
 

 جهة مكناس تافياللت –األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 نيابة مكناس                          

 

  Iـ اللغة العربية 
 النص القرائي :

وال إعـمار بـدون وجـــوده،           فال صناعة وال زراعة ! الـمــاء أساس الحـياة، مــا أحــوج االنسـان اليـه 

 .والكـائـنات الحـية األخــرى كـلهـا  البـد لـها مـن الـماء كـي تـعــيش 

األجـهـزة  أهـمية الماء وخاصة في تـوليـد الـكهـرباء إلنــارة الـمـدن والـقــرى وتـشغيــل في العـصر الحاضر ا زدادت

لــكــن  .  واآلالت المتـنـوعـــة ،وســقــي المـساحـات الشاسعــة مـن األراضي الـزراعية لتـوفير مـا نحتـاجــه مـن األغـذيـة 

استـعـماال مفـرطا في تـنـظـيف البـيـوت وأوانــي الطـبـخ  واالسـتحـمام ،  المـؤسـف هــوأن االنسـان  أصبـــح يسـتعـملـه

 . وفــي الـتخـلـص من نـفايـات الـمـصـانـع 

فـيا سـكـان الحـواضـر والبــوادي ، ال تـبذروا وال تـلـوثـوا هـــذه  الـثـروة الحـيوية الثـمـينــة حـمـايـة لصحتكـم، 

 .المستقبل في االستفــادة منهــا وحـفاظـا على حـق  أجيال 
 

 (نقطة  02:) الـقـــراءة والــشــكـــل 

 (ن2)                                                                   ســقـــي      –إعمــار : أشرح بالمرادف مـايـلـي  – 1 

  (ن2)                                                قصيــدة   –مقـــالـة  –خطبـة  –رسالـة : أحــدد نـوعيــة النـص ممــا يـلـي  -2 
 (ن1)                                                                                                أ عـطي عنــوانا للــنص   – 3

 ( ن2)الـصدق  -المحافظة على البيئة  -حسن التـدبير –التضامـن: من بين القيم التالية أحـدد قيمـتيـن يتضمنهماالنص -4

               (ن3)                                        . انطالقا مــن الـنص أ ذ كــرثـالثـــة مـجـاالت الستعـمــال االنـسـان لـلمــاء   -5

 (ن2)                استخـرج مـن الـنص جـمـلـة بـها أسـلـوب الــنــداء ، وجملـة أخــرى به أسـلـوب الـتـعـجـب        -6
 : أنـقــل  مــا يـلـي على ورقـة التحــريــر وأشكلــه شـكـال تــامـــا حسب مـوقعــه في النص   – 7

                                                                                                                                               (ن8)   "-إنــــارة -تعـيـش   ـصـنـاعـة  ـوادي ال تبـذروا وال تـلـوثــوا هذه الـثروة الـحـيوية الثمينـة فيـا سكان الـحواضـر والبـ"

 : (نقـط  6) التــــراكــيـب 
( ن2)                        تــوكيـدا معـنـويا               -بــدال  –منــادى   –مفعـوال ألجلــه  –: استخرج من النص  -1  
(ن4)                                                                               أعــرب مــا تحتـه سـطـر في النـص         -0  

(نقـط  6:  ) الـصــرف والـتـحــويـل   

(ن2)                                            مـصنــع    -تـولـيـد  –مـخـلـوق  –ثـــالجــة : أمـــأل الـجدول بمــا يـلـي  -1  

 اســم المفعـول اسم اآللـــة اسم الـمكـــان المـصـدر
............. ............. ............. ........... 

                                                                                                                                              (ن2)                                                                                    :   أصـل بخط بين الفعـل ونـوعـيــه  ـ 2
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  نيل شهادة الدروس االبتدائيةاإلقليمي لمتحان الا
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دتا اللغة العربية والتربية االسالميةوح  
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 :  ةالتالي ةأكتـب األعــداد بالـحـروف في الجمل – 3

      (ن2)                                             .        امـــرأًة   (  14)رجــاٍل و (  11)يشتـغـل فـي الـضيعــة          

(ن  3:  ) اإلمـــــالء      

   (ن1,5)                                                  ـطـلـوب في الـجـدول التـالـي أكمــل كتــابـة الكلمات حـسب الم -1

 (ن1,5)                                                       "ابنــة "  أو"  بــــن " أو"  ابـن " أكتـب مـكان النـقـط   -2

. الـعـاص قـائـد عــربـي ..... َعْمـُرو  –رحـالـٌة مغربي     ةبـطــوطــ...    -خــالـي مجتـهــدةٌ    ...     –  

(نقطـة 15: ) اإلنــشـــاء   

تتـحـدث فيـه عـن أسبــاب الـتـلـوث وأخــطــاره ، (   سطور 11 الـى 7مـن )أكتب مـوضـوعـا إنشــائيــا  -

.الـمحـافظـة عـلـى نـظـافــة البيئــة مبينــا كـيفـيـة   

II(نقط 01) التــــربيـة االســالميــــة ـ                        

I.  (نـقـط  5) :  الــقــران الـكـريــم 

 :   أكـتب  -0

  (ن0)                 مـن ســورة المــلـك " أجـر كبيـر: الى  ...فاعـترفـوا بـذنبـهم : " مــن قـولـه تعـالى 

  (ن0)مـن ســورة الـقـلــم  " لما تخيـرون : الى ........  مـا لكـم كيف تحكمـون : " ومــن قـولـه تـعالـى 

  (ن0)      مـن سـورة الـحـاقـة     "  هـا هنـا حمـيـم: الى ...إنــه كان ال يـومـن : " مــن قــولـه تـعالـى 

 (ن0)                    ةُ الحـآقــ -سبحـان ربـنآ إِنــا        -: أذكـر الـحـكم التجـويـدي فيما يلـي              - 2

 (ن0)                                       الَيُحـــض        –َفُسـْحــقــا : الــكلمـتيـن التــاليتيــن   مـا معنــى – 3

II.  (ن  2.5) :  الــعــقـيـدة والعــبـــادات 

 (ن1.5)                     . أكـتب اآليـة الـقـرانية  الـكـريمـة التـي شــرع الـلـه بهـا الـصـوم للمسلمـيـن  -0

 (ن0)                            : نـه وتعــالـى أكتب أمـام كــل ايــة قــرانيــة الـصفــة المناسبة للــه سبحا -2

 :            قـلْ هـو اللــه أحــــد  -

 :       إنــه عـليــم بـذات الــصـدور -

 :    إن اللـــه عــلـى كـل شــيء قــديــر -

 :    ويبقـى وجـه ربـك ذو الجالل واالكـرام   -

 .(ن0)مبيحـات اإلفـطـار -المبـطـالت  -المستحبات  ـ مـن الفـرائـض: أمـأل الجـدول بأحكام الـصوم الـمناسبة  -3   
....................... ................ ............... ................. 

 تعـجيـل الـفـطـور الـنــيــة الـَمــَرض الــقــــْيءُ 

III. (ن  2.5)  : اآلداب والـحـديث والسـيرة النـبـويـة 

 (ن0)                                                                        : أذكـر األ دب المناسـب  لكـل سـلـوك  – 0

             أُسمـي اللـَه واكــلُ بيمينـي                : 

 الب بالحجارة           ـال أرشق الـك                : 

     ال أقـاطع مـن يكلمني قبل أن يتم  كالمه         : 

             أراجـُع دروسي وأحفُظـهــا                : 

 (ن0)الـمرأةُ الـتي َعـذَبِت الـهـرَة بأربعـة تـصرفـات قـبيــحـة أذكـرهــا  حسب الـحديث النـبـوي الـشريف قـامتـ 2

 (ن1.5)                      "  .......................... مـِْن ُحـْسـِن ُسلوِك الَمـْرءِ " أتمــم الـحـديث الـنـبـوي الـشريـف ـ 3     
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 التــــــاء الــهــمــزة  األلــــف
...َنــَمــــ  
...لَــْيـلَــ  

وس ...ُكــ -  
د....َفـَوا –  

...ُدَعــا  -  
...َسَمـــاوا  
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