  

  درجة التعدية  الفعل
  لمفعول به واحدفعل متعد   زاحم

  فعل الزم ، عدي بحرف الجر.  تتمحض
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  األمرُ ِضَي قُ ظاهر:  نائب الفاعل اسم  - 6ج س 

  فلم أكسل ولم أتبلد     نِيتُ عُ إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني          نائب الفاعل ضمير متصل:

                                           

  األفعال  اآلتية  والمزيد منها ها بحرف واحد :مجرد   -7ج س

  

  المزيد منه بحرف واحد  مجرده   الفعل
  رّكز، أركز  ركز  ترتكز
  أقحم  قحم  اقتحم
  قّسم  وأقسم  و قاسم   قسم  تقاسم

  

  

  الصيغ الصرفية للكلمات و األفعال التي اشتقت منها:-8ج س 

  فعلها  صغتها  الكلمة
  صغُر  صفة مشبهة  الصغير
  ثقّف  مصدر  التثقيف

  زعزع  اسم فاعل  مزعزعا
  

  تعليل كتابة الكلمات: -9ج س 

  التعليل  الكلمة
فعل رباعي بدأ بهمزة قطع، وانتهى بألف لينة (ألف مقصورة) ألنه زاد على ثالثة أحرف ولم   أضحى

  تسبق ألفه بياء.
  كتبت الهمزة على السطر ألنها متطرفة قبلها سكون.  النشء

  كتبت التاء مبسوطة ألن الكلمة جمع مؤنث سالم.  القناعات
  

  تعريف همز الوصل ومثاله:-10ج س 

  المثال  التعريف
همز الوصل همز يتوصل به إلى نطق الساكن في بداية الكلمة ،ويكتب ألفا 

  دون همز، ويسقط  في درج الكالم نطقا ال خطا.
  استغفر... -انتظر -اعلم
  اثنان ... –اسم  -ابتدأ

  

  درجات 8: اإلنتاج: ثالثا 
  ينبغي أن يلتزم المترشح في هذا المستوى ببنية المقال المعروفة من مقدمة وعرض وخاتمة – 11

 -تسلسل األفكار -كما  تراعى فيه الجوانب المطلوبة في مهارة الدفاع عن وجهة النظر والحجم المطلوب
  . المقروئية –الثراء والتنوع  –سالمة اللغة نحوا وصرفا وإمالء 
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   2أنموذج 
  النص:

منه أن يبين له صفة اإلمام العادل ،  طالبالما ولي عمر بن عبد العزيز الخالفة ،كتب إلى الحسن البصري 
  فكتب إليه الحسن قائال:

اعلم يا أمير المؤمنين أن هللا جعل اإلمام العادل قوام كل مائل، وقصد كل جائر وصالح كل فاسد، وقوة كل 
مظلوم، ومفزع كل ملهوف ، واإلمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله ضعيف ونصفة كل 

الرفيق بها ، الذي يرتاد لها أطيب المراعي، ويذودها عن مراتع الهالك ، وكاألب الحاني على ولده، يسعى 
وتسكن  بسكونه،  لهم صغارا ويعلمهم كبارا، وهو كاألم الشفيقة ، البرة ،الرفيقة بولدها ، تسهر بسهره

وتفرح بعافيته، وتغتم بشكايته، واإلمام العادل، يا أمير المؤمنين، وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي 
  صغيرهم ويمون كبيرهم.

وال تسلك بهم سبل الظالمين، وال تسلط المستكبرين  الجاهلينال تحكم يا أمير المؤمنين في عباد هللا بحكم 
  بأوزارك وأوزار مع أوزارك،  فتبوءعلى المستضعفين، فإنهم ال يرقبون في مؤمن إال وال ذمة، 

وال تنظر إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي 
  هللا.

  

  األسئلة :
  درجة) 12الفهم : ( اللغة و  أوال:

  
  (درجة واحدة)                                  ما موضوع النص؟                      – 1
  (درجة واحدة)      بم وعظ الحسن أمير المؤمنين؟                                      -2
  (درجة واحدة) الهالك  مراتع  عن اشرح الداللة البالغية للعبارة التالية : يذودها -3
  )0.75(                       مظلوم    "    كل ونصفة ضعيف كل "وقوة اضبط بالشكل: -4
  )0.75(             أعرب  المفردات المخطوط تحتها إعرابا تاما                 -5
  )1.5(             امأل الجدول حسب المطلوب بعد نقله في ورقة اإلجابة :     -6
  

 البناء للمعلوم أو البناء للمجهول  درجة التعدية التعدية أواللزوم الفعل

  جعل -
 يسعى -

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

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

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

  
  )1،5(سكن -نظر–اجعل كل فعل من األفعال  المجردة اآلتية مزيدا بحرف ثم بحرفين:عِلم -7
  )0.75اسم مفعول  ( -مصدرا-مشبهة صفة استخرج  من النص :  -8
  )0.75(في األمر مع ضمائر: المفرد المذكر ، والجمع المذكر و المؤنث  سعىصرف فعل  -9

  درجات) 3اليتامى.(  -على -الموت -تبوء  -علل كتابة كل من الهمزة والتاء في ما يلي :مائل-10
 

  )درجات 8 ( ثانيا : اإلنتاج
 .راسط ما ال يقل عن خمسة عشر في الرعيةعن أمثل الطرق لسياسة أكتب 

  
  
  



 

  
  
  
  
  

  مادة 
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  في مسابقات ولوج مدارس تكوين المعلمين دليل النجاح
  مادة الرياضيات      تيننظام السن

  

 السياق العام:
الوثيقة الحالية تمثل دعامة أساسية لمساعدة المترشحين لولوج مدارس تكوين المعلمين على التحضير 

   األمثل للمسابقة.  
  وتتألف من خمسة أجزاء:

طبيعة االمتحان والمحتوى المطلوب مراجعته  الصيغ المرجعية للموضوع: تنير المترشح حول -
 وآلية معالجة الموضوع.

 البرنامج المستهدف في االمتحان. -
  ي تساعد على معالجة الموضوع. تبأهم القواعد والخواص والطرق ال تذكار -
مواضيع محلولة تحاكي المواضيع المرتقبة في المسابقة من حيث الصيغ المرجعية وهي  -

 لقواعد.وسيلة لتطبيق وفهم ا
 مواضيع غير محلولة تمثل دعامة للتمرن الشخصي. -

  

 أوال: الخصائص المرجعية للموضوع
 اآلداب األصلية والسابع األدبي ( ينقسم الموضوع بين مستويي الصف السادس االبتدائي

% 25% من االختبار تتعلق ببرنامج الصف السادس االبتدائي و 75 واآلداب الحديثة) : 
 الصف السابع االدبي.تتعلق ببرنامج 

  يقتصر الجزء الخاص بمستوى الصف السابع األدبي من االختبار على الدوال العددية
  والمعادالت 

o  تكون الدوال العددية دواال نسبية (مقامها من الدرجة األولى ودرجة بسطها أقل او تساوي
  .اثنين)

o ا اعداد حقيقية)تكون المعادالت من الدرجة األولى أو من الدرجة الثانية (حلوله.  
 .مدة االمتحان ساعتان وضاربه اثنان 
   ضعية دامجة: احد التمارين األربعة يتعلق ببرنامج تمارين منفصلة وو 4يتكون الموضوع من

والباقي يتعلق ببرنامج الصف السادس االبتدائي (تمرين  نقط) 5(على  الصف السابع االدبي
) . الوضعية نقط 3كل واحد منها على  من الحساب، واحد من الهندسة والثالث من المقاييس
 .نقط) 6(على  الدامجة ستكون مرتبطة بالحياة اليومية للموريتانيين

  بس فيها وال ألغازلواضحة ال االختبار تعليمات 
  للمدة المبرمجةالموضوع مالئم 
  جميع العمليات الحسابة ستكون بسيطة وقابلة لإلنجاز يدويا الن الحاسبة غير مرخصة في

 االمتحان
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  ثانيا: البرنامج المستهدف باالمتحان
  . مستوى الصف السادس االبتدائي1

 الحساب
 المعارف الكفايات

  ة األولى:الكفاي
ان يكون التلميذ قادرا على حل 

الحياة اليومية وضعيات من 
تستخدم قراءة وكتابة ومقارنة 

اعداد طبيعية أقل او تساوي 
مليار، اعداد عشرية واعداد 
ستينية وكذلك الحساب على 

 هذه االعداد

  االعداد الطبيعية حتى المليار -
  االعداد العشرية -
  االعداد الستينية -
  العمليات الحسابية األربع على االعداد الطبيعية -
  العشريةاألربع على االعداد  العمليات الحسابية -
  المضاعفات واالجزاء -
 جمع وطرح االعداد الستينية -

  ة الثانية:الكفاي
يكون التلميذ قادرا على حل 

وضعيات تتطلب قراءة وكتابة 
ومقارنة الكسور البسيطة 

 النسبية والنسبة المئوية وكذلك

  الكسور -
  اختزال الكسور -
  توحيد مقامات الكسور -
  النسبية -
  المنتظمة (السرعة والمسافة والزمن)الحركة  -
  السلم والمخطط والخريطة -
 القاعدة الثالثية -

 

  المقاييس
 

 المعارف اتلكفايا
  ة األولى:يالكفا

يكون التلميذ قادرا على حل 
 مسائل الحياة اليومية التي

تتضمن وحدات الطول والكتلة 
والقدرة على قياس مساحة 

 األشكال الهندسية األكثر شيوًعا

  )أجزاءهوحدات الطول (المتر ومضاعفاته و -
  وحدات الكتلة (الجرام ومضاعفاته وأجزاءه) -
  وحدات السعة (اللتر ومضاعفاته وأجزاءه) -
  الزاوية (درجة) ةوحد -
 رياضية مصطلحات -

  :ثانيةة اليالكفا
 يكون التلميذ قادرا على حل

مسائل من الحياة اليومية تتطلب 
قياس المساحة لألشكال الهندسية 

 –األكثر شيوعا (المربع 
متوازي  –المثلث  –المستطيل 
شبه  –المعين  –االضالع 

 المنحرف والدائرة)

 –المعين  –متوازي االضالع  –المثلث  -المستطيل  –المربع  -
  شبه المنحرف والدائرة

(الضلع والطول والعرض) ابعاد المثلث ابعاد المربع والمستطيل  -
ومتوازي االضالع (قاعدة وارتفاع) ابعاد المعين (القطر األصغر 
والقطر األكبر واالرتفاع) ابعاد شبه المنحرف (القاعدة الصغرى 

  والقاعدة الكبرى واالرتفاع) ابعاد الدائرة (الشعاع والقطر)
  مفاهيم المحيط والمساحة  -
 –حة والسعة والوحدات الفالحية (سنتآر وحدات الطول والمسا -

 هكتار) –آر 
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  الهندسة:
 

 المعارف اتيالكفا
  ة األولى:الكفاي

يكون التلميذ قادرا على حل وضعيات 
حقيقية تحتاج معرفة ورسم الدائرة 

  واالشكال الرباعية األكثر شيوعا

  التوازي والتعامد -
قائمة زاوية  –زاوية  –قطعة  –رأس  –المفاهيم : ضلع  -

  شعاع -
  الدائرة واالشكال الرباعية -
 المصطلحات الهندسية المناسبة -

  الثانية: ةيالكفا
مسائل من يكون التلميذ قادرا على حل 

الحياة اليومية تتطلب رسم االشكال 
 البسيطة باستخدام االدوات

  االشكال الهندسية البسيطة  -
  األدوات الضرورية لرسم االشكال الرباعية والدوائر -
 المصطلحات الهندسية المناسبة -

  

  . مستوى الصف السابع االدبي2
  معادالت عددية

  المعارف
 معادالت من الدرجة الثانية 
 طرق حل معادلة من الدرجة الثانية 

 المهارات

  استخدام المتطابقات الشهيرة لحل معادلة من الدرجة الثانية دون استخدام المميز  -
 حساب مميز مقدار ثالثي -
 تحديد مجموعة حلول معادلة من الدرجة الثانية باستخدام المميز -
ax²حل المعادلة  - bx c 0   )  في حاالت خاصةa b c 0    اوa b c 0  ( 

  
  الدوال العددية

  

 المعارف

 نهاية دالة  
 مقارب رأسي  
 مقارب أفقي  
 مقارب مائل  
 المشتقة  
 جدول مشتقات الدوال  
 اتجاه تغير دالة 
 جدول تغيرات دالة  
 مماس لمنحنى  
 رسم منحنى دالة  

 المهارات

  ة عند نقطة من ميدان تعريفهادالة حساب نهاي 
 حساب نهاية دالة عند ما ال نهاية 
 حساب نهاية كثيرة حدود عند ما ال نهاية 
  نهايةحساب نهاية دالة نسبية عند ما ال 
 حساب نهاية على يمين او يسار نقطة والتعليق عليها 
 التمكن من العمليات على الدوال 
 لحساب نهاية استخدام العمليات على الدوال 
  عند اطراف ميدان تعريفهااالعتيادية حساب نهايات الدوال 
 تحديد المماسات الرأسية واألفقية المحتملة لمنحنى دالة 
 أسي لمنحنى دالةاثبات ان مستقيم ما مماس ر 
 اثبات ان مستقيم ما مماس أفقي لمنحنى دالة 
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 إيجاد معادلة مماس مائل لمنحني دالة 
  اثبات ان المستقيم ذي المعادلة y ax b  مماس مائل لمنحنى دالة 
 تحديد الوضع النسبي بين منحنى دالة ومستقيم غير رأسي 
  الدوال االعتيادية .قة دالة باستخدام جدول مشتقات من حساب مشتالتمكن 
  حساب مشتقة دالة باستخدام خواص العمليات 
 .دراسة إشارة المشتقة وتحديد اتجاه تغيرات دالة انطالقا من ذلك 
 . رسم جدول تغيرات دالة 

  دراسة دالة نسبية من الشكل
2ax bx c

x
dx e

 


  حيثd 0 

  .تمثيل منحنيات الدوال  من أحد األشكال المقررة 
 .إيجاد معادلة المماس في نقطة معلومة الفاصلة من منحنى دالة، ورسم هذا المماس  

  

  تذكار ألهم القواعد والطرقثالثا: 
  . القواعد الخاصة بالفصل السادس االبتدائي:1
  

   الحساب :
 

  ثمن الشراء -الربح =ثمن البيع 
  الربح –ثمن الشراء = ثمن البيع 
  ثمن البيع = ثمن الشراء + الربح 

  
    

  الثمن الكلي = ثمن الوحدةدد الوحدات ع 
  الكليعدد الوحدات = الثمن  ثمن الوحدة 
  الكليثمن الوحدة = الثمن   عدد الوحدات 

  
  

  قيمة النسبة = العدد األصلي  النسبة   100 
  النسبة = قيمة النسبة 100   العدد األصلي 
  العدد األصلي = قيمة النسبة 100  النسبة 

  
  

 
  المسافة الحقيقية = المسافة على الخريطة  مقلوب مقياس الرسم 
  المسافة على الخريطة = المسافة الحقيقية  السلم 
  مقياس الرسم = المسافة على الرسم  المسافة الحقيقية ( الكل بالسنتم و على شكل

 كسر)
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 وقت الوصول = وقت االنطالق + مدة الرحلة 
  وقت االنطالق –مدة الرحلة = وقت الوصول 
  المدة –وقت االنطالق = وقت الوصول 

  
  

  المقاييس:
  مقاييس الطول

  ة األساسية لقياس الطول هي المترالوحد

  مضاعفات المتر:

 =(دكم) م10الدكامتر 
 =(هكم)م100الهكتومتر 
 =(كم)م 1000الكلومتر 

  أجزاء المتر :

 =(دسم)م 1/10م= 0,1الدسيمتر 
 =(سم)م  1/100م= 0,01السانتيمتر 
 =(مم)م 1/1000م= 0,001المليمتر 

األكبر لإلنتقال إلى الوحدة  10من أجل التحويل من وحدة إلى الوحدة الموالية فإننا نضرب في 
  لإل نتقال إلى الوحدة األصغر. 10ونقسم على 

 انظر الجدول التالي:
 أجزاء المتر المتر مضاعفات المتر

 مم سم دسم م دكم هكم كلم
       

  

  مقاييس السعة

  الوحدة األساسية لقياس السعة هي اللتر(ل)

  مضاعفات اللتر:

 =(دكل) ل10الدكالتر 
 =(هكل)ل100الهكتولتر 

  أجزاء اللتر :

 =(دسل)ل 1/10ل= 0,1الدسلتر 
 =(سل)ل  1/100ل= 0,01السانتلتر 
 =(مل)ل 1/1000ل= 0,001المللتر 

. 

 أجزاء اللتر اللتر مضاعفات اللتر
  مل سل دسل ل دكل هكل



                41صنظام السنتين                                الرياضيات                ولوج مدارس تكوين المعلمين المعين على الدليل

 
      

  

  مقاييس الوزن

  الوحدة األساسية لقياس الوزن هي لغرام(غ)

  مضاعفات لغرام:

 =(دكغ) غ10الدكاغرام 
  غ100(هكغ)=الهكتوغرام 
 =(كغ)غ 1000الكلوغرام 

  أجزاء لغرام :

 =(دسغ)غ 1/10ل= 0,1الدسغرام 
 =(سغ)غ  1/100ل= 0,01السانتغرام 
 =(مغ)غ 1/1000ل= 0,001الملغرام 

 

 أجزاء لغرام لغرام مضاعفات لغرام
 مغ سغ دسغ غ دكغ هكغ كغ
       

  

  مضاعفات الكلغرام

 :كلغ 100ق = 1القنطار 
 :كلغ 1000ط=  1الطن 
  

 الكلغرام(كلغ)  القنطار(ق) الطن(ط)
    

 
  مقاييس المساحات

   ) 2الوحدة األساسية لقياس المساحات هي المتر المربع(م

 مضاعفات المتر المربع وأجزاؤه موضحة في الجدول التالي

 المضاعفات
المتر 
 المربع

 األجزاء

 2مم 2سم 2دسم 2م 2دكم 2هكم 2كم
              

  

  الزراعيةالمقاييس 
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  الوحدة األساسية لقياس المساحات الزراعية هي اآلر 

  آر 0,01آر= 100 /1سآ=1جزء اآلر هو السانتيآر: 

  آر 100هكتآ= 1مضاعف اآلر هوالهكتار :

 السانتيآر(سآ)   اآلر الهكتار(هكتآ)
      

  
  العالقة بين المقاييس الزراعية ومقاييس المساحة

  2م1 سآ=1
 2دكم1آر=1 

 2هكم1هكتآ=1
 السانتيار(سآ) اآلر(آر) الهكتار(هكتآ)

 2م 2دكم 2هكم
      

  
  مقاييس الحجم 

  3مالوحدة األساسية لقياس الحجم هي المتر المكعب (
 أجزاؤه ومضاعفاته يبينها الجدول التالي:

 المضاعفات
الوحدة 

 األجزاء األساسية

 3مم 3سم 3دسم 3م 3دكم 3هكم 3كلم

                     
  

  مقاييس الزمن

  الوحدة األساسية لقياس الزمن هي الساعة

  ساعة 24اليوم=

  أيام7األسبوع = 

  يوما 30الشهر=

  يوما 365السنة العادية =

يوما وهي تتكر كل سنوات وفيها تكون األعداد 29يوما(حيث يكون شهر فبراير  366السنة الكبسية=
  ... ) 2020, 2008,  2000مثل:  4المكونة للتاريخ قابلة للقسمة على 

  ويبين الجدول التالي تحويالت األعداد الستينية

  الساعة  الدقيقة  الثانية  ترس
1

  دقيقة 60  ثانية 60  ترس 60  ثانية 6
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  مقاييس الطول

  المتر هو الوحدة األساسية لقياس الطول ، والجدول التالي يبين مضاعفاته وأجزاءه
 أجزاء المتر المتر المترمضاعفات 

 مم سم دم م دكم هم كم
       

  
  مقاييس السعة

  اللتر هو الوحدة األساسية لقياس السعة والجدول التالي يبين مضاعفاته وأجزاءه
  

 أجزاء اللتر اللتر مضاعفات اللتر
 مل سل دم ل دكل هل 
       

  

  مقاييس الوزن

  والجدول التالي يبين مضاعفاته وأجزاءه الغرام هو الوحدة األساسية لقياس الوزن
 أجزاء الغرام الغرام مضاعفات الغرام

 مع سغ دغ غ دكغ هغ كغ
       

  

  الهندسة: 
  المربع 

  4 ×المحيط=الضلع
  4 /الضلع=المحيط 

  
  الضلع ×المساحة=الضلع

 المستطيل 
  2× ؛ المحيط =(ط+ع) 2× المحيط=(الطول+العرض)

  ع-2/ الطول ط= المحيط

  ط-2/ العرض= المحيط

  ط / ع و ع= المساحة/ ع أيضا ط= المساحة× المساحة=ط

  حساب األبعاد إنطالقا من المحيط والفرق بين الطول والعرض:

  2/ +الفرق)2 /الطول=(المحيط

  2/ الفرق)-2 /العرض=(المحيط
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 المعين 
  4 ×المحيط=الضلع 
  4/الضلع=المحيط

  2/ القطر الصغير)×المساحة=(القطر الكبير
  

  القطر الصغير / )2×القطر الكبير=(المساحة
  القطر الكبير / )2×القطر الصغير=(المساحة

 
 متوازي األضالع 

  المحيط=مجموع األضالع
  االرتفاع ×المساحة=القاعدة
  االرتفاع   /القاعدة=المساحة

  القاعدة/االرتفاع=المساحة 
 
 شبه المنحرف 

  المحيط=مجموع األضالع

  2/ المتوسطة=(القاعدة الكبرى +القاعدة الصغرى)القاعدة 

  2/ (ق .ك+ق.ص)×اإلرتفاع=اإلرتفاع ×المساحة=القاعدة المتوسطة 

  القاعدة المتوسطة/ )2 ×اإلرتفاع=(المساحة

  القاعدة الصغرى-اإلرتفاع]/ )2×القاعدة الكبرى= [(المساحة

  القاعدة الكبرى-اإلرتفاع]/ )2×القاعدة الصغرى= [(المساحة

 دائرةال 
  2×القطر=الشعاع

  2/ الشعاع=القطر

  π ×2 ×=ش π ×القطر المحيط=

  π / القطر=المحيط

Surface= πr²= π×d²/4 
 المثلث 

  المحيط=مجموع األضالع
  2/ اإلرتفاع) ×المساحة=(القاعدة 
  لقاعدة/ ) 2 ×اإلرتفاع=(المساحة

  اإلرتفاع/ ) 2 ×القاعدة=(المساحة 

  األدبي:  . القواعد الخاصة بالفصل السابع2
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  المعادالت الجزء األول
  

  المتطابقات الشهيرة:
 2 2 2a b a 2ab b       ؛ 2 2 2a b a 2ab b     و   2 2a b a b a b       

  :اذا كان معادالت الدرجة األولىa 0 فإن b
ax b 0 x

a
      

  معادالت الدرجة الثانية(E) : ax² bx c 0     حيث)a 0( 
2bنحسب  - 4ac   حاالت ممكنة 3وجد ت: 

o  0إذا كان   فإن المعادلة E  1 ;تقبل حلين مختلفين 2

b b
x x   و  

2a 2a

     
 :   

o  0إذا كان   فإن المعادلة E  تقبل حال وحيدا
0

b
x

2a


 

o  0إذا كان   فإن E  ال تقبل حال في. 

 حاالت خاصة: -

o  في حالةa b c 0    فإن حلول المعادلة(E) : ax² bx c 0     هيc
 و 1

a
  

o  في حالةa b c 0    فإن حلول المعادلة(E) : ax² bx c 0    هيc
 و 1

a


  

  إشارة المقدارax b حيثa 0:هي 

  إشارةa  في حالb
x

a
   وإشارةa  في حال b

x
a

   

  2إشارة المقدارP(x) ax bx c    و)a 0(  : 
o  0الحالة األولى: إذا كان   فإن إشارةP(x) على هي إشارةa . 
o 0الحالة الثانية: في حال   فإن المعادلةP(x) 0  تقبل حلين مختلفين وتكون إشارةP(x)  هي

 .خارج الحلين aبين الحلين  وإشارة  aإشارة 
 

 ثاني الدوال العدديةالجزء ال
   . ميدان التعريف:1

 معرفا.  f(x)حيث يكون العدد  xهو مجموع األعداد الحقيقية   fميدان تعريف الدالة 
 ما عدى االعداد التي تعدم مقامها ميدان تعريف دالة نسبية هو 

 ميدان تعريف الدالة يكتب على شكل اتحاد مجاالت
  

  الدالة الزوجية والدالة الفردية: . 2
f  زوجية اذا وفقط اذا كانx Df   :x Df  و   f x f x   في هذه الحالة ندرس الجالة على)

الجزء الموجب من ميدان تعرفها ونكمل رسم المنحنى بواسطة التناظر حول المحور  Oy( 

f  فردية اذا وفقط اذا كانx Df   :x Df  و   f x f x    في هذه الحالة ندرس الدالة على)

 )Oل النقطة الجزء الموجب من ميدان تعريفها ونكمل رسم المنحنى بواسطة التناظر حو
  
  : االعتيادية. النهايات 3
o  2الدوال 3x;  x ;  x ;  0عند  0و  عند  تؤول الى  ... 
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o  الدوال
2 3

1 1 1
;  ;  ; ...

x x x
  0عند  و الى  عند  0نهايتها 

o  في حالةn  زوجي فإنn

x
lim x


   2(أي 4 6 8 (x ;  x ;  x ;  x ;... 

o  في حالةn  فردي فإنn

x
lim x


   3( أي 5 7 x;  x ;  x ;  x ;...( 

o  الدوال
3 5 7 9

1 1 1 1 1
;  ;  ;  ;  ;  ...

x x x x x
  .0عند  و  عند  0نهايتها  

o  الدوال
2 4 6 8 10

1 1 1 1 1
;  ;  ;  ;  ;  ...

x x x x x
  .0عند  و  عند  0نهايتها  

o نهاية كثيرة الحدود عند ما ال نهاية تساوي نهاية حدها األعلى 
o  الدالة النسبية عند ماال نهاية تساوي نهاية نسبة الحد األعلى للبسط على الحد األعلى نهاية

 للمقام
  

  . المقاربات:4
اذا كانت  

x a
lim f x


   فإن المستقيم ذي المعادلةx a  مقاربا رأسيا لمنحنى الدالة يكونf . 

اذا كانت   
x
lim f x c


  فإن المستقيم ذي المعادلةy c  مقاربا أفقيا لمنحنى الدالة يكونf  بجوار

  . 
اذا كانت  

x
lim f x c


  فإن المستقيم ذي المعادلةy c  مقاربا أفقيا لمنحنى الدالة يكونf  بجوار

 . 
إذا كانت     

x
lim f x ax b 0


    فإن المستقيم ذي المعادلةy ax b   مقاربا مائال لمنحنى الدالة

f   بجوار. 
إذا كانت     

x
lim f x ax b 0


    فإن المستقيم ذي المعادلةy ax b   مقاربا مائال لمنحنى الدالة

f   بجوار 
إذا كانت     f x ax b g x    و 

x
lim g x 0


  فإن المستقيم ذي المعادلةy ax b   مقاربا مائال

إذا كانت وكذلك  بجوار   fلمنحنى  
x
lim g x 0


  يكون المستقيم ذي المعادلةy ax b   مقاربا

 .بجوار   fمائال لمنحنى 
 

  : المرجعية. المشتقات 5
 المشتقة العملية   المشتقة العملية   المشتقة الدالة

 f x k  f x 0  
 

au bv au bv  
 1

v 
2

v

v




 

 f x x  f x 1  
 

uv u v uv  
 u

v
 

2

u v uv

v

  

  nf x x   n 1f x nx   
 

nu n-1nu'u 
 

n

1

u
 

n 1

nu

u 

 

  1
f x

x
   2

1
f x

x
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  :       حاالت خاصة 
2

ax b ad bc
f (x) f (x)

cx d (cx d)

   
 

  

2 2

2

ax bx c (2ax b)(dx e) d(ax bx c)
f (x) f (x)

dx e (dx e)

        
 

 

  
 . اتجاه التغيرات:6
  مجاال Iليكن  
fإذا كانت  -  مجال  موجبة علىI   فإنf   متزايدة علىI.  
fإذا كانت  -  مجال سالبة علىI   فإنf   متناقصة علىI.  

  تنبيه: اتجاه تغيرات الدالة يوضح في جدول التغيرات.
  

  :. المماسات7
معادلته  aفإن منحناها يقبل مماسا في النقطة ذي الفاصلة   aتشتق في   fإذا كانت 

     y f a x a f a  . 
هذا المماس يكون أفقيا في حالة  f a 0 . 

 

  رابعا: المواضيع المحلولة: 
  الموضوع األول:

  النص: 
  

  : نقط) 6( الوضعية
لآلر  29000م وطولها ضعف عرضها  بسعر  630اشترى فالح أرضا مستطيلة الشكل محيطها  

  الواحد. 

  احسب أبعاد األرض ومساحتها -أ

  أوقية 639450شرائها =  أثبت أن ثمن-ب

%  من وزن    15كلغ، وكانت القشور تمثل  45زرع الرجل أرضه أرزا فأنتج المتر المربع الواحد -ب 
المحصول. احسب وزن القشور والوزن الصافي لألرز ثم احسب ثمن بيع اإلنتاج الصافي علما أن الطن 

  أوقية .  28000يباع 
  

  :نقط) 3( 1التمرين 
  أنجز : 

37X45     ...... ₌2338,96....₌ ×  270,4    ؛ ₌ ...... 75×   51,5     ؛  

  
  :نقط) 3( 2التمرين 

ث. احسب  10دق 31ث، وانتهى في الساعة الثانية صباحا و 20دق و29ليال و 11بدأ حفل في الساعة 
  مدته بالساعات والدقائق والثواني ثم حولها إلى الثواني
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  :نقط) 3( 3التمرين 

  م60، وارتفاعه   2م420متوازي أضالع مساحته احسب قاعدة -أ
  م628احسب مساحة قرص محيطه -ب
  

  :نقط) 5( 4التمرين 

x  :المعرفة ب    fنعتبر الدالة العددية 2
f (x)

x 1





منحناها البياني في مرجع  (C)وليكن  

قائم ومنتظم  O, i , j
 

 . 

 

 د 1  واكتبه على شكل اتحاد مجاالت  f  ان تعريف الدالةدحدد مي. 1
يقبل مقاربين  (C)المنحنى وبين أن عند اطراف ميدان تعريفها  f. احسب نهايات الدالة 2

 يطلب تحديدهما.
 د 1.5

f. احسب 3 (x)   وادرس اشارتها ثم اعط جدول تغيرات الدالةf. 1.5 د 
في المرجع ومقاربيه    (C). ارسم المنحنى 4 O, i , j

 
 د 1 .

  الحل : 
  : الوضعية

  م  315=  2/  630نصف المحيط 

  الرسم البياني : 

  |------|------الطول |

  |------العرض|

  حصص  3= 2₊ 1مجموع الحصص : 

  م  105= 3) /  1×  315العرض = ( 

  م 210= 3) /  2×  315الطول = ( 

  2م 22050= 105×  210المساحة = 

  آر  220,5=  100/  22050المساحة باآلر = 

  أوقية  X29000  =639450 220,5ثمن الشراء = 

  كلغ X45  =992250 22050اإلنتاج = 

  كلغ  X 15 / (100 =148837,5 992250وزن القشور  = ( 

  كلغ  843412,5= 148837,5ــ  992250الوزن الصافي =  

  طن  843,4125= 1000 /843412,5اإلنتاج بالطن =

  أوقية  X 28000 =23615550 843,4125ثمن اإلنتاج =
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  :1التمرين 
37X45  =1665  51,5     ؛ X75 =5862,5 270,4    ؛ X8,65 ₌2338,96  

  
  :2التمرين 

  ث40دق و30ث)=20دق و29س و23(–ث) 60دق و59س و 23المدة قبل منتصف الليل= (

  ث50دق و1س و3ث)= 10دق و31س و2ث) +( 40دق و30مدة الحفل =(

  المدة بالثواني 
 10910 50 60 1 60 60 3      ثانية  

  :3التمرين 
  م 200=3,14÷  628القطر = 

  م100=  2÷200الشعاع= 

  2م 31400= 3,14×100×100المساحة = 

  
  : 4التمرين 

  
xحيث  xهو مجموعة االعداد الحقيقية  f. ميدان تعريف الدالة 1 1 0  وبما أن .x 1 0 x 1    

فإن      fD \ 1 ;1 1;     .  

  
  :fD. النهايات عند اطراف 2

x x

x
lim f (x) lim 1

x 
   و 

x x

x
lim f (x) lim 1

x 
   

لجدول اإلشارة المقابل فان:  تبعا
x 1

2
lim f (x)

0 
    و

x 1

2
lim f (x)

0 
    

xمعادلته   يقبل مقاربا رأسيا  (C)نستنتج من النهايات  ان المنحنى   1  وآخر أفقيا معادلتهy 1.  
  
  . المشتقة وجدول التغيرات3

uبما ان الدالة على شكل 

v
بإن مشتقتها تكون من الشكل  

2

u v uv

v

   حيثu x 2 u 1     و

v x 1 v 1     ومنه نجد ان
 

     2 2 2

x 1 x 2 3 3
f (x) f (x)

x 1 x 1 x 1

        
  

   

fأذن   (x) 0    اذن الدالةf  متناقصة على ميدان تعريفها  
  : fجدول تغيرات الدالة 
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   :. الرسم البياني4

 :لنحدد أوال تقاطع المنحنى مع المحاور

o  مع محور التراتيب Oy:   2عندنا
f (0) 2

1
  


يعني ان    C  يقطع Oy  في النقطة ذات

المركبات   0; 2. 

o  مع محور الفواصل(Ox):  عندنا أنx 2 0 x 2      اذن C  يقطع Oy  في النقطة ذات

المركبات  2;0  

 
  

  

  الموضوع الثاني:
  النص:

  

  :نقط) 6( الوضعية
م زرعها مالكها بعد أن سيجها بثالث دورات من األسالك التي 420مزرعة على شكل مربع محيطها 

م  وثمن 5أوقية وهي مثبتة على أعمدة يبعد الواحد منها عن اآلخر  150يبلغ ثمن المتر الواحد منها 
  أوقية.  320العمود الواحد 

  احسب كلفة التسييج . 

  ن القمح، فاحُسب اإلنتاج الكلي؟ قنطارا م 60إذا كان الهكتار ينتج 

أوقية للكلغ فكم ادخر؟ وكم باع وما ثمن  9,5من اإلنتاج لحاجته وباع الباقي بسعر  1/5إذا ادخر الرجل 
  بيع اإلنتاج المبيع؟

2 3 4 5 6 7-1-2-3-4-5-6-7

2

3

4

5

-1

-2

-3

-4

-5

-6

0 1

1

x

y
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  :نقط) 3( 1التمرين 
  أنجز : 

  غ = ... دسغ 0.51سغ + 25

  دسغ =.... غ  1.14ملغ + 125

  كلغ =.... هكغ 8. 1دسغ +75.5

  

  :نقط) 3( 2التمرين 
  سنوات  4سنة واألخت أكبر من أخيها ب  18إذا كان عْمر طفل وأخته معا     -

  ما عمر كل منهما اآلن؟-أ

  
  :نقط) 3( 3التمرين 

     ²م180م ومساحته 15مستطيل طوله 

  احُسب نصف محيطه؟
  

  :نقط) 5( 4التمرين 

  :المعرفة ب    fنعتبر الدالة العددية
22x 3x 5

f (x)
x 1

 



منحناها البياني  (C)وليكن  

في مرجع قائم ومنتظم  O, i , j
 

 . 

 

هو   f. اثبت ان ميدان تعريف الدالة  1 \ 1 د 1  ثم اكتبه على شكل اتحاد مجاالت 

fx. بين أنه من أجل كل 2 D  6 فإن
f (x) 2x 1

x 1
  


ذي  Dالمستقيم ثم استنتج أن  

y  المعادلة  2x 1   مقاربا للمنحنى(C) .واعط معادلة المقارب الثاني 
 د  2

. اثبت أن  3
2

2

2x 4x 8
f (x)

(x 1)

  


 د f. 1.5ثم اعط جدول تغيرات الدالة   

 د 0.5 .مع محاور المرجع (C). حدد نقاط تقاطع المنحنى 4
  

  الحل : 

  :الوضعية
  م 1260=  3× 420طول السياج = 
  أوقية  189000= 150× 1260ثمن السياج  = 
  عمودا 84=  5÷ 420عدد األعمدة : 
  أوقية  29400= 350×  84ثمن األعمدة = 
  أوقية  218400=  29400+189000كلفة التسييج = 

  م  105=  420/4الضلع = 
  2م 11025=  105× 105المساحة = 

  هكتارا 1.1025=  10000÷  11025المساحة بالهكتار= 
  قنطارا  66.15=  60×  1.1025االنتاج = 
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  قنطارا  13.23= 5÷ 66.15ما ادخر= 
  قنطارا  52.92= 13.23-66.15ما باع من اإلنتاج = 

  كلغ  5292=  100× 52.92االنتاج بالكلغ = 
  أوقية.  50274=  9,5×  5292ثمن بيع اإلنتاج 

  
  :1التمرين 

  دسغ 7.6)=   10× 0.51)+ (25/10غ =(0.51سغ + 25

  غ 0.239)= 1.14/10)+(125/1000=.(دسغ  1.14ملغ + 125

  هكغ  81.0755)=10×8.1)+(1000÷75.5كلغ =.( 8. 1دسغ +75.5

  
  :2التمرين 

  الرسم البياني: 

  |-----الطفل |

  سنوات4|+-----أخته   |

  سنوات  7=  2) ÷ 4-18عمر الطفل = ( 

  سنة   11=  2) ÷ 4+18عمر أخته  = (
  

  :3التمرين 
  م  12=  180/15العرض 

  م  60=  2) × 12+18المحيط =(
  

  :4التمرين 
xحيث  xهو مجموعة االعداد الحقيقية  f. ميدان تعريف الدالة 1 1 0  لكن .x 1 0 x 1     

ومنه فإن      fD \ 1 ; 1 1;        .  

  . باستخدام جدول هورنر نجد2
 2 3 -5 

-1 0 -2 -1 
 2 1 -6 

6وهو ما يبين أن  
f (x) 2x 1

x 1
  


انطالقا من هذه النتيجة  فإن  .  

 
x x

6
lim f(x) (2x 1) lim 0

x 1 

      
  

yذي المعادلة  Dالمستقيم ومنه فإن    2x 1   يكون

  .و  بجوار   (C)مقاربا مائال للمنحنى 
  

لجدول اإلشارة المقابل فان:  تبعامن جهة أخرى و

x 1

2
lim f (x)

0 


    و

x 1

2
lim f(x)

0 


    

xمعادلته   Dيقبل مقاربا رأسيا  (C)ان المنحنى وهو ما يعني   1 . 
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  . المشتقة وجدول التغيرات3

uبما ان الدالة على شكل 

v
بإن مشتقتها تكون من الشكل  

2

u v uv

v

   حيث

2u 2x 3x 5 u 4x 3      وv x 1 v 1     ومنه نجد ان
     

     

2 2 2

2 2 2

4x 3 x 1 2x 3x 5 2x 4x 8 2x 4x 8
f (x) f (x)

x 1 x 1 x 1

            
  

   

fإذن اشارة   (x)  22هي إشارة المقدارx 4x 8   24الذي محدده 4 2 8 48        وبما أنه

2xسالب فإن   2x 3 0    على.  

لنحسب بقية النتائج 
2

x x x

2x
lim f (x) lim lim (2x)

x  
     و

2

x x x

2x
lim f (x) lim lim (2x)

x  
   

. 
  : fجدول تغيرات الدالة 

 
 :. التقاطع مع المحاور4

o  مع محور التراتيب Oy:   5عندنا
f (0)

2
    يعني ان C  يقطع Oy  ذات في نقطة

المركبات 
5

0;
2

  
 

.  

o  مع محور الفواصل(Ox):    22علينا حل المعادلةx 3x 5 0    وهذه األخيرة محددها هو
23 4 2 ( 5) 49 0         22ومنه فالمعادلةx 3x 5 0    تقبل في  حلين  مختلفين هما

1

3 7 5
x

4 2

 
    2و

3 7
x 1

4

 
  لذا فان المنحنى يقطع .(Ox)  5في نقطتين مركباتهما

;0
2

  
 

و  

 1;0. 
o   22x 4x 0 2x(x 2) 0 x x  او  0 2          بما ان  محددها هو.

21 4 1 4 15 0         فالمعادلة هذه ال حل لها في ومنه فالمنحنى C  يقطع المحور
(Ox)  في نقطتين هماO والنقطة ذات المركبات( 2;0) .  

  
  

  الموضوع الثالث: 
  النص:

  :نقط) 6( الوضعية
لتر من  5بقرة حلوبا ،كل بقرة تعطي في اليوم  24تملك تعاونية يمولها صندوق دعم الثروة الحيوانية 

  أوقية للتر الواحد.  47الحليب الذي يباع 
 احسب الثمن الكلي للحليب يوميا.  -
 16500كلغ من العلف يوميا إلطعام األبقار (سعر الطن يبلغ  92إذا كانت التعاونية تتكلف  -

 أوقية .فاحسُب:  25400أوقية)، ومصاريف أخرى شهرية تبلغ 
 كلغ من العلف1سعر  -
 التكلفة الشهرية للعلف  -
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 التكلفة الشهرية الكلية للتعاونية.   -
 أوقية.  1277380عدد الشهور الكافية لتسديد التمويل البالغ  -

  
  :نقط) 3( 1التمرين 

من ثمن الخياطة . ما ثمن  3/5أوقية ويمثل ثمن الصباغة  4000تكلف خياطة وصباغة فضفاضة 
  الصباغة وما ثمن الخياطة؟

  
  :نقط) 3( 2التمرين 

  م .  3م وارتفاعه 5م وعرضه 8مخزن طوله 
  احسب حجم المخزن -أ

  . 3سم 48000احسب عدد علب الصابون التي يمكن أن يحويها إذا كان حجم العلبة -ب
  

  :نقط) 3( 3التمرين 
  سم ، ومن نصفي دائرة 8طاولة طعام خشبية تتكون من مربع  ضلعه 

  مقابلالالشكل في طرفي المربع كما يوضحه 
  احسب شعاع الدائرة -أ

  احسب محيط ومساحة الطاولة -ب
  

  :نقط) 5( 4التمرين 

x  :المعرفة ب    fنعتبر الدالة العددية 3
f (x)

x 2





منحناها البياني في مرجع  (C)وليكن  

قائم ومنتظم  O, i , j
 

 . 

 

xالمعادلة   . حل في 1 2 0   ان تعريف الدالةدحدد ميثم  f    1 د 
يقبل مقاربين  (C)المنحنى واستنتج أن عند اطراف ميدان تعريفها  f. احسب نهايات الدالة 2

 يطلب تحديدهما.
 د 1.5

f. احسب 3 (x)   وادرس اشارتها ثم اعط جدول تغيرات الدالةf. 1.5 د 
ومقاربيه في المرجع   (C). ارسم المنحنى 4 O, i , j

 
 د 1 .

  
  الحل :

  :الوضعية
  أوقية  5640=  47×5×24ثمن الحليب اليومي= 

  أوقية 16,5=  1000÷16500كلغ من العلف = 1ثمن 
  كلغ  2760= 30× 92وزن العلف الشهري = 
  أوقية 45540= 2760×  16,5ثمن العلف الشهري =

  أوقية  70940=  25400+ 45540المصروف الشهري للتعاونية = 
  أوقية  169200=  30× 5640ثمن الحليب الشهري = 

  أوقية  98260= 70940-169200الربح الشهري : 
  شهرا.  13= 98260 ÷ 1277380األشهر الكافية للتسديد = 
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  :1التمرين 
  الرسم البياني  

  حصص 8= 5+3مجموع الحصص= 
  أوقية  1500=  8)÷  3× 4000ثمن الصباغة =( 
  أوقية 2500=  8)÷  5× 400ثمن الخياطة =( 

  :2التمرين 
  3م 120=  3×5×8حجم المخزن 
  3سم 120000000= 1000000×120= 3تحويل إلى سم
  علبة .  2500= 48÷ 120000000عدد العلب = 

  
  :3التمرين 

  م 41.12) =3.14×8) +(2×8المحيط = (
  م 4=  2÷8الشعاع = 

  2م 114,24) = 3.14×4×4) +(8×8مساحة الشكل  الكلية = (

  
  4التمرين 

  
x المعادلة  .1 2 0 x 2     ميدان تعريف الدالة وبما أنf  هو مجموعة االعداد الحقيقيةx  حيث

x 2 0   فإن     fD \ 2 ; 2 2;        .  

  
  :fD. النهايات عند اطراف 2

x x

x
lim f (x) lim 1

x 
   و 

x x

x
lim f (x) lim 1

x 
   

لجدول اإلشارة المقابل فان:  تبعا
x 2

5
lim f (x)

0 


    و

x 2

5
lim f (x)

0 


    

x معادلتهيقبل مقاربا رأسيا  (C)نستنتج من النهايات ان المنحنى   2   وآخر أفقيا معادلتهy 1.  
  
  . المشتقة وجدول التغيرات3

uبما ان الدالة على شكل 

v
فإن مشتقتها تكون من الشكل  

2

u v uv

v

   حيثu x 3 u 1     و

v x 2 v 1     ومنه نجد ان
 

     2 2 2

x 2 x 3 5 5
f (x) f (x)

x 2 x 2 x 2

      
  

   

fإذن   (x) 0    اذن الدالةf  متزايدة على ميدان تعريفها  
  : fجدول تغيرات الدالة 
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   :. الرسم البياني4

 :لنحدد أوال تقاطع المنحنى مع المحاور

o  مع محور التراتيب Oy:   3عندنا
f (0)

2
    يعني ان C  يقطع Oy   في النقطة ذات المركبات

3
0;

2
  
 

. 

o  مع محور الفواصل(Ox):  عندنا أنx 3 0 x 3     اذن C  يقطع Oy  في النقطة ذات

المركبات  3;0  

 

 
 

  خامسا: موضوع للتمرن
  : نقط) 6( الوضعية

والحليب  2/5منها والسكر  1/3أوقية يمثل األرز  24000بضاعة تبلغ فاتورتها اشترى تاجر تجزئة 
  المجفف والزيت بقية البضاعة

  كم يبلغ وزن األرز والسكر-1

  من البضاعة 4/15أثبت أن وزن الزيت والحليب المجفف يساوي -2

  من وزن الحليب فما وزن كل منهما 1/4إذا كان وزن الزيت =-3

 4000ة للمحل نصف الفاتورة حاال ، على أن يسدد الباقي في األيام المقبلة بمعدل دفع بائع التجزئ -4
 أوقية يوميا. كم عدد األيام الكافية للتسديد

  
  :نقط) 3( 1التمرين 

 شخصا وبعض البضائع. 23تحمل عبارة خمس سيارات صغيرة وشاحنتين كبيرتين و
 70طن ومتوسط وزن الشخص  14الكبيرة قنطارا ووزن الشاحنة  412علمت أن وزن السيارة  إذا

 طن. 50احسب وزن البضائع إذا كان الوزن اإلجمالي للحمولة  كلغ.
  

2 3 4 5 6 7-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

2

3

4

5

-1

-2

-3

-4

-5

0 1

1

x

y
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  :نقط) 3( 2التمرين 
أوقية بين زوجة وأم وثالث بنات وولد بحيث تجد الزوجة الثمن واألم  496800قسم تركة قدرها 

 السدس،  والباقي لألوالد،  للذكر مثل حظ االنثيين

  :نقط) 3( 3التمرين 
  سم . احسب مساحتها الكلية وحجمها34علبة أسطوانية قطرها 

  
  :نقط) 5( 4التمرين 

  :المعرفة ب    fنعتبر الدالة العددية
2x 2x 2

f (x)
x 1

 



منحناها البياني في  (C)وليكن   

مرجع قائم ومنتظم  O, i , j
 

 . 

 

هو   f  ان تعريف الدالةدمي ان . اثبت1 \ 1  د 1  اكتبه على شكل اتحاد مجاالتثم 

fxه من أجل كل بين أن. 2 D  1 فإن
f (x) x 1

x 1
  


ذي  D المستقيمثم استنتج أن  

y  المعادلة  x 1   مقاربا للمنحنى(C) .واعط معادلة المقارب الثاني 
 د  2

. اثبت أن  3
2

2

x 2x
f (x)

(x 1)

 


 د f. 1.5ثم اعط جدول تغيرات الدالة   

 د 0.5 .مع محاور المرجع (C). حدد نقاط تقاطع المنحنى 4
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