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 الامخحان الطئِؽ إلاازحي  اللغت العطبُت والتربُت ؤلاػالمُت صححم

 

ً ت للتربُت والخىٍى  ألاوازًمُت الجهٍى

 لجهت مطاهش آػفي

ت ؤلاكلُمُت آلػفي  اإلاسًٍط

لىُل اإلاىحس على الطعُس ؤلاكلُمي  الامخحان ؤلاشهازي

 شهازة السضوغ الابخسائُت

 (2017)زوضة ًىهُى 

 مازة اللغت العطبُت والتربُت ؤلاػالمُت

 اإلاىضىع الطئِؽ

 اإلاسة: ػاعت وهطف
 

  
  النص: 

ف غي  نو ه  اليك   ، وه   صغ   و نا  و نا      ل        ص ، ونيوع    س       ي  ب  ال  الشيء        ه           
  ل   س فنى.  ءنو  ا الن        ه  ل  ن  أن    ذوب ش ئ  فش ئ ،     ت  م  ت  ي  و  نو ه   غي  اليك   ،،  ه  ف ل ن  أ

  

     إ  ن   الش  م  ء  ت  ن ت   ل  رق               ت   ت         ،    ف     ي  ر   ال   قي      ي    م  ن   الق       ي  بيل ن                   يت مر ن   الت  ء      

 . الم  ش        ، ل  ي  ست   يس   الق        ي  سء      ا ، ال فك و  ف  سء ن    ،  ن  ي   فك و  ف  سء نة غ  ه 

 

ل س   لوا، واليءل  الذل  ءلي  ،    ت     ق  الذل  ش ى ل سءن  والن ، واأ  ال    ن       األ  ل     ي    ال    ى ل انظ    
 والش    الذل  لي   ، والءي   والفال   الذ    ن  و  ل   الغذا 

  س عنونن  على الل  ة ال    ، وك      الن   ي  شيوي      للن   وه   ل  ق. ي   هشال  شيوي ي  ئ  
 .ال  ا   

: اللطاءة والشيل )  (ن20اإلاجاٌ الطئِؽ ألاٌو

 /الشطح:  1-1

 ن(.2أكطأ الىظ وأحسز معنى اليلمخين :)  -أ

  :ٌعم /ٌؼىز.=ٌغمط 

  ًخعب ٌشلى = 

 (.ن1وأحسز ضس اليلمت:)أكطأ الىظ    - 

 ءب  ش ى  س   ح   = 
 ن(.02في الخاهت اإلاىاػبت: )  x)هىعُت الىظ بىضع عالمت) أحسز 1- 2

 ن(02أحسز الفىطة ألاػاغ للفلطة ألاديرة مً الىظ )  3-2

 العُبت.جلبل حمُع ألاحىبت التي جبين  الخضحُت  التي ًلسمها آلاباء  واإلاعلمين والشطظت مً أحل الحُاة 

طها.4-1 عت حعلُلها وجبًر  جلبل حمُع ألاحىبت شٍط

5 -1 (:  ن(02أعين هىع ألاػلىب  في الجملت اإلاسضحت بالجسٌو

 هىع ألاػلىب الجملت

 أػلىب الخعجب أبىائهم ما أعظم جضحُت آلاباء في ػبُل

 

    ن(02)( في الخاهت اإلاىاػبت: xعالمت)العىىان اإلاىاػب للىظ بىضع أدخاض 6-1

  البِئت x الخضحُت  الحب

 عً ول دعأ مطجىب( 0.25)ن(06أشيل الجمل واليلماث اإلاىخىبت بذغ مضغىط. )7-1

 
 

x 

 ملالت حياًت هظ شعطي 

 ء
x 
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 ن(15اإلاجاٌ الطئِؽ الثاوي: السضغ اللغىي) -3

: التراهُب   ) 2.1  ن(.06. اإلاجاٌ الفطعي ألاٌو

 ن( 03هخبها في الخاهت اإلاىاػبت .                                   )أأػخذطج الظاهطة الترهُبُت اإلاىاػبت مً ول حملت و 

 بسٌ وعذ مؼدثنى حاٌ جىهُس معىىي  الجملت                    

ئ الشمعت البِذ الفؼُح - ض ِ
ُ
  الفؼُح    ج

    فطحت  زدلذ ألام البِذ فطحت -

     هفؼه  يناإلاخعلم ٌعلم ألاػخاش هفؼه -

   واحسة   احتركذ الشمىع  ئال واحسة  -

 بً     الىاغ بالعسٌحىم عمط بً الخعاب  -

                                                                                  .ن( 03. أعطب ما جحخه دغ في الىظ، حؼب مىكعه ) 2-2

 ئعطابها حؼب مىكعها في الىظ اليلمت

 مضاضع مطفىع وعالمت ضفعت الضمت الظاهطة على ادطهفعل  ًخمخع 

 وعالمت حطه الىؼطة الظاهطة على ادطه بالىاػم مجطوض  الحُاة

 مفعٌى به مىطىب وعالمت هطبه الفخحت الظاهطة على ادطه ألاب
 

ل  ). 2.2  ن(06اإلاجاٌ الفطعي الثاوي: الططف والخحٍى

 ن(.  2.5. أمأل الجسٌو بما هى معلىب مع الشيل) 2.2.1         

 الجواب املطلوب الكلمة الجواب املطلوب الكلمة

ائل   اػم الفاعل قال
َ
ٌ  اػم ميان نزل  ك  منز

ٌ  شكر ىض   اػم اإلافعى
ً
 أعظم اػم جفضُل عظم َمشى

 فخاحم اػم الت فتح
 

ِه.    ن(.    2أحٌى الجملت ئلى اإلاثنى بىىعُه:) 2.2.2 ًْ َرُم ُهَى الصي ًٍعُُع َواِلَس
َ
ْحت

ُ
إلا
َ
ُم ا

ّ
َعل

َ
خ
ُ ْ
إلا
َ
 ا

م -
ّ
َعل

َ
خ
ُ ْ
إلا
َ
  انا

ُ
إلا
َ
َرما

َ
 .ماَواِلَسْيهِ  انًٍعُعُ  انصلال ما ُه ان ْحت

م -
ّ
َعل

َ
خ
ُ ْ
إلا
َ
َرم انخا

َ
ْحت

ُ
إلا
َ
 .ماَواِلَسْيهِ  انٍعُعُ ج انخلال ما ُه ان خا

 ن(1.5أوؼب ئلى ألاػماء الخا لُت: ) -2.23

 مسضس ي   ػت:مسض مطاهش ي/                  مطاهش:ػماوي                   .ػماء:

 ن(03)اإلاجاٌ الفطعي الثالث: ؤلامالء .2.3

 ن(3. أصحح ضػم اليلماث الخالُت:)2.3.1

   الطػم الؼلُم لها اليلماث الخاظئت

 مِ  مؼئلت ًػَما ػمى
 
 ؼألت

  ضؤف
ً

 فِ  فأة َضؤوف
 
 ئت

 ميان الىلغ.أضع )بً( أو )ابً(  2-3-2

 أبي ظالب صحابي حلُل.بً علي                   هشام الضُىف ئلى اإلاأزبت             / ابًزعا 
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 (ن15الثالث: ؤلاوشاء   ) اإلاجاٌ الطئِؽ .4

 هظ اإلاىضىع:

اهخب ئلى والسًً  ضػالت دعُت مً ػبعت ػعىض ئلى حؼعت   

أحل مً هما ػعىض، جحُيهما فيها وحشىطهما على جضحُات

 حعلُمً وجطبِخً جطبُت حؼىت.

ط:  جإدص اإلاىحهاث الخالُت بعين الاعخباض أزىاء الخحٍط

ر الطػالت  -  اػم اإلاطػل ئلُه –ميان وجاٍض

 عباضة اإلاجاملت الافخخاحُت -

 الىظ الاػاغ)شىط الىالسًً على جضحُاتهما( -

 اػم وئمضاء اإلاطػل-عباضة اإلاجاملت الخخامُت -

م وػلم الخىلُغ   الخاص باإلوشاءشبىت جلٍى

 الىلعت النهائُت ال وؼبُا وعم

 

 الجاهب اإلاخعلم

 جلىُت الطػالت   

ر الطػالت   ن5 ن5.5 ن1 هل هخب ميان وجاٍض

  5ن 5.5ن 1ن هل هخب اػم اإلاطػل ئلُه

  5ن 5.5ن 1ن هل افخخحذ الطػالت بعباضة اإلاجاملت الافخخاحُت

  5ن 5.5ن 1ن الطػالتهل هخبذ عباضة اإلاجاملت الخخامُت في ادط 

  5ن 5.5ن 1ن هل دخمذ الطػالت باػم وامضاء اإلاطػل

  5ن ن1.5 ن3 هل جم الالتزام باإلاىضىع اإلاعلىب حاهب اإلاضمىن 

  5ن ن1 ن2 مخىاػلت ومطجبت فياضألا هل 

 

 

 حاهب الخلسًم

  5ن ن5.5 ن1 هل الىخابت ملطوءة ومطجبت

  5ن 5.5ن 1ن هل الجمل جامت  البىاء جطهُبُا

ال   5ن 5.5ن 1ن هل الجمل جامت البىاء ضطفا  وجحٍى

  5ن 5.5ن 1ن هل الىظ داٌ مً ألادعاء ؤلامالئُت

  5ن 5.5ن 1ن هل جم احترام عالماث التركُم

 /............15الىلعت النهائُت: 

 

 

 بالخىفُم ئن شاء هللا
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 :مصحح التربُت ؤلاػالمُت

 

 ن(2)ؤلامام في الطهعخين: ألاحعاء التي ضلى بهاأهخب 1

 ٌ :.الجعءألاو

 

 
 :الجعءالثاوي

 
 

سي اإلاىاػب :  1-2    ن(1)أضل اليلمت بالحىم الخجٍى

      

   

الخطسًم الخام  والاعخلاز الجاظم بىحىزه  ن(.2؟)حسز ضهىين مً أضوان ؤلاًمانوضز في دعبت ؤلامام ولمت  ئًمانهم اللىي.  -2

 حعالى وما ًجب له ػبحاهه

ما م3ً  -الحىمت–الحلم  –ن(.الطبر 2أدالق الطػٌى ضلى هللا علُه وػلم .) أشهط دللا هٍط

 كاٌ هللا حعالى  : -4

 
 

 ن(الؼب والشخم1أشهط واحسة مً مفؼساث الطىم في اللطت التي كسمها ؤلامام .) 5

 
)الشُىخ ن(عسم احترام حلىق الغير 1بعض الطواب في اللطت أعاله)عسم اػخلامت  مً مظاهط التي أحسز مظهطا6

 /الؼب والشخمواإلاؼىين(

ً بأزب الحىاض ،بأًت كطت ًصهطن شلً؟ أضع عالمت أمام الجىاب اإلاىاػب  )7                                            ن(.1ِالتزم الشُر أزىاء هصحه ومحاوضجه اإلادشاحَطٍْ

  

 

 

  ن(.1؟) لإلكىاعأدخاضه أضع عالمت أمام ألاػلىب الصي -8

 

 

 

 

 بالتوفيق إن شاء اهلل

 

 

ًٍئزغام بغىت للخىى 

  مشبعمس 

لِجس
َ
ٌُ ا ا  X  الِحَىاُض  

 X  كطت ئبطاهُم علُه الؼالم كطت أػُت بيذ عمطان
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 ا

  

           
 

 

  10الىلعت على   06الىلعت على اػم اإلاصحح:

 النص:
 صللللللغ   و للللللنا  و للللللنا      ل   لللللل ، وهلللللل   اليكلللللل   هلللللل  نو ف غي  البيتتتتتت الشلللللليء    لللللل    هلللللل     لللللل      

هللللل  ل  نللللل    لللللا النللللل        يتمتتتتتت و ،  غيللللل  اليكللللل   نو هللللل  ،  هللللل  ف ل نللللل  أ سللللل   ونيوع للللل  ، للللل  ص
 س فنى. ل     ءنو  ،أن    ذوب ش ئ  فش ئ 

، يبتتتتتتيل ن   تتتتتت     القتتتتتت    فتتتتتت   تتتتتتير التتتتتت قي    يتتتتتت من، الشتتتتتتمء  تنتتتتتت ت لرقتتتتتت     تتتتتت  ت تتتتتتت   إن     
يلللللل   فكلللللل و    سللللللء ن   ،  للللللن فلللللل   ال  فكلللللل و، ليستتتتتتت يس القتتتتتت    يستتتتتتء  ا ، يت مرتتتتتت ن التءتتتتتت   المشتتتتتت  

 .غ  ه  ف  سء نة
ل سللللللل   لوا،    و  للللللل، واأ  ال للللللل   ن للللللل  اللللللللذل  شللللللل ى ل سلللللللءن  والن  األ   للللللل  ل ال يتتتتتتت   ى للللللللانظللللللل     

 ي للللل   ، والءيللللل   والفالللللل   اللللللذ    ن  لللللو  ل للللل  الغلللللذا .واليءلللللل  اللللللذل  ءلي للللل ، والشللللل    اللللللذل  ليللللل   
وكلللل   لللل   النلللل   يلللل  شلللليوي   لللل   للنلللل   وهلللل   ال   لللل ،هللللشال  شلللليوي ي لللل ئ   سلللل عنونن  علللللى الل لللل ة 

 .ال  ا     ل  ق
 

 .بخططف "أحمس بىهماخ"ٌػلؼلت اكطأ                                                                                 

ٌ  اإلاجاٌ الطئِؽ -1  ن(20) والشيل : اللطاءةألاو
 

 الشطح:/   1-1

 ن(.2:) اليلمخينأكطأ الىظ وأحسز معنى    - أ

 .........................................................: غي  

  ........................................................:ش ى  

 ن(.1):اليلمتأكطأ الىظ وأحسز ضس    - 

 س   ح ≠..................................................... 
 

 ن(.20: )في الخاهت اإلاىاػبت  x)) بىضع عالمت هىعُت الىظ أحسز 1- 2

 ن(02) فلطة ألاديرة مً الىظأحسز الفىطة ألاػاغ لل  3-1

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

اهظط ئلى الحُاة لتري ألاب الصي ٌشلى لِؼعس أوالزه، وألام التي جنهً كىتها ٌ الياجب: )أهذ مخفم مع  كى هل  4-1

حىا                          ال          موع                                                                                                   ن(1)؟(لِؼتًر

 ...............................................................................................................................................................ن:حىابً،ل  لعل   

 .ن(2........................)..............................................................................................................................................................

ٌ   أعين هىع ألاػلىب 1- 5  ن(20):في الجملت اإلاسضحت بالجسو

 ألاػلىبهىع  الجملت

 .................................. ! أبىائه ضحُت آلاباء في ػبُلج ما أعظم
 

    ن(20) :( في الخاهت اإلاىاػبتxعالمت)بىضع  العىىان اإلاىاػب للىظأدخاض 6-1

  البِئت  الخضحُت  الحب

 ن(60)بذغ مضغىط. الجمل واليلماث اإلاىخىبت  أشيل7-1

 
 ..........:....................االسم الشخصي

 .............................االسم العائلي:........
 .................................رقم االمتحان......

 المعلوماتمالحظة: المرجو طي اإلطار بعد كتابة  
لنيل شهادة  الموحد على الصعيد اإلق ليمي   االمتحان  

 الدروس االبتدائية
 (7102)دورة يونيو  

 مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية
 الموضوع الرئيسي

 د01المدة:

 ملالت حياًت هظ شعطي 

 

ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفيا  
 المديرية اإلق ليمية ألسفي
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 ن(15السضغ اللغىي)اإلاجاٌ الطئِؽ الثاوي:  -2

   

: التراهُب 2.1  .ن(06)   . اإلاجاٌ الفطعي ألاٌو

 

 

 ن( 03)                                         هخبها في الخاهت اإلاىاػبتأأػخذطج الظاهطة الترهُبُت اإلاىاػبت مً ول حملت و 1-2

 بسٌ وعذ مؼدثنى حاٌ معىىي  جىهُس الجملت                    

-  
ُ
      .الفؼُح البِذالشمعت  يءض ِ ج

      .البِذ فطحت زدلذ ألام -

      .اإلاخعلمين  هفؼه ٌعلم ألاػخاش -

       .ئال واحسة  احتركذ الشمىع -

      .الىاغ بالعسٌحىم عمط بً الخعاب  -

                                                                                  . ن(03) مىكعه حؼب  ،. أعطب ما جحخه دغ في الىظ 2-2

 ئعطابها حؼب مىكعها في الىظ اليلمت

  ًخمخع 

  الحُاة

  ألاب
 

ل. 2.2  ن(06)  اإلاجاٌ الفطعي الثاوي: الططف والخحٍى

   .ن(2.5هى معلىب مع الشيل). أمأل الجسٌو بما  2.2.1         

 الجواب املطلوب الكلمة الجواب املطلوب الكلمة

  اػم ميان نزل   اػم الفاعل قال

ٌ  شكر   اػم جفضُل عظم  اػم اإلافعى

  لتآاػم  فتح
 

ُم ن(.        2لى اإلاثنى بىىعُه:)أحٌى الجملت ئ 22.2.
ّ
َعل

َ
خ
ُ ْ
إلا
َ
 ا

ُ
َرُم ُه اإلا

َ
ِه ُُع َواِلَس ِع َى الصي ًْحت ًْ. 

-................................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................ـ...........................

 ن(1.5أوؼب ئلى ألاػماء الخا لُت: ) -2.23

 .........................................................ػت:.مسض  .................................................مطاهش:.............ػماء:.........................

 ن(03)  . اإلاجاٌ الفطعي الثالث: ؤلامالء2.3

 ن(3أصحح ضػم اليلماث الخالُت:). 2.3.1

 الطػم الؼلُم لها الخاظئتاليلماث  الطػم الؼلُم لها اليلماث الخاظئت

 َم   ىَم َػ 
 
  ؼئلت

 فِ   ؤفضَ 
ُ
  أة

 أضع )بً( أو )ابً( ميان الىلغ. 2-3-2

 علي ..............أبي ظالب صحابي حلُل.                  /             .زعا .............  هشام الضُىف ئلى اإلاأزبت
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 ن(15الثالث: ؤلاوشاء   ) اإلاجاٌ الطئِؽ .3

 

 اإلاىضىع:هظ 

 الؼازػببببببببببببببببببت،بمىاػبببببببببببببببببببت هجاحببببببببببببببببببً فببببببببببببببببببي امخحببببببببببببببببببان الؼببببببببببببببببببىت  

دعُببببببببببببت مببببببببببببً ػبببببببببببببعت ػببببببببببببعىض  والببببببببببببسًً ضػببببببببببببالتاهخببببببببببببب ئلببببببببببببى 

، جحُيهمبببببببببببببببببببببببببببا فيهبببببببببببببببببببببببببببا وحشبببببببببببببببببببببببببببىطهما علبببببببببببببببببببببببببببى ئلبببببببببببببببببببببببببببى حؼبببببببببببببببببببببببببببعت

مببببببببببببببببببببببً أحببببببببببببببببببببببل حعلُمببببببببببببببببببببببً وجطبِخببببببببببببببببببببببً جطبُببببببببببببببببببببببت هما جضببببببببببببببببببببببحُات

  حؼىت.

ط: -  جإدص اإلاىحهاث الخالُت بعين الاعخباض أزىاء الخحٍط

ر الطػالت  -  ئلُهاػم اإلاطػل  –ميان وجاٍض

 عباضة اإلاجاملت الافخخاحُت -

 ػاغ)شىط الىالسًً على جضحُاتهما(الىظ ألا  -

 اػم وئمضاء اإلاطػل-عباضة اإلاجاملت الخخامُت -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................................... 
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مُت الخاضت بالتربُت ؤلاػالمُت:  الىضعُت الخلٍى

  . جحسر ؤلامام في الخعبت عً أدالق الطػٌى )ص( ضافلذ والسن ئلى اإلاسجس لخأزًت ضالة الجمعتشهط ضمضان اإلاباضن، في     

ؼب  الطواب جسافع للحافلت حتى ألاماميب البا اهفخحما أن اللىي. وأدبرهم باللطت الخالُت:)) و أصحابه وئًمانهم ًتزاحمىن َو

 ضمضان شهط الطُام وألادالق، وجحمل اإلاشلت!  طاح شُر:ف, مؼىينحلىق غيرهم مً شُىخ و  ال ًحترمىن  ا. بعضهم بعض

 اجلىا هللا!

ىا" ودخمه ب" وبِؽ اإلاطير". وحعء مً ػىضة الللم  بعس أزىاء الطالة جال ؤلامامو    الفاجحت حعء مً ػىضة اإلالً بسأه ب"وللس ٍظ

  ".ب" و ال جعع" جم أنهاه ب"أزُماػتهله 

 
 : الخالُت الخعلُماث عً حُبأاهعالكا مً الؼُاق وألاػىاز 

 ن(2)ؤلامام في الطهعخين: ضلى بها ألاحعاء التيأهخب -1 

 ٌ ..............:............................................................................................................................الجعءألاو

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

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

..........................................................................................................................................الجعءالثاوي

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

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

سي اإلاىاػب :  1-2    ن(1)أضل اليلمت بالحىم الخجٍى

      

   

 ....................................................................ن(.....2؟)حسز ضهىين مً أضوان ؤلاًمانوضز في دعبت ؤلامام ولمت  ئًمانهم اللىي.  - 2

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

ما  -3  .....................................................................................ن(........1مً أدالق الطػٌى ضلى هللا علُه وػلم .)أشهط دللا هٍط

م )ػىضة الللم على  اػخسٌ مً-4  .................................................................................................ن(؟1دلم الطػٌى )ص(الىٍط

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

 .....................................................................................ن(.1أشهط واحسة مً مفؼساث الطىم في اللطت التي كسمها ؤلامام .)-5

 .........................................................ن(.....1اػخلامت  بعض الطواب في اللطت أعاله)  ظاهط عسمممً  أحسز مظهطا -6

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

ً بأزب الحىاض ،بأًت كطت ًصهطن شلً؟ أضع عالمت أمام الجىاب اإلاىاػب )-7                                             ن(.1ِالتزَم الشُر أزىاء هصحه ومحاوضجه اإلادشاحَطٍْ

 

 

  

  ن(.1؟) لىب الصي أدخاضه إلكىاع غيري أضع عالمت أمام ألاػ-8

 بالتوفيق إن شاء الل

ًٍئزغام بغىت للخىى 

  مشبع مس 

ببببببببببببببببطة ض بببببببببببببببب ي هللا  اٌ ضػببببببببببببببببٌى هللا : كببببببببببببببببكبببببببببببببببباٌ  عىببببببببببببببببهعببببببببببببببببً أبببببببببببببببببي هٍط

: " لببببببببببببببببببببببِؽ الطببببببببببببببببببببببُام مببببببببببببببببببببببً ألاوببببببببببببببببببببببل ضببببببببببببببببببببببلى هللا علُببببببببببببببببببببببه وػببببببببببببببببببببببلم

ب، ئهمببببببببببببببا الطببببببببببببببُام مببببببببببببببً اللغببببببببببببببى والطفببببببببببببببث، فببببببببببببببان ػببببببببببببببابً والشببببببببببببببط 

 "، ئوي ضائمأحس أو حهل علًُ فلل: ئوي ضائم

 ضواه البذاضي 

 
َ
ٌُ لِجسا ا    الِحَىاُض  

   كطت ئبطاهُم علُه الؼالم كطت أػُت بيذ عمطان


