
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 (ن 02) القراءة: أوال

 (ن 11) :القراءة -1

 (ن 2) : ...............................................................................................للنص أعطي عنوانا مناسبا - أ

 (ن 2) ........................: ..........يقلق –   : .....................................تنمية -        :شرحأ  - ب

 (ن 2)................................ ..: ارتفاع –.............   .....................: الصادرات -: أشرح بالضد    

 (ن 2)        مقالة                خطبة     قصة              :  نوع النصأحدد   - ج

 (ن 2)         ؟الفالحية خطتهفع المغرب إلى إعادة النظر في ما الذي د  - د
.....................................................................................................................................................................

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

 (ن 1)؟ (قطاعات اقتصادية ةعلى األقل ثالثذكر أ) ات الكبرى لالقتصاد المغربي إلى جانب الفالحة؟المكّونما  - ه
.....................................................................................................................................................................

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

 (ن 7) :الشكل -0

 (ن 1)   .كبيرال  - دول - المغربي : شكال تاما اآلتيةالكلمات  أشكل - أ

يجاد في تحسين اقتصاد المواطنين، رغبة: اآلتيةأشكل الجملة  - ب  (ن 4) .وتطوير الصادرات ،فرص للشغل وا 

 (ن 51) الدرس اللغوي: ثانيا 

 (ن 6) :التراكيب -5

 (ن 1) :أعرب ما تحته خط في النص  - أ

 ....................................................................................................................................... :الفالحية

 ...........................................................................................................................................: أعلن

 ...................................................................................................................................................: المواطنين
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 جهة الشرق لالجهوية للتربية والتكوين  ألاكاديمية

 الدريوش املديرية إلاقليمية

 امتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية
 8112دورة يونيو 

 3: المعامل
 ساعة ونصف: مدة اإلنجاز

 غة العربية والتربية اإلسالميةالل مادتا

أضحى  ائيّ ذاألمن الغف الوطن،في تنمية  امهمّ  مكونااالقتصاد المغربي، و  أساس عقود ذت الفالحة منمّثل        
 دفعا ،واستهداف محاربة الفقر ،الفالحيةبما فيها المغرب، كما أن ارتفاع أسعار المنتجات  كّلها؛ العالمدول  لقيق

مخطط المغرب ''عن  المغرب علنأمن هذا المنطلق  .الفالحية خطتهى التفكير في إعادة النظر في لإ دفعا المغرب
في  رغبة لسنوات قادمة،لنمو االقتصاد الوطني  الكبيرجعل الفالحة المحرك  تهدف إلىوهي خطة  ،''األخضر

يجاد ،المواطنينتحسين اقتصاد   .وتطوير الصادرات ،فرص للشغل وا 
 (بتصرف) (البوابة الوطنية للمغرب األخضر) وزارة الفالحة و الصيد البحري                                                           

 

 اللغة العربيةمادة 

 ...........................: االسم الكامل

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

 .................................../ 05: النقطة

http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/la-strategie


 

 

 (خانة تكفي إجابة واحدة في كل)  (ن 1.1) :يمن النص ما يأت ج  ر  خ  ت  س  أ   -ب  

 مفعول مطلق توكيد نعت

   

 (ن 1.1) :كل جملة بالظاهرة التركيبية المناسبة ل  ص  أ   -ج         

 الظاهرة التركيبية  الجملة

 مفعول ألجله .يقلق دول المعمور كلها أضحى

 مفعول به .االقتصاد المغربي أساس  الفالحة  مثّلت

 ناسخ فعلي .االقتصاد في تحسين رغبةتهدف إلى تطوير الفالحة 

 

 (ن 6) :الصرف والتحويل -0

 (إجابة واحدة في كل خانة تكفي)   (ن 1) :وأمأل الجدول  الظاهرة الصرفية أستخرج من النص - أ

 المثال الظاهرة الصرفية

 ................................ (النسبة)اسم منسوب 

 ............................... لفعل ثالثي اسم فاعل

 ............................... اسم مفعول لفعل غير ثالثي

 (ن1): أكتب األعداد بالحروف مع مراعاة التغييرات الالزمة على المعدود، مع الشكل التام -ب        

 .............................: ................................................................................يوم( 7)في األسبوع  -

 : .................................................................................................كتابا( 11)اشتريت  من المكتبة  -

رع الفالح  -  ..............................: ...................................................................هكتارا قمحا( 11)ز 

 

 (ن 3) :اإلمالء -3

 (ن 1) .المقفع كاتب مشهور...... هللا  عبد -. تاشفين مؤسس مدينة مراكش...... .  - : (بن -ابن)بما يناسب  أ ت م    .1

ت  ب د ف  ...  :المناسبةأكتب الهمزة   .2 ت ع  ت م  ساٱ..... س  لى جان ب  ...... ل م   (ن 1). ......ـلّشاط  ٱع 

 (ن 1) .لقضاء العطلة.... مع والديه إلى إسبانيـ.....  سافر مصطفـ: أكتب األلف المناسبة  .1
 

  (ن 51) اإلنشاء: ثالثا
الل          ط ل ة  ٱخ  قا   ل ع  د  د  أ ص  ه  في ئ  د عاك  أ ح  ع  ٍم م  ل يَّة  ٱك  ل ق ضاء  ي و  م  ل ك  ع  صاد ف  ذ  ي ة ، و   .ل حصاد  ٱل باد 

ت ه  استفدته من خالل الذي به خالل هذا اليوم، وما  اقمتمما  ف  ص           .ما شاهد 

والحفاظ على قيم  ،لبعض سكان البادية بمساعدة بعضهمقيام  -الفالحة عند سكان الباديةأهمية : )يمستعينا بما يأت       

الفالحة في حياة اآلخرين بأهمية تحسيس  -االستمتاع بهذا اليوم -عملية الحصادالمشاركة في  -والتآزرالتعاون والتضامن 

 ...(.المحافظة عليهاالتذكير بأهمية البيئة و -المغاربة واقتصادهم

 

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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 :ْلَوْضِعيََّة َوُأجيبُ ٱَأْقَرُأ 

 .....................................................................ِإّنا َبَلْوناُهمْ : "(ن 2)ْلَكريماِت ٱآلياِت ٱُأْكِمُل  -1
.....................................................................................................................

 (11-11: القلم، اآليتان". )ناِئمونَ .. ................................................................................

 (ن1) .ِئف  آـط: تيأْ في ما يَ  ةَ يَّ ويدِ جْ التَّ  ةَ دَ حّدد القاعِ أُ  -2

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

 (ن1)يا         نْ الد         رُ شْ الحَ         ةُ الدَ الوِ         ثُ عْ البَ :  ةِ يامَ القِ  مِ وْ يَ  ماءَ سْ لي أَ ا يَ مّ مِ  أمّيزُ  -3

 (ن 1.0). ْلَبْيتِ ٱَحج   -اإليماُن ِباْلَمالِئَكةِ  -الّلِه َكَأنََّك َتراُه ِعباَدُة : لِ وَ دْ ُأدِرُج ما يأتي في الجَ  -4

 اإلْسالم  
 اإِلْحسان   اإليمان  

   

 
 (ن 5.0) (:أضع عالمة أمام الجواب المناسب)؟   الّسّرّيةُ  ةُ وَ عْ الدَّ  تِ دامَ  مْ كَ  -5

          وات  نَ سَ  رُ شْ عَ             وات  نَ سَ  ُس مْ خَ             وات  نَ سَ  ثالثُ                    
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 س االبتدائيةامتحان نيل شهادة الدرو
 8112دورة يونيو 

 مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 مادة التربية اإلسالمية

َوَلّما َدَخال . لتَّراويحِ ٱْلِعشاِء وَ ٱأِلَداِء َصالَتِي  صاَحَب ُعَمُر واِلَدُه في َلْيَلة  ِمْن َليالي َشْهِر َرَمضاَن،       
يَّةِ ٱلدَّْعَوِة ٱْلِبْعَثِة وَ ٱْلَمْسِجَد َوَجدا واِعظًا َيَتَحدَُّث في َمْوضوِع ٱ َة آِسيَة َزْوِج . لسِّرِّ َوفي ِسياِق َحديِثِه َذَكَر ِقصَّ

َة   .َمْرتََبة   لّديِن، َوَخصاِئص ُكلِّ ٱلى َمراِتِب ْمَرَأِة ِعْمراَن، َكما َأشاَر إِ ٱِفْرَعْوَن، وِقصَّ
ْكَعِة ٱإلماُم في ٱْلِعشاِء َقَرَأ ٱَوَأْثناَء َصالِة         القلم، ". )ناِئمونَ : إلى َقْوِلِه َتعالى... ِإّنا َبَلْوناُهمْ "": ألولىٱلرَّ
 (11-11: اآليتان

 

 .................................../ 15: النقطة
 

    

   



 (ن1) :بُ ناسِ ما يُ  مامَ أَ  ة  المَ عَ  عِ ضْ وَ بِ  ةِ يَ اآلتِ  لوكاتِ الس   نَ في مِ قِ وْ مَ  نْ عَ  رُ بِّ عَ أُ  -6

  ِةَ روضَ فْ المَ  اتِ لوَ ي الصَّ لّ صَ ، وال يُ بيهِ أَ  عَ مَ  راويحِ التَّ  الةِ ى صَ َعل بُ واظِ يُ  ل  فْ ط . 
  ِهِ رانِ قْ أَ  عَ مَ  ينَ لّ صَ لى المُ عَ  ّوُش شَ يُ  مَّ ط، ثُ قَ فَ  نِ يْ تَ عَ كْ رَ  راويحَ ي التَّ لّ صَ يُ  ل  فْ ط. 
  ِقار  وَ وَ  ة  كينَ سَ بِ  راويحِ التّ  الةَ ي صَ دّ ؤَ يُ  ل  فْ ط. 

 

 (ن 1).   إيصاُل َشْيء  ِإلى اْلَمِعَدةِ  -السََّفرُ  -النِّيَّةُ  -َتْعجيُل اْلُفطورِ : ُأَميُِّز ما َيْأتي َوَأْمأل اْلَجدَولَ  -1

 مبيحات اإلفطار مفسدات الصيام سنن الصيام لصيامفرائض ا

    

 (ن1) :بُ ناسِ ما يُ  مامَ أَ  ة  المَ عَ  عِ ضْ وَ بِ  آنِ رْ في القُ  اللُ  نَّ هُ رَ كَ واتي ذَ اللَّ  ناتِ مِ ؤْ المُ  ياتِ اآلتِ  ساءِ النِّ  نِ يْ بَ  نْ مِ  دُ دِّ حَ أُ  -8

 امرأة عمران     زوج لوط           زوج  نوح          زوج فرعون               

 (ن1) (َصحيح أم خطأ: )ِمْن ِخالِل الَوْضِعيَِّة، وما َتَعلَّْمُتُه، ُأجيُب بـ -1
 صحيح أم خطأ العبارة

  .ْمَرَأُة ِعْمراَن ما في َبْطِنها خاِلصًا ِللَّهِ ٱَنَذَرْت 
  .ْمَرَأًة كاِفَرةً ٱكاَنْت آِسَيُة َزْوُج ِفْرَعْوَن 

  .ْسَتْبَشَرْت َخْيراً ٱِعْمراَن، َوَرِضَيْت، وَ  ْمَرَأةُ ٱَلْم تَْقَنْط 
 
 

 

 

 

    


