
 
 
 
 
 
 
 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 جهة فاس بولمان

 يم صفرونيابة إقل

 
 

 нлмоنيل شهادة الدروس االبتدائية  دورة يونيو المتحان اإلقليمي الموحد لا

                                                                                                                  :تصحيح مادة اللغة العربية                                                                 

:                                                                                                                المجال الرئيسي األول

                                                                                 .ن عن كل خطإлΦрن وتخصمсينقط النص على  :   الشكل

أيها المتعلمون، الكتاب أوفر األصدقاء علما، .تعبثوا بكتبكم، فذلك يشوه منظرها، ويتلف محتوياتها ال يا أطفال:" فكان يردد دائما

   ......"                         يربي النفس على الفضيلة، ينمي الفكر ويوسع الخيال.اء للروح والعقل كليهماوأغزرهم أدبا،غذ

               :                                                                                                                              الفهم

 ن н..( يقبل كل جواب يشير إلى الكف عن اإلساءة للكتاب)... توجيه من األستاذ —تغير سلوكي -الطفل والكتاب :عنوان النص -أ

  м                              _ .كثيرا ما كنت أمزق أوراقه _ .......التخطيط على صفحاته:   للكتابالطفل  إساءةمايدل على _ب

ن  м            .                                                                                         تاذ أحمد يرجع الفضل إلى األس –ج

 ن н        .                فوائد الكتاب  -      نصيحة األستاذ أحمد-تغير السلوك       -مظاهر اإلساءة للكتاب:   ترتيب األفكار  -د

                 نн                                   تقدير األستاذ. عدم اإلساءة له. صيانته من العبث -المحافظة على الكتاب:   يجابية القيمة اإل -ه

                        نм               .                                إتالف محتوياته ومضامينه -ومظهره منظر الكتابتشويه :    في العبث يتسبب  -و

ن м                                 .........                                               تعبثوا  يا أطفال ال:     جملة النهي والنداء   -ز

ن н                                                                                              الرذيلة= المحترم      الفضيلة= المبجل -ح

ن н(                                                                                                أدوات)أداة (.               خط)خطوط -ط

                                                                                         : الدرس اللغوي: المجال الرئيسي الثاني 

                                                                                                                                   (نс):التراكيب

          (ن 1.5). منصوبملحوظ  تمييز: علما _ .نعت تابع لمنعوته في جره:الرائعة    -مفعول مطلق منصوب : تمزيقا :   اإلعراب  -أ

: البدل المطابق  -( كليهما:)التوكيد المعنوي......(   التعبثوا)  أو( لم أكن:)المضارع المجزوم: ية استخراج الظواهر التركيب  -ب

ن мΦр                                                                                        (.                                             أحمد)

  نмΦр(                                 ألنه نكرة مقصودة:)التعليل( مبني على الضم في محل نصب) :حكمه –( أطفال)  :المنادى -ج

 ن мΦр                                                              "عتبر الكتاب لعبة مسليةي:     " الجملة المبنية للمجهول فاعلها  -د

(                                                                                                            نс):الصرف والتحويل 

 (نнΦр)                                                                                                          :ملء الجدول  -أ

 ظرف مكان جمع مؤنث سالم اسم مفعول اسم تفضيل اسم مكان
 خلف المتعلمات المبجل أوفر منظر

 نмΦр"                 .ورقةاقتنيت سبع مجالت وأربعة عشر كتابا تصفحت منها خمسين : " ملة العدد والمعدود ج -ب

ن м  "                                                          قضوا أياما قارئين الكتاب ( هم:        " )تحويل الجملة  -ج

 نм               قبلي                                            : (قبيلة) دموي                (:  دم:          ) النسب  -د 

 اإلمالء :)оن(                                                                                                                     



 
 
 
 
 
 
 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 جهة فاس بولمان

 يم صفرونيابة إقل

 
 

.                                العصا_ محمدبن علي _ دان_ قرويات_مسائل_رؤوس:  كتابة الكلمات بشكل صحيح   

оالتعبير الكتابي: المجال الرئيسي الثالث   ن ( :мрن)    

ϼϝтЛвЮϜ АтЧжϦЮϜ аЯЂ ЮϜ ϣАЧж 

аϮϲЮϜ - ϼАЂϠ ϞмЯАвЮϜ аϮϲЮϜ дв ϼϪЪϒ мϒ ЬЦϒдт  

- ШЮϺ ϜϸК ϝв 

н 

л 

ИмЎмвЯЮ ϬмϦжвЮϜ ϣв̭ыв - ϞϝϦЪЮϜ ϸϚϜмТ ϾϜϼϠϖ- аЯЪϦвЮϜ ϼтвЎ ЬϝвЛϦЂϜ):ϣжЊ϶ІЮϜ ϣтжЧϦ( 

 

о 

о 

ϣПЯЮϜ ϣвыЂ -  дв ЬЦϒо ̭ϝА϶ϒ  мϒ ϣтϠтЪϼϦ 

-  дтϠо  мр  ̭ϝА϶ϒ 

ШЮϺ дв ϼϪЪϒ 

п 

н 

л 

атЦϼϦЮϜ ϤϝвыК -  дв ЬЦϒо ϣϚАϝ϶ ϤъϝвЛϦЂϜ 

-  ШЮϺ дв ϼϪЪϒ 

н 

л 

ИϜϸϠшϜ ϣтЯвϝЪϦЮϜ ϾϜϼϠϖм сЧтТмϦЮϜ ϸЛϠЮϜ ЬϝУОϖ аϸК ϤтжϼϦжцϜм ϞϝϦЪЮϜ дтϠ 

- ШЮϺ ϜϸК ϝв 

м 
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