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 المديرية اإلقليمية لفكيك ببوعرفة

 2019يونيو دورة  ،دــالموحاالمتحان االقليمي تصحيح 

 اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 .......................................النص: 

ه بين ب  راق  والدها ت  وار كانت تجلس ج   .طفولتها المبكرة منذ، فوجدت الحاسوب أمامها وسط أسرتها الصغيرةنشأت عائشة

 على شاشة الحاسوب.  هاألوان  واألخرى، وهو يحرك األشكال المختلفة   ة  ين لف  ٱ

على قفزاً ، فوجد أصابعها تقفز والحاسوب   على التعامل ة  غير  لص  ٱه  بنت  ٱختبر  ي   ن  أ   خالد   ب  أل  ا   ل  حاو  ولما بلغت السادسة، 

على أن تستعمل اقف  ـتوا، نى عليهاوأثبنته إعجابا شديدا، ٱبمهارة  األبجبأع  أزرارها بخفة ملحوظة،  لوحة المفاتيح الكثيرة  

 جميعهاالمنزلية  عقب االنتهاء من إنجاز واجباتها في البحث وتعلم القرآن الكريم ..الحاسوب  

 )بتصرف(. 32ص ،77)العربي الصغير( عدد:واللعب.  دراسةبين ال ق  ف  و  ـمنظمة، ت  طفلةكانت عائشة 
 

 (ن 20) القراءة والشكل الرئيسي األول:المجال 

 ن( 1.5)في الخانة المناسبة لنوعية النص: )×( ضع عالمة أ - 1

 حكاية                       مقالة                          قصة

 ن( 2) أمـأل الجدول حسب المطلوب:ـ  2

 :ضد مرادف: 

يمتحن ،  يختبر:  ..كبرت ، نمت نشأت :

 يجرب

 القليلة ≠الكثيرة قبل≠عقب

 .الحاسوب ، استعمال الحاسوب ، فوائد الحاسوب .:ن( 2)قترح عنوانا مناسبا للنصأـ  3

 ن(3)في المكان المناسب:  3ـ  2ـ  1رتب األفكار األساسية التالية بوضع األعداد أـ  4

 .          وهو أمام الحاسوب والدهاتراقب عائشة  -

 .عائشة تستعمل الحاسوب عقب إنجاز واجباتها -

 .على التعامل مع الحاسوب األب يختبر صغيرته -

 ن( 2) في المكان المناسب: )×(المة أضع عـ  5

 غير موافق  موافق القضايا

 ×  أستعمل الحاسوب بدون انقطاع.  

  × .أوفق بين إنجاز واجباتي والتمتع بهواياتي  

  × لي النصائح.إأ ثني على من يقدم   

  × .الكتاب والحاسوب كالهما مفيد لمستقبلي  
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 مثل:على األقل نصيحة واحدةالمتعلم قدم إليه ي، لعاب اإللكترونيةعلى األ ن  م  د  م   الصديقـ 6

 ن( 2) يجب أن تهتم بدراستك، ال تضيع وقتك فيما ال يعود عليك بالنفع ..

 ن( 2)وبالثانية أسلوب استفهام. ،، باألولى أسلوب تعجبنجملتيالمتعلم ركب يـ 7

 .ن( 5.5) نصال داخلواحد ماتحته خطالتام شكل بالالمتعلم ضبط يـ  8

 ن(15) المجال الثاني: الدرس اللغوي

 ن( 6) التــراكيــب

 :ن( 2)مثاال واحدا في كل خانةمن النص المتعلم ستخرج يـ  1

 نعت سببي مفعول معه مطلقمفعول  توكيد معنوي

 المختلفة،الكثيرة الحاسوب ، إعجاباقفزا جميعها

 

 ن( 2) .اإلعرابـ  2

 ..،ـ طفلة:خبر كان منصوب..نائب الفاعل مرفوع :  األب   ـ

 ن( 2).ببراعة   الحاسوب   ستعمل  ي  :التام مع الشكل للمجهول مبنيةالجملة ـ  3

 ن( 6) تحويلالصرف وال

ك ث  -الجدول حسب المطلوب: المتعلم مأل يـ  1  :ن( 2)نشأ -أثنى  –وقف  –م 

 مهموزفعل سالمفعل مثال فعل فعل ناقص

 نشأ.- مكث - وقف - أثنى -
 

 :ن( 2)بخط  يصل المتعلمـ  2

 اسم ممدودكبرأ-

 منقوص اسم مغربيال

 تفضيلاسم  قاضيال

 اسم منسوب الصحراء

 : ن( 2)الجدول المتعلم تمم ي-2

 ج  ر  خ   استنكر ف  ش  ك   أكرم

 

 الفعل

 تخريج ارـــكن  ت  س  ا   فك ش      إ كرام  

 

 صدرالم

 : ن( 3)  الءــاإلم
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ً يحمل راع   -: ن( 0.5)من األسماء  "ال:"كتابة الجملة بعد حذفالمتعلم د يعي-1  . عصا

 ىمضـا ،دنـى ،هدالا ،قضايـ  : ن( 1)المناسبة بكتابة األلفالمتعلم كمل ي -2

 ن( 0.5)بطوطة رحالة مغربي. ـ ا بن     الخطاب صحابي جليل. بنعمر --3

ـؤ:ـ س ـ ن( 1)يكتب المتعلم الهمزة كتابة صحيحة ـ  4  ئــل    ـ شاطئــلة    ـ  س ـئال    ـ أس 

 .ن( 15المجال الثالث:اإلنشاء ) 

 :مبرزا،أسطر 10و 8بين  نصا حجاجياالمتعلم كتب ي

 بكثرة؛أضرار استعمال الحاسوب  -

 أهمية استعمال الحاسوب ؛ -

 وفق بين الدراسة واستعمال الحاسوب .يكيف  -

 مع احترام عالمات الترقيم ، وبخط مقروء .

 ن(5فكاروالمعارف )، األن( 4اللغة والخط )ن(، 6ر الثالثة )المالءمة ( )حضور العناص
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 ن( 10) ثانيا : التربية اإلسالمية

 أقرأ الوضعية:

قراءة جزء من  أحمدمن  تي طلبتالتهم تحلق التالميذ حول أستاذ أول جمعة من رمضان في 

سورة الملك من قوله تعالى: "ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح" ......إلى قوله تعالى: " إن أنتم 

حوار حول صوم رمضان، وحول سيرة الرسول صلى هللا بينهم إال في ضالل كبير" ثم دار 

من أذى واتهامات باطلة هو وسيدنا إبراهيم وسيدتنا مريم عليهما  أصابهلم، وما عليه وس

 السالم. 

 وقد تعاون الجميع في اإلجابة على كل األسئلة.
 

 :التعليمة:  أجيب على األسئلة التالية

 ن(2)القرآن الكريم  .1

 ن( 1)القاعدة التجويدية في : .2
قات: ـ   الباءقلقلة .سب ع:ـ ترقيق الراء.ال فار 

 ن(1شرح: )أ .3

ال  الغيظ : -..نجوم،  كواكب عظيمةأصله مصباح وهو السراج والمصابيح  مصابيح:
ه وأوله ،تميز من الغيظ تكاد ت  ر  و  )التعريف (غيظ ، اسم وهو أشد الغضب ، وقيل س  

 تنقطع من شدة الغضب 
 ن(2)الجدول حسب المطلوب:  مألأ .4

الكف عن األكل  –البلوغ  –تقيؤالكف عن ال –العقل  –االستطاعة  –النية  –اإلسالم 
 .ــ الكف عن الجماع   اإلقامة –والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 

 فرائض الصيام شروط الصيام
البلوغ –العقل  –االستطاعة  –الماإلس

 اإلقامة.

من  الكف عن األكل والشرب –تقيؤالكف عن ال -النية   
 الكف عن الجماعـ طلوع الفجر إلى غروب الشمس

 
 

أال نحزن على فوات ن(1)فضال واحدا من فضائل اإليمان بالقضاء والقدر.  المتعلمذكري .5

 ..شيء من الدنيا ، الشكر على النعم ، الرضا مع انشراح القلب والطمأنينة 

 ن(1)في المكان المناسب )×( عالمة المتعلم ضعي .6

  جهرا بدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم الدعوة األولى:سرا أ( 
 ثالث عشرة سنة   ب( دامت هذه الدعوة : ثالث سنوات  

(ياأبت) الحنو و الشفقة( لم ينعته بالجهل ،الخوف  ن1)إبراهيم أباه؟كيف كان يحاور سيدنا  .7

 عليه ..
 الزنا  ن(1)اتهاما واحدا اتهمت به مريم عليها السالم.  المتعلمذكري .8
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