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 3/1 الصفحة دروس االبتدائيةالموحد لنيل شهادة ال اإلقليمياالمتحان 

 3 المعامـل 4102 دورة  يونيو  

  مدة االنجاز العربية والتربية االسالمية :المـــادة 

   قيطعناصر اإلجابة و سلم التن

 نيابة المحمدية
 

 

  

  القراءة 02ن

 (ن1)......... سرورام – سعيدا – فرحا:  مبتهجا ˸ أشرح (1

 (ن1).......الواسعة –الرحبة : الفسيحة   

 (ن2) اه أبناء الجيرانركي يلى الشارع  إأراد عثمان أن يخرج بدراجته  (0

 (ن0) حكاية :النص  نوعية هذا (3

كل جواب يعبر عن مضمون )طفل ح نجا –دراجتي  –الهدية : عنوان النص  (4

 (ن0) (النص

 (ن0).جاح نفرحة عثمان بالدراجة وال (5

 (ن0) أمي يا: أسلوب النداء  (6

يجدون ماال لشراء  الذين ال، ألن المباهاة بامتالك دراجة ستؤلم األطفال الفقراء ،أتفق مع عثمان  ال (7

 (ن0) .مثل دراجته

 :حسب موقعها بالنص شكل الكلمات والجملة المكتوبة بخط مضغوط (8

 اهَ فُ ط  اَل يُ ا وَ هَ سُ م  اَل يُ  لَ عَ جَ وَ  هُيرُ ار  سَ أَ  تْ لَ ل  هَ تَ فَ  هاَ يْ إلَ  رَ ظَ نَ  - ة  يفَ ف  خَ  - َيْخُرجَ –َذاُتَها  -نتيجة

( ن لكل خطأ  2,5) (ن6. )َكأَن هاَ ُدْمَيٌة َبْيَن َيَدْيه    

 

 

 (ن6) التراكيب

         (ن2,5)   نادىم. ............. المسلمين اتحدوا  علماءيا -

   (ن2,5)   مفعول ألجله. ..........  في النجاح  رغبةاجتهد عثمان  -

           (ن2,5)تمييز  .   .............    قصصقرأت خمس  -

   (ن2,5)مستثنى .  .......... عليا التالميذ إال   نجح -

 (ن2,5) خرهآرة على اهظوعالمة نصبه الفتحة ال حال منصوب:  مبتهجا -

 (ن2,5)خره آيشاهد فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على :  يشاهده – -

 اللغة العربية
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 (ن2,5)والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به  -

 (ن2,5) الفتحة الظاهرة على آخره خبر ظل منصوب وعالمة نصبه: واقفا -

 (ن2,5)فعل ماضي مبني على الفتح:  ابتسم  -

 (ن2,5)فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره :األب  -

 (ن2,5)مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الزاهرة على اخره: ابتسامة -

 (ن2,5)في النصب لمنعوتةتابع  تنع: خفيفة 

 (ن6)الصرف والتحويل

 1-   

لٌ )ا ْحَتَمَل    -(ن5,0) (ُمْرَسلٌ )أَْرَسلَ   -(ن5,0)( َمْرَصدٌ )َرَصَد   - (ن5,0)( ُمْحَتم 

ْنَظارٌ )َنَظرَ    (تقبل نظارة)   .(ن5,0)( م 

ت  بيضات   -2  (ن1)باعت الفالحة س 

 (ن1)رأى يوسف أحد عشر كوكبا -

 (ن1)في الشهر ثالثون يوما -

 (ن5,0)ْنَطلَْقت  إلى أمك كالسهما -3

 (ن5,0)كالسهم ن  كُ م  أُ الى  ن  تُ قْ لَ طَ نْ ا   -

 (ن3)اإلمالء

 .(ن5,0)  ُبـ ؤَساءٌ   –(ن5,0) َل ءَ اسَ تَ 

- (ن5,0)ىملتق   -(ن5,0) جان  

 (ن5,0) عبد هللا بن ياسين مؤسس الدولة المرابطية ––(ن5,0)يا بن أمي التسرع 

 (ن51) اإلنشاء

 عناصر التقويم

 وبةلالمط العناصر يعكس مناسب لتصميم النص خضوع 
 ؛)الخ...وصف حوار، حكي،(  بةالمناس الكتابة ارةهم توظيف 
 المحدد بالحجم وااللتزام بالموضوع اطاالرتب. 
 اللغويةالأخطاءمنخلو 
 الترقيم؛ لعالمات الصحيح االستعمال 
 غوي؛لال لرصيدل يملالس وظيفتل ا 
 تمايز الفقرات تصحيحلل امشه ترك( للنص  المادي والتنظيم المقروئية(. 

 

 

 

 

 أوال : القرآن الكريم )0ن(
. لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إال الرحمن ،إنه بكل شيء بصيرأو : " سورة الملك  -1
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