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 ن(1,5). أمام مرادف كل كلمة× ضع عالمة أ .1

 خائف   مغموم   مسرور   مهموم
 

 اختلفوا   افترقوا   اجتمعوا   احتشدوا
 

 سهوه   حزنه   فرحه   شروده

 

 ن(1,5)اإلجابة الصحيحة: أصل السؤال ب .3

 مدرسة.ذهب إلى ال • 
  علي بعد استيقاظه من النوم؟ ماذا فعل • .ذهب إلى السوق 
 ذهب لرعي الغنم. • 

 ن(2,5) حب األم البنها علي.على  ما يدلأستخرج من النص  .4

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

 ن(2) لنداء.ل اأستخرج من النص أسلوب .5

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

       ن(1,5) النص: يةنوع تحت× ضع عالمة أ .2

 

 النقطة النهائية:

 المملكة المغربية 
 وزارة التربية الوطنية

  للتربيــــة والتكويــن  األكاديمية الجهوية

 جهــة مراكش اسفي  
  المديرية اإلقـليمية اليوسفية

.......................................اسم المصحح: توقيعه:  

 المجال الرئيسي األول: القراءة والشكل نقط 20

 رسالة   خطبة شعر مقالة

    

لاذ  وجاد  توجه إلى الحظيرة رغبة في مسااعدة أبياها امن نومه وشروق الشمس.  علييقظ الطفل تاس         

 .عتنفاء بهفاأخرج علي األغنام كلها من الحظيرة إال نعجة كسرت ساقها كسرين تكلفف األب باال .يعد الغنم عدا

بنها عليا حاملة قرابا جلديا به ماء وشاي وبعض الخبز؛ ضمته  إلفى صفدرها ضفمة حنفان  ومحبفة الحقت األم 

  .من النصائح واألدعية مجموعةوودعته كعادتها مرددة 

ليجد التالميفذ وقفد احتشفدوا جمفيعهم أمفام األقسفام  مصبوغة جدرانها،في الطريق، مر علي بجوار مدرسة      

أسفئلة محيفرة: هفل سفطظل طفوال  ثالثاةمنتظرين موعد الدخول. وضع يده علفى خفده وهفو مهمفوم؛ سفم تسفاءل 

ا ال أعفرف القفراءة حياتي راعيا للغنم؟ وإلى متى سفطحرم مفن حقفي ففي التمفدرس؟ وكيفف سفطعي  حيفاتي وأنف

 والكتابة؟ 

قفد أكلفت خراففن سفنابل العفم مسفعود؛ لانتبه انتبه،  !لم يقطع شروده سوى صوت صديقه وهو يناديه: ياعلي    

 إلبعاد القطيع عن الحقل. سعياالسهم انطالقة لينطلق علي 



 من إعداد األستاذ أمين السحيمي

 ن(2,5) ولماذا؟الذي قطع شرود علي؟  ام .6

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

 ن(2,5) التمدرس؟ق وأنت محروم من حلو كنت مكان علي، ماذا سيكون إحساسن  .7

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

 ن(6) شكال تاما. بخط مضغوط )بارز( ةبوكتالكلمات والجمل الم أشكل .8

 

 
 ن(1): يلي مال مثاال واحدا ستخرج من النصأ (1

 ن( 2) :وأبين نوعه امطلق مفعوالجملة واحدة تتضمن  أستخرج من النص (2

 نوعـــــــــــــــــــــــــــــــه المفعول المطلق

  

 ن(1) يلي حسب موقعه في النص. أعرب ما (3

   ............................ :منتظرين -                                    ...........................: أمام-

 أخرج علي األغنام كلها إال نعجة.ن(     2) الجملة التالية.أعرب     (4

 ..........................................................................................................................................................................     أخرج:

 .........................................................................................................................................................................:     علي

 .........................................................................................................................................................................  األغنام:

 ..........................................................................................................................................................................     كلها:

 ..............................................................................................................................................................................      إال:

 .........................................................................................................................................................................     نعجة:

 مفعول ألجله نعث حقيقي توكيد معنوي لفعل مبني للمجهو

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

 

 ن( 1) ، والمزيد إلى مجرد:ول الفعل المجرد إلى مزيدحأ .1

د  ع  ت   ........................... ل  م  ع  ت  اِس   الفعل المزيد  ....................... مَّ

 ج  ر  خ   ....................... ع  ف  د   ................ الفعل المجرد

دَّ  - قال - وعى  - وجد -سأل        ن( 2) اآلتية:ن األفعال الجدول بما يناسب م أمأل .2   مشى - كتب -كوى  -م 

 فعل معتـــــــــــــــــل فعل صحيـــــح

 ونرقلفيف م قولفيف مفر ناقص أجوف مثال مهموز مضعف سالم

        

 ن( 0,5)هو ال يعرف القراءة والكتابة :     أحول الجملة التالية .3

 هي .................................................................................................................................................... 

 هم.............................................................................. ......................................................................... 

 المجال الفرعي الثاني: الصرف والتحويل نقط 6

 

 نقط 6
 المجال الفرعي األول: التراكيب 

 

غويالمجال الرئيسي الثاني: الدرس الل نقط 15  



 من إعداد األستاذ أمين السحيمي

 

 ن( 1,5) .مع الضبط بالشكل دول بما يناسبالج أمأل .4

 اسم المفعول اسم الفاعل المصدر الفعل

    فتح

    استعمل

 

  ن( 1) مشواة  – عداء  –المعتِدي   – مصطفى صنف األسماء التالية حسب الجدول: .5

 اسم ممدود االسم المنقوص اسم االلة اسم مقصور

    

 
 

الهمزة المناسبة  أِضيف

 إلى الكلمات التالية:

أضُع كلمة "ابن" أو "بن" مكان  

 النقط:

أكمل الكلمات التالية  

 باأللف اللينة المناسبة:

أُِضيف التاء المناسبة  

 :إلى الكلمات التالية

ي ا  ..........وشـ  .الخطاب بالفاروق .......عمر ب  لُق    س   .....كــــ  ......ح 

 .....معلما  ..........منتد   بطوطة رحالة مشهور. .........  ة  ـ.....فِــ

 .....صو  .........هدايـ  عبد هللا خاتم األنبياء. ......محمد  ال .....ُســـ
 
 

 

 .التمدرسمن حقه في محروما  علي طفل يقضي معظم وقته في رعي الغنم

ابنهما في المدرسة تحاول فيه إقناع أبوي علي بضرورة تسجيل  حدود سمانية أسطر موضوعا إنشائيا فيأكتب 
 :ليستفيد من حقه في التمدرس مسل بقية أقرانه. مبرزا ما يلي

 حق علي في التمدرس؛ ✓

 واجب األبوين تجاه ابنهما؛ ✓

 أهمية الدراسة في حياة األطفال. ✓
...................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 المجال الفرعي الثالث: اإلمالء  نقط 3

 

 المجال الرئيسي الثالث: اإلنشاء نقط 15



 من إعداد األستاذ أمين السحيمي

 
 مكتسباتي:وأجيب عن األسئلة من خالل استسمار  بتطن،أقرأ الوضعية التالية  ❖
تطرق فيها إلى ركن الصيام؛ ، ألقى اإلماُم ُخطبًة في رمضان ألداء صالة الجمعةإلى المسجد رافق أحمد والده         

عليه وسلم وكيف لجط الرسول صلوات هللا عليه في البداية  كما ذكر اإلمام قصة نزول الوحي على رسول هللا صلى هللا
وبعد االنتهاء إلى الدعوة السرية خوفا من بط  قري  مذكرا بصبره صلى هللا عليه وسلم على األذى الذي لحقه منهم. 

ينقلب .... :ز وجل.... إلى قوله عتبارك هللا الذ  بيد  الملكمن الخطبة قرأَ اإلماُم في الركعة األولى من قوله تعالى: 
...  :إلى قوله تعالى...  َفاْصبِْر لُِحْكِم َربِّكَ  :أما في الركعة السانية فقد قرأ من قوله تعالى إليك البصر خاسئا وهو حسير.

الِِحيَن.                                         َفَجَعلَُه ِمَن الصَّ
 ن(1) :قرأه اإلمام في الركعة األولى ماأكتب  (1

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

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

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

 ن(1) :قرأه اإلمام في الركعة الثانية ماأكتب  (2
......................................................................................................................................................................................................................................

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

 

 ن(0,5) تين التاليتين:كلمالبين الحكم التجويدي في أ (4 ن(0,5)       شرح:أ (3

  ما ترى  طباقا

  بالعراء  مكظوم

 ن(0,25) ؟والحياة الركعة األولى؛ ما الحكمة من خلق الموته اإلمام في أمما قرانطالقا  (5
........................................................................................................................................................................................................ 

ي ف  ُخلِق ت  )قال هللا تعالى في سورة الغاشية (6 بِِل ك  ِ ي ف  ُرفِع ت  )17: "أ ف ال  ي ن ظُُرون  إِل ى اإل  اِء ك  إِل ى السَّم  إِل ى 18( و  ( و 

ي ف  نُِصب ت  ) ت  )19ال ِجب اِل ك  ي ف  ُسِطح  ِض ك  إِل ى األ  ر  ك ر  20( و  ر  )( ف ذ  ك  ا أ ن ت  ُمذ   ( ".20 إِنَّم 

 ن(0.5) ؟ماهي المخلوقات المذكورة في هذه اآليات الكريمة ➢
..................................................................................................................................................................................................................................... 

 ن(0,75) :بتعريفهاأِصُل كل مرتبة من مراتب الدين  (7

 ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره. وكتبهاهلل ومالئكته اإليمان ب            إلحسانا •

 .تراه فإنه يراك فإن لم تكن أن تعبد هللا كأنك تراه،             اإلسالم •

 الشهادتان، الصالة، الزكاة، صيام رمضان، الحج.              اإليمان  •

 ن(0.5)  .الصالة التي تصلى في شهر رمضان بعد صالة العشاء أذكر اسم (8
..................................................................................................................................................................................................................................... 

 ن(1) .شرعالغة والصوم  أعرف (9
................................................................................................................................................................................................................................... 

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

 ن(1). الشرعي هحكمكل فعل بصل أ (10
 أخير السحورت 

 الحمل أو الرضاعة

 عدم إيصال شيء إلى المعدة

 تعمد إخراج القيء

                               
                               
                               
                               

  من فرائـــــــــض الصـــــوم

   من مــفســــــــدات الصـــوم

   من ســــنـــن الــصــــــــــوم

                   من مبيحات اإلفطار في رمضان

 ن(0,5)؟ا؛ كم دامت الدعوة السريةسرالدعوة على  )ص( اعتمد في بداية البعثةجاء في نص الوضعية أن الرسول  (11

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

 ن(0.5)   أن جهر بدعوته؟واجه سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم إيذاء قومه له بعد  بم (12
..................................................................................................................................................................................................................................... 

 ن(0.5)مستقيما؟  اإلنسان يكون أن معنى ما (13

 ود إلى ارتكاب نفس الذنبأن يرتكب ذنبا ثم يثوب ثم يع 

 وتجنب نواهيه هع هللا تعالى بتنفيذ أوامريطأن ي 

 ن( 0,5) كيف تحاور من هو أكبر منك سنا، اقتداء بآداب حوار سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم مع أبيه؟ (14
.................................................................................................................................................................................................................................... 

 ن( 1) ؟يهماالقرآن فما فضل قراءة القرآن علعلى قراءة ان مواظب نطفال أحمد وأخته فاطمة (15
................................................................................................................................................................................................................................... 

 

نقط 10  مكون التربية اإلسالمية 

 


