
 

 تافياللتجهة مكناس  –األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 نيابة مكناس                          

 

 الـنـــص الـــقـــرائـــي  :

                    ،وجـــودهفال صناعة وال زراعة و ال إعـمار بـدون  ! مــا أحــوج االنسـان اليـه ، أساس الحـياة  الـمــاء 

 . تـعــيش البـد لـها مـن الـماء كـي  لهـاـك األخــرىالكائـنات الحـية و

        نــارة الـمـدن والـقــرى وتـغييــ  األجـهـزة إل يـد الـكهـرباءـوخاصة في تـولت أهـمية الماء دزدا ا في العـصر الحاضر 

             . نحتـاجــه مـن األغـذ يـةير مـا ـلتـوف اعيةغاسعــة مـن األراضي الـزرالـمـساحـات الســقــي و واآلالت المتـنـوعـــة 

         الطـبـخ  أوانــيفي تـنـظـيف البـيـوت و يسـتعـملـه استـعـماال مفـرطا أصبـــحاالنسـان  المـؤسـف هــوأنلــكــن 

  .التخـلـص من نـفايـات الـمـصـانـع فــي و ،االسـتحـمام و

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

 . االسـتـفادة منـهـاوحـفاظـا على حـق  أجيا  المستقب  في 

 الـقـــراءة والــغــكـــ  :) 02 نقطة (

 (ن 0)   ري=  ســقـــي  – بنــاء أو تغيـيد=  إعمــار: رح بالمرادف مـايـلـي ـأغ – 1 

 (ن  0)  مقـــالـة: نـوعيــة النـص ممــا يـلـي  -0 

    (ن 1)  ك  عنـوان يـراه الـمصـحح منـاسـبايعـتـمـد    3

 ( ن 0 ) -المحافظة عـلى البيئـة  -سـن التـدبيـرحـ :نص االمنهميتض قيمـتيـن أستخلص -4

 (ن 3) الفالحي   - الصـنـاعـي –الصحــي  –.  ستعـمــا  االنـسـان لـلمــاء المـجـاالت  الثــةثـأ ذ كــر  -5

 = وأخــرى بها أسـلـوب الـتـعـجـب،  استخـرج مـن الـنص جـمــلـة بـها أسـلـوب الــنــداء -6

 (ن 1) ! مـا أحـوج االنسـان الـيـه   - (ن  1)  فيا سكان الحواضر والقـرى 

                       – صـنـاعـة   – ثمينـةـال وثــوا هذه الـثروة الـحـيويةــلوالبـوادي ال تبـذروا وال ت الـحواضـر   كان  ا سيـ  ف    -   الـغـكـ   – 7
 عـن كـ  خـطــإ ( نقطة ربـع 4/1 ) يخصم=  (ن 8)   -إنــــارة   -  تعـيش  

  )نقـط 6)   :التــــراكــيـب 

  (ن 2.5)   سكــان = منــادى   -( ن 2.5)  أو حفاظا حماية=  وال ألجلــه ـمفع –: النص استخرج من  -1

   (    ن 2.5)     لهــاـك= التـوكيـد المعنـوي   -(   ن 2.5)   الثـروة = البـد     

 (ن  4 )           في النـص سـطـر مــا تحتـهأعــرب  -0

 (ن  2,5)اسمها  رفعفي مح   ضمير مستتر تقديره هـووفيه  (ن  2,5) ناسخ فعلــي : أصبح 

 الهاء ضمير متص  في مح  نصب مفعو  بـه و+  (ن  2,5) ...الفاع  ضمير مستتر+ (ن  2,5) مضارعفع   : يستعمله

 ( ن  2,5) خبر أصبـح نصبوالجملة الفعلية في مح   ( ن  2,5)
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 ني  غهادة الدروس االبتدائيةاإلقليمي لمتحان الا

нлмпدورة يونيو   
:والتربية االسالمية اللــيــة الـعـربيـــة  

                                                             التـــصـحـيـح وســلــم التنـقـيـط 



(ن  2,5)نعت منصوب : مـفـرطا  – (ن  2,5) منصوب مفعو  مطلق: استعماال -     

(نقـط  6)   :الـصــرف والـتـحــويـ    

(ن 0)   =                  مـصنــع  -تــوليـد  –مـخـلـوق  –ثـــالجــة : أمـــأل الـجدو  بمــا يـلـي  -1  

 اســم المفعـو  اسم اآللـــة اسم الـمكـــان المصـدر

(ن  2,5)تـوليــد  
 

(ن  2,5)مصنـع  
 

(ن  2,5)ثــالجــة  
 

(ن  2,5) مـخـلـوق  
 

مـجــرد -                     (ن 0)    :ــه   يأصـ  بخط بين الفعـ  ونـوعـ -0  

      مـــزيـــد                                    -                   وقــف -                                             

الزم                                             -      يستعمــ            -                                               

متـعـــد -                                                                             

:  ةتاليال ةأكتـب األعــداد بالـحـروف في الجمل – 3   

            (ن  0)          ( .امـــرأة   أربع عغــرة)رجــا  و (  عــغـرة  12)غتـيـ  فـي الـضيعــة ـي         

                 

(ن  3)   :اإلمـــــالء            

  :  التـالـي  في الـجـدو  كتــابـة الكلمات حـسب المـطـلـوب كمــ أ -1

 

 

 

 

 

  "ابنــة " أو   "بــــن " أو"  ابـن "  أكتـب مـكان النـقـط  -0

الـعـاص قـائـد  ـنبعمـرو  –(  ن 2.5) ة رحـالـة ميربي طـوطـبـ ابــن -(ن 2.5)  مجتهـــدة الـي خـ  ةابنـ- 

  . (  ن 2.5)      عــربـي

 

(نقطـة 15)  :اإلنــغـــاء   

وأخــطــاره ، تـلـوث تتـحـدث فيـه عـن أسبــاب الـ (  سطور 12الـى  7مـن )نغــائيــا إ أكتب مـوضـوعـا -

    .نـظـافــة البيئــة  الـمحـافظـة عـلـى مبينــا كيفيـة

الحديث عـن  يتطلب : (ن 9) العـرض   - (ن 0)المقدمـة   وضع:  المعـايير التاليةـراعـى تفي التصحيـح 

واستعما   ،تسلس  األفكاروقيمة و األسـطر عـدد مع مراعاة –األسباب  واألخطـار وكيفية الحفاظ على البيئة  

      ( ن0) الخاتمة  -عالمات الترقيم 

(ن  1) ة ــافة الورقـلنظ و (ن  1)لمقروئية الخط   كما تخصص -    
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 التــــــاء الــهــمــزة األلــــف

(  ن 2.05) اـــمـ  ن    
(  ن 2.05) ىـــل  ــي  ل    

( ن 2.05) وس ؤــك   -
  
(  ن 2.05) دئاــو  ف   –  

( ن 2.05)  ة ـــاع  د   -
  

( ن 2.05) تسمـــاوا
  



 :       التــــربيـة االســالميــــة

I.  (نـقـط  5:  ) الــقــران الـكـريــم 

 أكـتب  بالـخــط الــعــادي وبـدون غــكــ  عـلـى ورقـة التـحـريـر  -1

"   فاعترفـوا بذنبهم فسحقا ألصحاب السعيرإن الذين يخغون ربهم بالييب لهم ميفرة وأجـر كبــير" مــن قـولـه تعـالى  ـ 

 (ن1)ســورة المــلـك 

 (ن1)سـورة الـقلم " مـا لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تـدرسون إن لكم فيه لما تخيـرون "مـن قـولـه تـعالى ـ 

هـا هنـا حمـيـم  ومـن باللـه العظيم  وال يحـض علـى  طعـام المسكيـن فـليس لـه اليـومإنـه كان اليـ" مــن قــولـه تـعالـى  ـ 

 (ن1) سـورة الـحـاقـة." 

 (                           ن1)        –مـد الزم =  الـحاقة  -مـد منفـص  =  ربنـآ إِنــاسبحان   :أذكـر الـحكـم التجــويـدي فيما يلي    - 0

 (                                    ن1)        اليـحـث أو اليحـرص = اليحض  –فبعدا أو هالكا = فسحـقـا : أغــــرح الــكلمـتيـن التــاليتيــن   - 3

II.  (ن 0.5) :الــعــقـيـدة والعــبـــادات 

(         ن2.5)                              : للمسلمـيـنأكـتب اآليـة الـقـرانية  الـكـريمـة التـي غــرع الـلـه بهـا الـصـوم  -1

 "يـا أيــهـا الـذين أمنــوا كتب عليكـم الصيـام كما كـتب على الـذين من قبلكـم لعلكـم تـتـقـون "

 :أكتب أمـام كــ  ايــة قــرانيــة الـصفــة المناسبة للــه سبحانـه وتعــالـى  -0

 (2.05)                                                  الـوحــدانيـــة            :      .قـ  هـو اللــه أحــــد  -

 (2.05)                                                  العــــلــم             :   إنــه عـليــم بـذات الــصـدور -

 (2.05)                                                   الـقــدرة       : قــديــر إن اللـــه عــلـى كـ  غــيء -

 (2.05)                                                  البـقـاء     . ويبقـى وجـه ربـك ذو الجال  واالكـرام  -

  -م بِيح ـات  اإلفطار  -مبـطـالتــه  -مستحباتـه  - فـرائض الـصوم: أمـأل الـجـدو  بأحـكام الـصيـام الـمنـاسبـة  -3

 (2.05) المستحبات (2.05) الفرائض  (2.05) المبيحـات (2.05) المبطالت

 تعـجيـ  الـفـطـور الـنــيــة الـمــرض الــقــــي ء  

 

III.  (ن  0.5: ) اآلداب والـحـديث والسـيرة النـبـويـة 

 : أذكـر االدب المناسـب  لـك  سـلـوك  – 1

 (2.05) اداب الـطــعــام           -أ س مـي اللـه  واكــ   بيمينـي                                   ¶

 (2.05) الـرفـق بالـحــيوان        -ال أرغق الـكالب بالحجارة                                  ¶

 (2.05) اداب الـحـديث             -أن يتم  كالمه                   ال أقـاطـع مـن يكلمني قب  ¶

 (2.05) طــلـب الـعـلــم             -أراجـع دروسي وأحفظـهــا                                  ¶

 :ة هــي حسب الـحديث النـبـوي الـغريف قـامت الـمرأة الـتي عـذبت الـهـرة بأربـعـة تـصـرفـات قبيـحــ – 0  

 (ن 1) لم تـتركها تأك  من خـغـاش األرض    -سجنتهـا   –لم تسقــهـا  –لـم تطعمهــا  -

 (2.5" )ما ال يعنـيـه  مـن حسـن إسـالم الـمـرء تـركـه " أتمـم الـحديث النبــوي الغـريف   -3
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