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                              ن(0.5)  معطوبة – :ما مرادف -1

                                                             (ن0.5)     تافهة – :بضد ايت

                                                                                                                           ن( 1)   (قصة – مقالة –رسالة  –حوار)حدد نوعية النص:  -2

                                                                             (ن1)        ؟الثانيةفي الفقرة من النعم الواردة  تيناذكر نعم -3

 (ن2) حدد الفكرة العامة للنص. -4

 (ن1) ؟ما هو الرأسمال الحقيقي لدى اإلنسان -5

                                                     (ن1) تعجب:استخرج من النص أسلوب  -6

 (ن1) مع التبرير "؟والفضةقول الكاتب بأن "نعمة الصحة خير من الذهب ما رأيك في  -7

 

 

 

 ن(2) النص في غليظ بخط المكتوب الجزء أشكل -1

 ن 8    األول: القراءةالمجال الرئيسي -1

 !عنهان غفلنا إوما أكثر النعم التي بين أيدينا        

 ويمأل ثابتة،على األرض بخطوات  ويمشييهز يديه كلتيهما،  وهومن بيته  اإلنسان يخرجان  ما أروع       

 الذهبية.فتنفتح عيناه على األشعة  الكون،بصره إلى آفاق  ويمد ،عميقةصدره بالهواء في أنفاس رتيبة 

ابتلوا بفقد هذه  أناساأال تعلم ان هناك  بحريتها ليست شيئا قليال. وتستمتعالتي تمرح في سعتها  الصحةهذه  إن       

معطوبة.  الهاضمةمن يتلوى من اكل لقمة ألن أجهزته  ومنهم، المرضيستطيع حركة بعد أن قيده  المنهم من  ؟النعم

 .ومنهم. ومنهم،

أن تحسب  الخطأ من كال. إنكال،  كنت معافى من هذه األسقام كلها فهل تظن القدر زودك بثروة تافهة؟ إذا       

 وعافيةسابغة رأسمالك األصيل هو ما أنعمه هللا عليك من صحة  إن !وفضةرأسمالك هو ما اجتمع لديك من ذهب 

 .وقدمكبين رأسك  تتألق

 .هإيا كالذي حبا الخير الكثيرهللا على هذا  واحمد، طعم الحياة الموفورة التي أتيحت لك ذقف      
 بتصرف-من كتاب "جدد حياتك لإلمام محمد الغزالي                                                                                      

 ن 6    : القواعدالثانيالمجال الرئيسي -2
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 (ن1 ) التالية:ستخرج من النص الظواهر التركيبية ا -2

 

 

 (ن1) :في النص حسب موقعها خط اتحته الكلمات التي أعرب -3

 إن   -   يخرج                     

 (  ن1 ) سم الصيغ الصرفية للكلمات التالية: -4

 الخير   -   معطوبة             

                                                                 (  ن1 : )المناسبفي المكان  "اكتب "ابن" او "بن  -5

 .عمي اشكر هللا على نعمه...........يا -6

  .الوليد سيف هللا المسلول.....خالد..... -7

 

 

  .عشرة عن يزيد وال أسطر سبعة عن يقل ال فيما تحدث عن نعمة الصحة ، كيفية الحفاظ عليها و وقايتها من األخطار

 فعل مضارع منصوب فعل مبني للمجهول جملة حالية
........................  ......................  .........................  

 ن6    اإلنشــــاء  و : التعبيرالثالثالمجال الرئيسي -3
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شهادة  اإلقليمي لنيلاالمتحان الموحد  المصحح

 الدروس االبتدائية

   - 2021 -دورة يونيو  

)أصيل( اللغة العربية  

 المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

العلميوالتعليم العالي والبحث   
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 جهة سوس ماسة
 المديرية اإلقليمية لتارودانت

 

                                                         

                              ن(0.5)  ..ناقصة – سقيمة – عليلة – مريضة :معطوبة – :ما مرادف -1

                                                             (ن0.5) مهمة.. -غالية-قيمة : تافهة – :بضد ايت

                                                                                                                           .ن( ...........................1) مقالةحدد نوعية النص:  -2

 (ن1) ؟الثانيةفي الفقرة من النعم الواردة  تيناذكر نعم -3

  -نعمة البصر  –نعمة التنفس  -التنقل  –نعمة الحركة 

  (ن2) حدد الفكرة العامة للنص. -4

 عليها وشكره إياهاالتي منحنا هللا  نعم الصحيةلل وتقديرإعطاء قيمة 

 (ن1) ؟ما هو الرأسمال الحقيقي لدى اإلنسان -5

 .وعافية  الرأسمال الحقيقي لدى اإلنسان هو ما أنعمه هللا عليه من صحة           

                                                     (ن1) تعجب:استخرج من النص أسلوب  -6

  بين أيدينا وإن غفلنا عنها! ما أكثر النعم التي

 ....اإلنسان من بيته وهو يهز يديه يخرجما أروع ان 

 (ن1)ما رأيك في قول الكاتب بأن نعمة الصحة خير من المال والذهب والفضة؟  -7

 بالسؤال مع تبريرهكل رأي له عالقة 

 

 

 ن(2) النص في غليظ بخط المكتوبة الجمل أشكل -1

 هُ رَ دْ صَ  َلُ مْ يَ ، وَ ة  تَ ثاب   وات  طُ خُ ب   ض  رْ ْلَ ٱلى شي عَ مْ يَ ما، وَ ه  يْ تَ لْ ك   ه  يْ دَ يَ  ز  هُ يَ  وَ هُ وَ  ه  ت  يْ بَ  نْ م   سانُ إْلنْ ٱما أَْرَوَع أَْن يَْخُرَج 

ة  ميقَ عَ  ة  تيبَ رَ  فاس  نْ في أَ  واء  هَ لْ ٱب    

 

 

 

 ن 8    الول: القراءةالمجال الرئيسي -1

 ن 6    : القواعدالثانيالمجال الرئيسي -2
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 (ن1 ) التالية:ستخرج من النص الظواهر التركيبية ا -2

 

 

 (ن1) :في النص حسب موقعها خط اتحته الكلمات التي أعرب -3

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره: اإلنسان

                                      ونصبحرف توكيد : إن

 (  ن1 ) سم الصيغ الصرفية للكلمات التالية: -4

 مصدر ثالثي الخير اسم مفعول معطوبة .

                                                                 (  ن1 : )المناسبفي المكان  "اكتب "ابن" او "بن  -5

 .عمي اشكر هللا على نعمه ابن يا -6

  .الوليد سيف هللا المسلول بن خالد -7

 

 

 عن يزيد ال و أسطر سبعة عن يقل ال فيما تحدث عن نعمة الصحة ، كيفية الحفاظ عليها و وقايتها من األخطار

 .عشرة

 قطن 6 شبكة تصحيح اإلنشاء 

 سلم التنقيط عناصر اإلجابة  المعيار

1 
 أسطر. 10أسطر إلى  7من  -

 ما عدا ذلك  -

 ن 0.25

 ن 0

 ن 1 (.السردتوظيف مهارة الكتابة المناسبة )  - 2

 ن 2 الوقاية من األخطار –على صحة جيدة  األفكار: الحفاظعرض  - 3

 ن 1 استعمال عالمات الترقيم بكيفية سليمة. - 4

 ن 1 استخدام الرصيد اللغوي المناسب. - 5

 ن 0.5 الخلو من األخطاء. - 6

 ن0.25 التنظيم و المقروئية. - 7

 
 

 

 نعت حقيقي فعل مضارع منصوب فعل مبني للمجهول جملة حالية

- تيحتأ   -ابتلوا وهو يهز يديه كلتيهما  
 

تحسب  - يخرج  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثابتة رتيبة عميقة
 الذهبية قليال الهاضمة 
 معطوبة تافهة الصيل 
 سابغة الموفورة الكثير 
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