
 

 

 

 

 

 عناصر إلاجابة وسلم التنقيط                                                                  

  

 

                                                                        

 ن02)

: أشرح - 1  

(ن1.......)تسأل : تستفسر                  
(ن1....)أحتمل : أطيق        

سردي قصصي  : نوع األسلوب الذي كتب به النص   - 0   

 (ن2) أي عنوان مناسب للمحتوى :لنصاعنوان  -    3

(ن2) .كنت ال أطيق وضعها  :ما يدل على نفور كاميليا من نظارتها سابقا  -  4  

(ن2)نظرة إعجاب :     كانت «...نظر عالء إلى الصفحة ، فرأى»  - 5  

   (ن2)االعتزاز :يجابية التي يروجها النصاإلقيمة ال  - 6

. ! ما أجمل صورتي  - 7  

.(ن6)تخصم نصف نقطة عن كل خطأ  شكلالــ  8   
    - نظارة    -  المشجب    -  المستغربة   -  ذان  أ  
 ر  و  د  ها الم  طار  إ  ب   ة  ع  و رائ  د  ب  ها ت  ن  ك  ها ، ل  ع  ض  و   طيق  أ   ال   ت  ن  ك  

 

 

  (ن6)   :التراكيب 

                            (ن2,5)  انشراحا: تمييزال            (ن2,5)... رنينا   :مطلق ال لمفعوال – 1
:أصل بخط – 0                      

(ن2,5) مفعول ألجله             .                        أعجبت بصومعة حسان هندستها  -   

(ن2,5) .بدل اشتمال                  .                              هذا مصنع مفتوحة نوافذه -   

(ن2,5)نعت سببي                            زرت البادية تمتعا بمناظرها                  -  

 :  ترسيمةال -  3

(ضمير متصل)فاعل جار ومجرور بدل مفعول به تمييز  فعل ماض 
(ن2,5)برتقاال (ن2,05)صندوقين   

 
(ن2,5)موسى  

 
 الخضار من

(  ن2,05)  
(ن2,05)تــ ــ   اشتري 

(  ن2,05)  

 إلاقليمي لنيل املوحد الامتحان 

 1026 دورة يونيو -شهادة الدروس الابتدائية
 

                           > >< > 

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

سطات-لجهة الدار البيضاء   
 

 الصفحة

3/1 

 :مدة إلانجاز  :املادة العربية والتربية إلاسالمية اللغة

 :املعامل 
 برشيد :املديرية إلاقليمية 

 اللغة العربية

  II-  درس اللغوي ال    : ثانياملجال الرئيس ال 

Ι    القراءة    :ول املجال الرئيس ألا                                            



 :عراب اإل 4

 (ن2,5) .حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  :مسرعة 

 (ن2,5) .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  مفعول به:الوزرة 

 (ن2,5) .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره: األطفال 

 (ن6) :الصرف والتحويل 

  (ن2,5)صحراويٌّ   -(ن2,5)حضاريٌّ  : النسب - 1

طلبها (ن2,5)بعد أن علموا(ن2,05)خلف أختهم  (ن2,5)جرواهم     :التحويل – 0  

طلبها  (ن2,5)بعد أن علمن (ن2,05)خلف أختهن (ن2,5)هن جرين                     

:أضع الكلمات – 3  

 اسم آلة اسم زمان اسم تفضيل اسم مفعول اسم منقوص
ي    اد  (ن2,5)اله  لٌّ   ت  ع  (ن2,5)م  ن  س  (ن2,5)أ ح  د    ع  و  (ن2,5)م  ق ة    ر  ط  (ن2,5)م   

 

 ن3: (اإلمالء) 

 

:أصحح الكلمات الخاطئة في الجملة التالية و أعيد كتابتها صحيحة - 1  

.رعىفي الم   (ن5,20)ت  ولــد (ن5,20)ة  صغير  شا(ن5,20) حمل  راع         
.الولد  (ن5,20)أخيك هذا (ن5,20)بن  ا       
 

  :أمأل الفراغ بما يناسب -0   

ارا   (ن5,20) ءب ط           ب    (ن5,20)س  ؤب ـ  (ن5,20) ةم 

 (ن5,20)ىاستولــ -(ن5,20) اعفــ -(ن5,20) اهدايــ -(ن5,20) ىمرمـــ: األلف اللينة– 3  

 

                                                                   

:مراعاة ما يلي    

 الحجم المطلوب -    

 االرتباط بالموضوع    -   
 ترتيب العناصر -   

 صحة المعلومات -

 استعمال أدوات الربط وتسلسل األفكار -

 تماسك التراكيب وتناسق عناصرها -

 األخطاء اللغوية -

 

 

  III-  (ن11)نااءإلا    : ثالثاملجال الرئيس ال 

3/2الصفحة             



 

 

 (ن0)                                                      
                               

قل  منا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضالل مبين،آقل هو الرحمن : "من سورة الملك  -1
 (ن1")ا رايتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين 

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فال يستطيعون ، خاشعة  أبصارهم   :"من سورة القلم 
 (ن1" )ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون

م أوت كتابيه ، ولم أدر ما كتابه بشماله ،فيقول يا ليتني ل و أما من أوتي:" من سورن الحاقة 
 (ن1" )يه حسابيه ، يا ليتها كانت القاضية ،ما أغنى عني مال

 :المعنى المناسب   -2
 (ن5.0)ذليلة  =  خاشعة 
 (ن5.0)القاطعة للحياة = القاضية 

 :الحكم التجويدي في قوله تعالى -3
 (ن5.0)قلقلة : أجرا 

 (ن5.0)مد منفصل : ما أغنى 
                                                                                                                                                                                                   

 
 (ن2.0)                                                          

 
 : ثالث صفات واجبة في حق هللا تعالى وضدها  -1

 (ن5.0)العجز    ≠القدرة 
 (ن5.0)الجهل    ≠العلم  
 (ن5.0)الفناء     ≠البقاء 

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية :" قال تعالى  -2
 (ن1" )طعام مساكين 

 
 (ن2.0)                                                                                                

 

 (ن1" )من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه : " الحديث النبوي الشريف  -1

 :أصل بخط  -0

 (ن2205)الكلمة الطيبة صدقة                     آداب األكل والشرب

 (ن2205)التسمية                                  طلب العلم 

 (ن2205)ربوا بنيكم علموهم هذبوا              آداب الحديث والكالم الطيب

 :أحدد التواريخ الهجرية التالية  -3

 (ن2205)ة للهجرة    السنة الثاني: غزوة بدر الكبرى 

 (ن2205)السنة العاشرة للهجرة     : حجة الوداع          

 ( ن2205)السنة الحادية عشرة للهجرة : وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم         

 3/3 الصفحة

II-   العبادات و عقيدةال    : ثانياملجال الرئيس ال 

 

Ι  -  آن الكريمالقر     :ول املجال الرئيس ألا 

 

III-   النبوية اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة:  ثالثاملجال الرئيس ال          

 النبوية

 

 التربية اإلسالمية



 

 

 

 

 

 

 

 

  النص

      دخلت كاميليا بوابة العمارة و أذان العصر مسرعة ، نطت على الدرج برشاقة ثم مدت سبابتها ،  
صغيرتها عن  منفتحت األم الباب ، و قبل أن تستفسر . الجرس ، فرن رنينا طويالو ضغطت زر   

،  المستغربة أين أخي عالء ؟ دون أن تنتظر ردا من أمها ؛ ماما: ابنتها، سألتها  تسرعهاسبب 
فال زال يحاول تثبيتها  ،الوزرة المالبس إال   يعلق كان عالء. ركضت نحو البهو و هي تفتح حقيبتها

لقد نشروا صورتينا في مجلة األطفال ، تعال  :تقول وهيالهثة  كاميلياحين دخلت   المشجب على
  .لترى 

  رمى عالء الوزرة على الكرسي ، اقترب من أخته متطلعا إلى ما بيدها قائال : صورتي منشورة ، 
:قالتو  صفحة التعارف كاميلياأين ؟ قلبت   

يضع  جميعهم ال يوجد أحد من أصدقائنا؛ هذه صورتك ، و هذه صورتي ، الحظ  ؛ تفرج -     
ما أجمل  ، آه . ضعها ، لكنها تبدو رائعة بإطارها المدور كنت ال أطيق و ؟، أتعرف سواي نظارة

  ! صورتي 

  :فرحة ، كأنها تقول له وتبدو أكثر انشراحا  األطفال وجوهنظر عالء إلى الصفحة ، فرأى     
 .مرحبا بصديقنا   
 

 

أطيق      -تستفسر        : أشرح – 1  

إقناعي  -إخباري    -سردي قصصي   -إرشادي : أحدد نوع األسلوب الذي كتب به النص  - 2  

.أضع عنوانا مناسبا للنص – 3  

.أستخرج من النص ما يدل على نفور كاميليا من نظارتها سابقا  – 4  

:نظرةكانت «...نظر عالء إلى الصفحة ، فرأى» نظرة عالء في السطر األخير من النص – 5  

نظرة غضب   -نظرة حقد  -نظرة إعجاب  -نظرة ندم             

:أختار قيمة إيجابية من بين القيم التي يروجها النص – 6  

األمانة  -الكذب   -االعتزاز  -اإلحسان                 

. أستخرج من النص جملة بها أسلوب تعجب -7  

.ــ أشكل الكلمات و الجملة  المضغوطة حسب موقعها في النص 8   
    -نظارة   -  المشجب  -المستغربة   -أذان            

 .كنت ال أطيق وضعها ، لكنها تبدو رائعة بإطارها المدور            

 

 إلاقليمي لنيل املوحد الامتحان 

 1026دورة يونيو  -شهادة الدروس الابتدائية
 

>>>< 

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

سطات -لجهة الدار البيضاء   
 

 الصفحة

3/1 

 :املادة اللغة العربية والتربية إلاسالمية
 :مدة إلانجاز د00س و2

 :املعامل 3
 برشيد: املديرية إلاقليمية

 اللغة العربية
ورقة التحرير علىجميع األسئلة  عنأجيب   

Ι القراءة:ول املجال الرئيس ألا  



 

 

  (ن6)   :التراكيب 

.ـ تمييزا .      ـ  مفعوال مطلقا :    أستخرج من النص – 1  
:أصل بخط الظاهرة التركيبية و ما يناسبها – 2                   

مفعول ألجله             .                        أعجبت بصومعة حسان هندستها  -   
.بدل اشتمال                  .                              هذا مصنع مفتوحة نوافذه -   
  نعت سببي                            زرت البادية تمتعا بمناظرها                  -
.ترمى العلب الفارغة في سلة المهمالت  -   

 .ضار موسى صندوقين برتقاالاشتريت من الخ: أضع الجملة التالية في ترسيمة-  3

 األطفال - الوزرة - مسرعة:أعرب الكلمات التي تحتها سطر حسب موقعها في النص  -4

 (ن6) :الصرف والتحويل 

 .صحراء  -حضارة  : االسمين اآلتيينأنسب إلى -1

"علم طلبهابعد أن  خلف أخته جرى : "أحول الجملة التالية إلى الجمع بنوعيه – 2  

 

:أضع الكلمات التالية في مكانها المناسب – 3  

َمْوِعدٌ    -ِمْطَرَقٌة      -ُمْعَتلٌّ      -أَْحَسن      -الَهاِدي        

 اسم آلة اسم زمان اسم تفضيل اسم مفعول اسم منقوص
     

 

 ن3: (اإلمالء) 

:أصحح الكلمات الخاطئة في الجملة التالية و أعيد كتابتها صحيحة -1     

.حمَل راعي صغيَر شاٍت ولــدْة في المرعى -       
.بُن أخيك هاذا الولد  -       
 

  :أمأل الفراغ بما يناسب -2   

(همزة مناسبة)ٌس ......ُبـ( * تاء مناسبة) ......ُمَبارا( *  همزة مناسبة) ......ُبطْ           

 ......استولــ -  .....عفــ - ......هدايــ - ......مرمـــ: اللينة المناسبة باأللفأكمل الفراغات التالية  -3     

  

 (ن11)                                                                  

 .             كَ تَ صورَ  التي نشرتْ  على عنوانك من مجلة األطفالِ  فَ ر  عَ برسالة من طفل تَ  توصلتَ * 

 .أو قريتك جوابية لهذا الطفل ، تعرفه بنفسك و مدينتكاكتب رسالة 

 

II-   درس اللغوي ال: ثانيالرئيس الاملجال 

III-  نااءإلا: ثالثاملجال الرئيس ال 

 3/2الصفحة      



                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                 (ن5)                                  

                      

 :من قوله تعالى كتب بالخط العادي وبدون شكلأ -1
 "بماء معين : إلى قوله تعالى ..........منا بهآقل هو الرحمن : "من سورة الملك 
 "وهم سالمون: إلى قوله تعالى .............يوم يكشف عن ساق:" من سورة القلم 

 "ما أغنى عني ماليه :إلى قوله تعالى . ......من أوتي كتابه بشمالهما و أ:" من سورن الحاقة 
 :أختار المعنى المناسب لما يلي  -2

 متكبرة -ذليلة  –مطمئنة :  خاشعة 
 القاطعة للحياة –الميسرة للحياة  –المفيدة للحياة : القاضية 

 :أحدد الحكم التجويدي في قوله تعالى -3
 :...............أجرا 

     :...........ما أغنى     

 
 

 .أذكر ثالث صفات واجبة في حق هللا تعالى وأذكر أضدادها -1
 ...................."فمن كان منكم مريضا : " أتمم قوله عز وجل  -   2    
    

            

 
 ................"من حسن إسالم: " أكمل الحديث النبوي الشريف  -1

 :                                   أصل بخط  -2

 الكلمة الطيبة صدقة                     آداب األكل والشرب           

 التسمية                                  طلب العلم   

 آداب الحديث والكالم الطيب                .ربوا بنيكم علموهم هذبوا 

 :أحدد التواريخ الهجرية التالية  -3

 ...................غزوة بدر الكبرى

 ......................حجة الوداع

 ....................وسلموفاة الرسول صلى هللا عليه     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 التربية اإلسالمية
 3/3الصفحة        

Ι  - القرآن الكريم:املجال الرئيس ألاول 

 

 التربية اإلسالمية

II-    العقيدة والعبادات:املجال الرئيس الثاني 

 

III-   النبوية الشريف والسيرةاآلداب اإلسالمية والحديث : املجال الرئيس الثالث 

 النبويةالنبوية

 


