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  0202نيل شهادة الدروس االبتدائية دورة  متحانا
 اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 د 02س  2مدة اإلنجاز: 

 اإلسم والنسب:

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

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

 :رقم االمتحان
.............................................. 

 ....................................................بالحروف:  ................./02     :النقطة

 اللغة العربية
  النص:

 قِيــــمــَُة اْلَعــــَملِ 

وا بِاْْلَْعماِل ٱ أن يتعاملوا منذ صغرهم مع أدوات العمل ْلُمَتَعلِِّمينَ ٱَعلى  ْلَيَدِويَِّة ٱْلُمناِسَبِة لقُدراِتِهْم، و َيْهَتمُّ

ًة، َتْجَعلُُهْم ُيْتِقُنوَن َبْعَض  ِريَفِة، ٱِفي َمَداِرِسِهْم، لَِيَتَعلَُّموا َمَهاراٍت َيَدِويَّ ِمْنُهْم ُمواِطنِيَن  َتْجَعلُ لَِّتي ٱْْلَْعَماِل الشَّ
 صالِِحيَن َو ُمواِطناٍت َصالِحاٍت َيعيُشوَن َو ُرؤوُسُهْم َمْرفوَعٌة َمْرفوَعٌة.

ّيانِ ْلِحْرَفُة َعَمالِن ٱَو  الصناعة أَْو  أنفسهمُمْنتَِجاِن لَُهما َمَكاِسُب َكِبيَرةٌ، َو َمَناِفُع َكثيَرةٌ، َسَواٌء لِلّصاِنِعيَن  َفنِّ

َو أَْعَماٍل. َفاْْلَْعماُل ِهَي  إنجازاتْْلَُمِم ُتَقاُس بَِثَقاَفِة أَْبَنائَِها َو َما ُيَحقِّقُوَنُه ِمْن ٱْم َو أَُمِمِهْم، َفَعَظَمُة ـــِ هــــلُِبْلدانِ 

اِئَعَة َتَظلُّ ٱلشُّعوِب، ِْلَنَّ اْْلَْشخاَص َيْنَتُهوَن َو َيْفَنْوَن، لَِكنَّ أَْعمالَُهْم ٱَمْفَخَرةُ  َخالَِدًة َتْحكي لِْْلَْبناِء َعْن َعَظَمِة  لرَّ
 ْْلَْجداِد ..ٱْْلباِء َو ٱ

ُه ِمْرآةُ ٱِبُتراِث  يتمسكلنَّْشِء أَْن ٱلَِهَذا َعلَى         ْلَعريَقِة...ٱْْلَُمِم َو شاِهٌد َعلَى َحَضاَرتِِه ٱْلَوَطِن أَماَم ٱْْلَْجداِد، ِْلَنَّ
 240صفحة   0222مرشدي في اللغة العربية  طبعة 

 

I. ( ن02القراءة و الفهم) 
 أقرأ النص و أجيب عن األسئلة 

 ن(0) مقالة            خطبة                         حوار               رسالة       :أَضُع َعالَمًة أمام نْوِع الّنصّ  .2

 ن(0)       أْكــتُب َشـــَبكَة الَكــلَِمِة الّتاليِة     " اْلِحْرَفُة ":  -أ .0
..............................................  -  ....................................  -  .........................................- ........................................ 

 ن(0)        أَْكُتــُب َخــريَطــَة اْلَكــلَمِة  :  َوَطـــن   -ب

 

 ن(0)         اْلكاتُِب اْلُمَتَعلّميَن إلى : َيْدُعو  .0
ِة.      -  اْْلِْهِتماِم باْلَْعماِل اْلَيَدِويَّ

 اْْلِْهِتماِم باْلَْلعاِب الرياِضّيِة.   -

  اْْلِْهِتماِم بُتراِث اْلَْجداِد. -

ِة : .4  ن(0)      أَْسَتْخِرُج ِمَن الّنّص اْلِعبارَة الّتي تدلُّ على َفوائِِد األْعماِل الَيَدِويَّ
...................................................................................................................................................................... 

 الفكرة العامة للنص؟ أحدد .5
...................................................................................................................................................................... 

 ن(0)   (  األجداد و اآلباء:  إلى......    الصناعة: من)  النصّ  منَ  الّثانيةِ  للفْقرةِ  تلخيًصا أكتبُ  .0
.................................................................................................................................................................

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

 ن(0)    : القيمَة اإليجابّيَة الّتي تْدعو إلْيها الجملُ األِخيَرةُ ِمَن الّنصّ  أَستخرجُ  .7

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

  

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

.... 

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

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

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

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

.. 
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 ن(0)       "؟لشُّعوِب ٱاْْلَْعماُل ِهَي َمْفَخَرةُ  ما َرْاُيَك في َقْوِل اْلكاتِِب: " .8

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

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

II. نقطة ( 51)  ةاللغوي الظواهر 

 نقط ( 0الصرف و التحويل ) 

 أَصّرُف األْفعالَ حسَب الَمطلوبِ  .2

 

  ن(0)          أْمألُ اْلَجْدولَ حسَب الَمطلوبِ  .0

 اسم المكان اسم اآللة اسم المفعول اسم الفاعل  اَْلفِْعلُ 

 ................................. .............................. .............................. ............................... َنـــَظــرَ 

 ن(2.5)                :الشَّكل الّتامّ بالحروِف مع  أْكُتبُ  .0

 .................................................(  عاملة 71َو ) ..............................................(  عامل - 03في اْلَمْعَمِل )

 .........................................(  حارس 0و ) 

 ن(2)         أُصوُغ اسَم التَّفضيِل َعلى َوْزِن  " أَْفعل"  .4

 اْلَفَتياِت ُخلُقاً. .................................(  َفُضلَ لَْيلى  )    -بالالَّعبيَن .         ..............................( َحُسنَ أْحمُد )   -أ 

 نقط ( 0التراكيب: ) 

 ن(2)          :ْكلِ أَضُع أداَة النْصِب المَناِسبَة َمَع الشّ  .2

 .اْلَغـــدِ ك َعَمَل الَيوِم إلى أتــــر .........    -ب                    تــنــــجـــح. ............ ِاجـْـــَتــِهـــدْ     -أ

ْكِل: .0  ن(2)           أُْدِخلُ أداَة َجْزٍم ُمَناِسَبًة َمع الشَّ

 .. تراجــــع ُدروَسَك تــــنــجــــح في اْْلِْمِتـــحانِ ........    -بَتـــتــهاون في إْنــــجاِز َواِجباِتَك.             .......  -أ

 ن(2.5)                   :أْكُتُب ما بْين قوَسيِن بشكٍل صحيحٍ  .0

ـَم   )أَخوَك   ...................................أبوك(-أباَك -َعــلــى )أَبيَك  ...............................أخيَك( -أخاَك  -ســلَـّ

 ن(2.5)                    :أَُصّحُح اْلُجْملة التاّلية .4

 ............................................................................................................: الَعامالِن  لَْم َيْحــُضــراِن إلى اْلَعَملِ 

 ن(2)        أُْكِملُ اْلُجْملََة األُولى بَِتْوِكيٍد ، و الّثانِيَة بَِتْميِــيٍز: .5

 إلَى اْلَعَمِل.   ..................................................َحَضَر اْلَعاِملوَن        -أ

 ..................................................َشِرْبُت َكاًْسا      -ب

 األمر المضارع الماضي  اَْلفِْعلُ 

 ...........................أنِت : ....................................ُهْم : ...........................ُهما ) للمؤنث( : َفــــَتـــحَ 

 ..........................أْنُتْم  : ..................................هّن : ...........................هما ) للمذكر(  : َعـــــاشَ 

 

 ال يكتب أي شيء في هذا اإلطار
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 ن(0)          أُْعِرُب َما َتْحَتُه َخطٌّ في الّنصِّ : .0

 .............................................................................................................................................. :اْلُمَتَعلِِّمينَ 

 .............................................................................................................................................. .: َتْجَعلُ 

ّيانِ   ...............................................................................................................................................:   َفنِّ

 نقط ( 0اإلمالء ) 

 ن(2)     َمـــــرَ ....   -ْحــــَتـــِرْم          ....-  :       ـ أُْتِمُم بِوْضِع َهْمَزِة َوْصٍل ْأْو َقــْطـــٍع  2

 ن(2)         ـ أكتب كلمة " ابن" أو " بن" مكان النقط:0

 ُرْشد فْيلسوٌف مشهوٌر. ..... -علّي ..... ُمَحّمد ِتْلميذ ُمَهّذب.                       ـ

 ن(2)        ـ اكتب األلف اللينة ُثم  الهمزة بشكل صحيح: 0

 ....َيْجرُ      -     ....َنَشـ      -               ...َدَعـ    -         .... ُمْصطـفـ  -

III. نقطة ( 51)  الكتابة 

ْكلُ   (ن 5) اَلشَّ

 اضبط ما ُكتب بخط مضغوط في النص بالشكل التام. -2

 كـمسـتـي – جازاتـإن – سهمـفـأن – الصناعة –العـمل  أدوات مع صغـرهم منـذ يـتعاملوا أن

ْعبيُر ٱْلِكتابِيُّ   ن(22)اَلتَّ
، و دورها في خدمة الوطنــن له )ها(  أهمية الحرف اليدوية بيت في حدود عشرة أسطر إلى صديق )ة( لك رسالة )ي( كتباُ 

 .سالةمستثمرا عناصر كتابة الر ،الحفاظ على التراثو
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...................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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 نقط (  22)  التربية اإلسالمية

 :يةــــــــــالوضع

التزاما بحالة : »أجابه  فرغبة في أداء صالة التراويح فوجد بابه مقفال، رجع فسأل أباه عن السبب إلى المسجد، توجه خالٌد  

َر أن يصلي كل واحد صالة التراويح بمنزله مع أسرته،   «أنها ليست صالة مفروضةالى ضافة إِ الطوارئ الصحية ببالدنا فقد تقرَّ

 فأمَّ األب الجماعة مرتال آيات من سورة القلم. ،فقررت األسرة إقامة الصالة 

 مات:ـــــــــــالتعلي

 ن( 0.5)                 :قلميات من سورة الأكتب اآلـ 2

 ..................................................................................................................................... نا بلوناهمإِ » قال هللا تعالى : 

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

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

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

 «صارمين ........................................................................................................................................................

 ن( 2.5)                 أعين معنى كل كلمة مما يلي:   -0

 اخَتَبرناهم                              َعّذْبناُهم=                               َبلْوناهم  -
 

 بيضاء كضوء النهار                        سوداء كالليل =                              الصريم  -
 

 ن( 2)       للراء عند قراءة الكلمات التالية:القاعدة التجويدية  ذكرـ أ0

 ..................................................................: صارمين  ........................................................: حرثكم

 ن( 2)      اآليات التي كتبتها: أمام مضمون ×أضع عالمة الّتالية،  جملبيِن ال من ـ4

 من حقوقهم. المساكين مانِ رْ حِ  عاقبة -      األخياِر. ُمصاحبةُ  -          في مخلوقاِت ّللّاِ تعالى. الّتفّكرُ  -

 ن( 2.5)            ما حكم صالة التراويح؟ إذن ،ليست مفروضةاألب ابنه أن صالة التراويح  أخبرـ 5

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

 ن( 2)            عرف الصيام شرعا:ـ 0

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

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

 ن(2.5)             سنة -فرض  -شرط  للصيام شروط وفرائض وسنن أكتب تحت كل بطاقة : ـ 7

2 0 0 4 5 0 

 النية تأخير السحور اْلمساك عن الطعام اْلسالم البلوغ تعجيل الفطور

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

  ن(0.5)            :بالجهر بالّدْعَوةِ  )صلى هللا عليه و سلم(هللا عز وجل نبيه  االتي يأمر فيه اآليةأكتب ـ 8
............................................................................................................................................................................. 

 ن(2.5)                  :وضعية بما يناسبهاكل بسهم أربط  ـ 9

أَْن ُتــْرزَق بَِولَـــٍد َو َوهَبها هللاُ بِْنتاً أُمٌّ  تــَتَمــّنـى         ٍأَْنَصُح و أُحاِوُر بِأََدب 

ُب الُبْخَل و أََتَصــّدقُ       أَْحــَمُد ُيَحــاِوُر َشْخــصاً ُيــخالــفُُه في الّرْأيِ   أََتَجنَّ

 الرضــا و الّتــفاُؤل      َجاُرَك َرُجــٌل َغنِيٌّ َو َبــخــيٌل  وْل َيَتَصّدُق على اْلفُــَقراء
 



 

 سلم التنقيط عناصر الجواب  رقم السؤال المجال

 

 

 

 

اْلَمجال الّرئيسي 

ل  القراءة    اْْلَوَّ

 ن(2) مقالة  :  نْوِع النّصّ   1

2 

 

 ، 0.5، عمل0.5: مهنة َشـــبَكةَ الَكــلَِمِة التّاليِة     " اْلِحْرفَةُ "   

 .... تقبل جميع اإلجابات الصحيحة 0.5، نشاط 0.5وظيفة 

 ن(2)

 

 

 

 

 

:منفى /  ضدها، 0.5:  اسم  نوعها  َخــريطَــةَ اْلَكــلَمِة  :  َوطَـــن  

، 0.5: منشأ . مسقط الرأس / مكان الوالدة / أصل معناها   0.5غربة 

 .0.5: تقبل جميع الجمل الصحيحة  في جملة

 

 

 ن(2)

 

3 

 

ْهتِماِم باْلَْعماِل اْليََدِويَّةِ   ،1ن  يَْدُعو اْلكاتُِب اْلُمتََعلّميَن إلى : ااْلِ

ْهتِماِم بتُراِث اْلَْجداِد.ن                                         1ااْلِ

 ن(2)

 

 

 

 

 

4 

 :اْلِعبارةَ الّتي تدلُّ على فَوائِِد اْلْعماِل اليََدِويَِّة       

 ...َكثيَرة ، َسَواء  لِلّصانِِعيَن أنفسهم أَْو لِبُْلدانِِهْم َو أَُمِمِهْم، َمنَافِعُ  '' 

 اْلْعماِل اليََدِويَِّة   أو أي عبارة أخرى دالة على فوائد 

 

 

 ن(2)

 

 

5 

 

: تقبل كل فكرة صحيحة  تتحدث عن الحرف  اْلفِْكَرةَ اْلعاّمةَ لِلنّصّ 

 اليدوية

 

 ن(3)

 

 

 الثانية : تقبل كل فكرة تتحدث عن فوائد الحرف اليدويةتلخيص الفقرة  6

 

 ن(2)

 

 

: التمسك  ِمَن النّصّ   اْلِخيرَ  سطرْدعو إلْيها اليالقيمةَ اإليجابيّةَ الّتي  7

 بالتراث 

 ن(2)

 

 

''    تقبل كل فكرة لشُّعوبِ ٱَرْايَُك في قَْوِل اْلكاتِِب: " اْْلَْعماُل ِهَي َمْفَخَرةُ  8

 العمل / الحرفة بالمواطنة  و الوطن .تربط 

 ن(3)

 

 

 

ئيِسيّ ٱاَْلَمجاُل   لرَّ

: اَلظَّواِهر لثّانيّ ٱ

 ن(15) لُّلَغِويّةُ ٱ

المجال الفرعي 

الصرف األول : 

 ن 6 و التحويل

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أَصّرُف األْفعاَل حسَب الَمطلوِب   -1

 ن 0,25/ أنت افتحي ن   0,25/ هم يفتحون0,25ن  فَتََحتَاهما  -

 ن 0,25أنتم عيشوا   / ن 0,25هن يعشن / ن0,25هما عاشا  -

 

 ن0.5ر اسم الفاعل : ناظِ  -2

 ن0.5اسم المفعول : منظور

 ن0.5ظارنْ اسم االلة : مِ 

   ن 0.5  ر  ـــظَ نْ اسم المكان : مَ 
 

 

 

 

  

 ن(1,5)

 

 

 

 

 

 

 ن2

 

 

 

 

 

 

 عناصر اإلجابة 
 و سلم التنقيط

 يــيمــلـد اإلقـــان الموحـاالمتح

  لنيل شهادة الدروس االبتدائية
  مــادة اللغة العربية

. 
 

        
 أسفي-أكاديمية مراكش

 2021يونيو  22دورة     مديرية شيشاوة 
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4 

                                                                                               أْكتُُب بالحروِف مع الشَّكل التّاّم : -3

     ن0.5 عاملةا  رةا ع عشْ سبْ َو ن  0.5 ثالثون عامالا في اْلَمْعَمِل 

 ن0.5اسحرّ  ثالثةُ و 
 

 0.5 الالَّعبينَ  أحسن  أْحمدُ  - -4

         0.5 اْلفَتَياِت ُخلُقاا  فضلىلَْيلى  

 

 

 ن(1.5)

 

 

 

 ن(1)

 

 ْلفَْرِعيّ ٱاَْلمجال 

: اَلتَّراكيب لثّانِيّ ٱ

 ن(6)

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 0.5 تــنــــجـــحَ  كي اِجـْـــتَــِهـــْد     - -1

 0.5 َعَمَل اليَوِم إلى اْلَغـــِد . أتــــركَ  لن 

 

      0.5في إْنــــجاِز َواِجباتَِك .     تَـــتــهاونْ ال  –أ       -2

ْمتِـــحاِن. ُدروَسَك تــــنــجــــحْ  تراجــــعْ  متى -ب     0.5 في ااْلِ

 

3-  
ـم   •  ن0.5 كَ ـــأَبيَعــلــى     ن0.5     أخوكَ   ســلَـّ

4-  
إلَى أنفسهم/ كلهم / جميعهم / العاملون ... َحَضَر اْلَعاِملوَن        -أ   

 0.5. تقبل جميع اإلجابات الصحيحة   اْلَعَملِ 

ا      -ب   0.5حليبا / ماء ... تقبل جميع اإلجابات الصحيحة َشِرْبُت َكاْسا

 

5- 

 0.5:اسم مجرور بالياء ألنه جمع مذكر سالم  اْلُمتََعلِِّمينَ 

و الفاعل  ،     فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخرهتَْجَعُل:   

 ن(1)أنَت  ضمير مستتر تقديره

 0.5: نعت تابع لمنعوته في الرفع و عالمة رفعه األلف ألنه مثنى  فَنِّيّانِ 

 

 ن(1)

 

 

 

 ن(1)

 

 

 

 

 

 ن(1)

 

 

 

 

 ن(1)

 

 

 

 

 

 

 ن(2)

 ْلفَْرِعي  ٱاَْلَمجاُل 

ْمالُء  الثالُث: اإَْلٍ

 ن(3)

1 

2 

 

3 

 0.5أََمرَ          0.5  ــــتَـــِرمْ اِحْ  -1

 0.5تِْلميذ ُمهَّذب    ُمَحّمد بن  علي -2

  0.5ُرْشد فيلسوف مشهورابن 

 0,25ؤيَْجرُ   0,25   أنََشـ 0,25   اَدَعـ 0,25  ىُمْصطـفـ -3

 ن(1)

 ن(1)

 

 ن(1)

ئيِسيُّ ٱاَْلَمجاُل   لرَّ

: اَْلِكتابَةُ لثّالِثُ ٱ

 ن(15)

 ْلفَْرِعي  ٱاَْلَمجاُل 

لُ ٱ ْكُل أْلَوَّ : اَلشَّ

 ن(5)

 ن3  لِ مَ عَ الْ  أدواتِ  عَ م مَ هِ رِ غَ صِ  ذُ نْ وا مُ لُ امَ عَ تَ يَ  نْ أَ  -1 1

 0.5 ةُ اعَ نَ الصِّ 

 0.5 مْ هِ سِ فُ نْ أَ 

 0.5 اتٍ ازَ جَ نْ إِ  

 0.5 كَ سَّ مَ تَ يَ 

  عن كل كلمة صحيحةنصف نقطة 

 ن(5)

 ْلفَْرِعي  ٱاَْلَمجاُل 

: اَلتَّْعبيُر لثّانِي  ٱ

 ن(10) ْلِكتابِي  ٱ

2 
 احترام عناصر الرسالة و ترتيبها بشكل صحيح :

التاريخ و المكان / المرسل إليه / الموضوع / التحية 

 / المرسل / التوقيع

 ن 3

وحدة الموضوع  و انسجامه ، و ارتباطه بنص 

 ن 3 الموضوع 

خلو النص من األخطاء اللغوية : الصرفية ، 

 ن 3 اإلمالئية ، التركيبة 

 ن1 خط سليم و مقروء 
 

 ن(10)

 


