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 أوال : وحدة اللغة العربية.
 نقطة( 02القراءة والشكل:) – 1

 ن(1. )كتابال إلىعنوان يشير  كل 1-1

ناا تاتقم  يي كيير من األييان سو  وم  ألن(، 1) لن تقضي الوسائل السمعية البصرية على الكتاب 1-2

 ن(.1).اليقاية

 ن(1نوعية النص  : مقالة.  ) 3-           1

 ن(. 1) اخترعاا:بمعااأ –    ن(1) متروكه:ماجورة –   ن(1)صاخصو: تاسيما  :مرامف -1-4

 ن(.1)خامال≠نشيطا  -ن(.1)الياضر≠الماضي - ن(.1) نمأ≠خطورة  :  ضم  -1-5

في كثير من األحيان سوى  مأنها التقدإال  - لن يكون الكتاب بضاعة مهجورة أبدا - مشكلة -1-6

 .وهم الثقافة
 ن(.1جملة: اتامتما  بالكتاب واليذر من الوسائل السمعية البصرية.)ما الظامرة الموجومة يي ال -1-7

 اتاستيناء 

 ن(1).إتا أناا تاتقم  يي كيير من األييان سو  وم  اليقاية،ياي كاليبوب المسكنة ، نرتاح عنم استخماماا  -1-8

 نقط( 6التراكيب :)  – 1

 االعراب 1-1

 ن(1.): تمييز ملحوظ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره دهشة

 ن(1: حال منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخره ) نشيطا

 ن(1) فعل ماض مبني على الفتح ، والهاء ضميى متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.أبدعها 

 ن(1اإلنسان :فاعل مرفوع بالضمه الظاهرة على آخره. )

 (   .0استخرج من النص جملة موافقة للترسيمة التالية         )ن                                       

 مفعول ييه نعت يقيقي خبره اسمه ناسخ يعلي يرف نصب
 ن(525أبما) ن(525ماجورة) ن(5225بضاعة) ن(5225الكتاب) ن(5225يكون) ن(5225لن)

 

 نقط(. 6الصرف والتحويل ) -3

 ن(4)                               استخرج)ي( من النص ما تمأل به الجدول التالي.                   -3-1

اس   اس  آلة
 مفعول

اس   اس  منسوب اس  مكان
 تفضيل

يعل معتل 
 ناقص

ظرف 
 زمان

ظرف 
 مكان

 مذياع
 ن(525)تلفاز

 ماجورة
 ن(525)

 منتصف
 ن(525)

 البصرية-السمعية
-الفضائيات
-العربية-اتاجتماعي

 ن(525تمريجي)

 أكير
 ن(525)

 يبقي
 ن(525)

 أبما -اليو 
 ن(..5)

 ماخل
 ن(525)

 التحويل -3-0

 كما يبقي ن(5225)، وتسليتا اليوميةن( 5225)، وأعمالا  ن(5225)مفيم لمعاريا  الكتاب: جمع المذكر ،

 طول العمر. نشيطةن( 5225)قولا ع

 كما يبقي ن(5225)، وتسليتاناليومية ن( 5225)، وأعمالانن(5225)مفيم لمعاريانالكتاب :ؤنثجمع الم ،

 طول العمر. نشيطةن( 5.25)قولانع

 2/2مادة اللغة العربية موضوع االقسام االعتيادية   عناصر االجابة
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 نقط( 3االمالء ) -4

 ن(27.0اكتب " ابن"  أو " بن"      ) -1-

  عبد هللا أعظم المرسلين.   بن محمد 

 النفيس طبيب مسلم. ابن 

  تاشفين ، مؤسس مراكش. نابهذا 

 ن(2700)تال     - ن(   2700)االدنيـ      -ن(2700) الهدبة:    أكتب )ي( األلف المناس-4-0

 ن(2700)قضاة  - ن(  2700)مسلمـات     - ن( 2700)عفريـت  اكتب )ي( التاء المناسبة:   -4-3

 ن(2700)ةسيـئ   - ن(   2700)يموء     -  ن(   2700)الهمزة المناسبة:  يجرؤ اكتب )ي(-4-4

 

 نقطة( 10التعبير الكتابي ) -0

 ن(    3)                وصفا للهاتف الذكية وأهميته 

 ن لكل فائدة1ن(   تمنح 4)                  وائد للهاتف الخلويف أربعة 

 ن لكل ضرر1ن(   تمنح 3)         ثالثة أضرار جراء سوء استعمالها 

 .ن(  )تقبل جميع االجوبة التي لها عالقة بالممارسة 2)   كيف يمكن استعماله في مجال الدراسة

 عدة على التحصيل والتعلم....(التربوية والمسا

 خاتمة( -عرض -ن( لتنظيم الموضوع )مقدمة1نح )تم 

 (1 نقطة لجودة الخط )والمقروئية.ن 

 (1نقطة ال )عالمات الترقيم.تحترا  ن 
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األكاديمية الجهوية للتربية 

 والتكوين

 جهة سوس ماسة

المديرية اإلقليمية ألكادير 

 إداوتنان

 

االسم 

 الكامل
............................ 

 رقم االمتحان .........

 الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية دورةاالقليمي  االمتحان

 8102يونيو
 دقيقة 54 المدة

 1 المعامل العربية والتربية االسالمية المادة: اللغة

 

 

 .نقطة( 05)أوال : وحدة اللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقطة( 05)القراءة والشكل: – 1

 ن(1)...................................... ..........................ضع )ي( عنوانا مناسبا للنص.  – 1-1

 ؟ ولماذا؟هل ستقضي الوسائل السمعية البصرية على الكتاب – 1-0

 ن(0)......................................................................................................

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

 ن(1)........................................................مقالة.   –قصة  –شعر  ما نوعية النص ؟ -1-3

 ن(3).............:بدعهاأ –.....................:مهجورة–...................: السيماما مرادف . -1-4

ما  –6-1ن(3)................≠نشيطا  -...................≠الماضي  - ................≠خطورةما ضد . -1-0

 ن(1) .....................................................................القيمة التي يعالجها النص؟ 

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

 ن(1)  ............................................................. االستثناءسلوب استخرج من النص أ -1-7

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

 ن(8)ماكتب بخط بارز. أشكل -1-8

الكتاب تدريجيا، منذ منتصف القرن  سوالتلفاز تنافالسمعية البصرية كالمذياع  الوسائلظلت        

، السيما خطورة عليه مشكلةالفضائيات وشبكات التواصل االجتماعي ، حتى أصبحت اليوم عبر الماضي

 ، ومنها البالد العربية بطبيعة الحال.داخل دول العالم الثالث

أبدعها وعظمة من كل الوسائل التي  دهشة، فهو أكثر لن يكون الكتاب بضاعة مهجورة أبدا ،ذلكمع  

طول العمر. أما باقي الوسائل  نشيطة لناوق، كما يبقي عنا: مفيد لمعارفنا، وأعمالنا اليومية، وتسليتاالنسان

في كثير من  متقد أنها ال إال عند استخدامها، نرتاح ، فهي كالحبوب المسكنةرغم تأثيرها القوي في الناس

 .األحيان سوى وهم الثقافة

 

 

:العدديةالنقطة   

بالحروف:النقطة   

:المصحح توقيع  
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 نقط( 6التراكيب :)  – 0

 ن(4)ط.تحته خام )ي( أعرب – 0-1

 دهشة  :....................................................................................... 

 نشيطا:..................................................................................... 

 أبدعها:....................................................... .................................. 

 :اإلنسان........................................................................................ 

 

 ن(0).استخرج من النص جملة موافقة للترسيمة التالية -0-0

 مفعول فيه نعت حقيقي خبره اسمه ناسخ فعلي حرف نصب

      

 .نقط( 6) لتحويلالصرف وا -3

 ن(4)تمأل به الجدول التالي. ما من النص )ي(استخرج -3-1

معتل فعل  اسم تفضيل اسم منسوب مكاناسم  اسم مفعول اسم آلة
 ناقص

 ظرف مكان ظرف زمان

 
 

       

 ن(0):الغائبين وجمع المؤنث جمع المذكر لة التالية إلىالجم )ي(حول -3-0

 طول العمر. ةنشيط قولناع، كما يبقي مفيد لمعارفنا، وأعمالنا اليومية، وتسليتنا الكتاب

 جمع المذكر: ...................................................................................... 

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

 جمع المؤنث :....................................................................................... 

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

 نقط( 3االمالء ) -4

 ن(5770) " بن" " أو" ابن اكتب-4-1

  د هللا أعظم المرسلين.   عب ....محمد 

 النفيس طبيب مسلم ....... 

  ...... مؤسس مراكشتاشفينهذا ،. 

 ن(5770)       تلـ....    -     .... الدنيـ      -       ....هدال         بة:  المناساأللف أكتب )ي( -4-0

 ن(5770)       . قضا...  -         مسلمـا....    -  عفريـ.....           التاء المناسبة: )ي( اكتب-4-3

 ن(5770)             سيـ.....ة   -       يمو....    -يجر....      الهمزة المناسبة:         )ي( اكتب-4-4
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 نقطة( 10التعبير الكتابي ) -0

 كل الوسائل األخرى. ، منفي عصرنا الحاضر للتالميذيعتبر الهاتف الذكي أكثر إثارة           

 :متبعا )ة( التعليمات التالية، سطرا( 21و 8)ما بين موضوعا إنشائيا تب )ي( اك    

  )ن(    3)              ؛وأهميته ا للهاتف الذكيوصفقدم )ي 

  ن(4)                ؛فوائد للهاتف الخلوي أربعةتحدث )ي( عن 

  )ن(3)        ؛ثالثة أضرار جراء سوء استعمالهأذكر)ي 

 ن( 1)  ؟استعماله في مجال الدراسةدة منه واالستفا ككيف يمكن 

  ن( نقطة2) –لجودة الخط  نقطةن( 2) -خاتمة( -عرض -لتنظيم الموضوع )مقدمةن( 2)تمنح 

 لعالمات الترقيم.
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