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ْرُف َوال تَّْحويلُ اَلصَّ
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ْرُف َوال تَّْحويلُ اَلصَّ
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ْرُف َوال تَّْحويلُ اَلصَّ
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ْرُف َوال تَّْحويلُ اَلصَّ
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ْرُف َوال تَّْحويلُ اَلصَّ

عولِ اِْسُم اْلَمفْ  لِ اِْسُم اْلفاعِ  اَْلِفْعُل 

َمْرفوع   رافِع   َرفََع 

ُمْكَرم   ُمْكِرم   أَْكَرمَ 

ُمْستَْخَرج   ُمْستَْخِرج   اِْستَْخَرجَ 
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ْرُف َوال تَّْحويلُ اَلصَّ

َوْزنُهُ  ماِن َو الْ  َمكانِ اِْسُم الزَّ ُل اَْلِفعْ 

َمْفعَل   َمْعبَد   َعبََد 

َمْفعَل   َمْرعى   َرعى

َمْفِعل   َمْجِلس   َجلَسَ 

َمْفِعل   َمْوِعد   َوَعدَ 

ُمْنفَعَل   ُمْنعََرج   جَ اِْنعَرَ 
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ْرُف َوال تَّْحويلُ اَلصَّ

َوْزنُهُ  اِْسُم اْْللَِة ِمْنهُ  ُل اَْلِفعْ 

ِمْفعَل   ِمْكبَس   َكبَسَ 

ِمْفعال   ِمْنفاخ   نَفَخَ 

ِمْفعال   ميزان   َوَزنَ 

ِمْفعَلَة   ِمْسَطَرة   َسَطرَ 

ِمْفعَلَة   ِمْسقاة   َسقى
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ْرُف َوال تَّْحويلُ اَلصَّ

َوْزنُهُ  ِل ِمْنهُ اِْسُم التَّْفضي ُل اَْلِفعْ 

فُْعلى/أَْفعَلُ  ُكثْرى/ أَْكثَرُ  َكثَُر 

فُْعلى/أَْفعَلُ  ُعْليا/ أَْعلى َعال

فُْعلى/أَْفعَلُ  ُدْنيا/ أَْدنى َدنا
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ْرُف َوال تَّْحويلُ اَلصَّ

َعشر ِمْن ثاَلث إِلى 
تِسع

إِْحدى/ أََحَد 
تااِثْنَ / اِثْنا 

تُخاِلفُ  تُخاِلفُ 

د  ُمْفرَ 

تُوافِقُ  تُخاِلفُ  تُوافِقُ 
َعَشَر َكْوَكبا  أََحدَ ب  ُمَركَّ 

َعْينا  اِثْنَتا َعْشَرةَ 

بَناٍت َسْبُع 

أَْوالدٍ َسْبعَةُ 

َولَدا  َسْبعَةَ َعَشَر 

بِْنتا  َسْبَع َعْشَرةَ 

بَناٍت َعْشرُ 

أَْوالدٍ َعَشَرةُ 

َولَدا  َعَشَر الثَةَ ثَ 

بِْنتا  َعْشَرةَ ثاَلثَ 

َمَع اْلَمْعدودِ بِالسُّكونِ ، َو اْلُمَذكَّرِ َمَع اْلَمْعدوِد بِاْلفَتَْحةِ ( عشر) في لَْف ِِ الّشينِ َحْرُف 
...ُر بَناٍت ْشـَرةُ أَْوالٍد   ، َعـَشـَعـ: اْلُمَؤنَّثِ 

------
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ْرُف َوال تَّْحويلُ اَلصَّ

ِر ِمْنهُ َجْمُع التَّْكسي ااَِلْسمُ 

أَْرقام   َرْقم  

فُهود   فَْهد  

، أَْشُهر   ُشهور  َشْهر  

ُحفّا ِ  ،َحف ََِة   حافِ ِ  

أَْرِوقَة   ِرواق  

أَْفئَِدة   فُؤاد  
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تابِيُّ التَّْعبيُر اْلكِ 

سائِلِ ِمنَ  لُ َرسائِ ،(...النَّجاحِ َحْفلُ ،َعقيقَة  ،ُعْرس)الدََّعواتِ َرسائِلُ الشَّْخِصيَّةِ الرَّ

...الشُّْكرِ أَوِ التَّْهنِئَةِ أَوِ االْعتِذارِ 

سالَةِ َعناِصرُ  :ِهيَ الشَّْخِصيَّةِ الّرِ

.اَْلبَْسَملَةُ -

.إِلَْيهِ اْلَمْرَسلِ اْسمُ وَ ُعْنوانُهُ وَ اْلُمْرِسلِ اِْسمُ -

.َوالتَِّحيَّةُ اَلسَّالمُ -

.اْلَمْوضوعُ ثُمَّ (بَْعدُ وَ )َكِلَمةُ -

سالَةِ اأْلَساسُ اَلنَّصُّ - .اأْلَحاسيِس وَ اْلَمشاِعرِ ِعباراتُ فيهِ وَ ِللّرِ

.التَّْوديعُ وَ اَلتََّمنِّياتُ ،اْلِختاِميُّ اَلتَّْعبيرُ -

سالَةِ كاتِبِ َوتَْوقيعُ اِْسمُ - .الّرِ

2022يونيو 06في اَْلكرون فاطمة الزهراء البروسي: ِمْن 

جماعة الكدية البيضاء–الكروندوار 

تارودانت

ُهدى الّساْعدي : إِلى 

حي السالم12رقم 

أكادير

سالَِة ، ُمتََمنِّيَة  أَْن تَِجَدِك َعلى أَْحَسِن حاٍل  .تَحيَّة  َطيِّبَة  أَْبعَثُها لَِك َعْبَر َهِذِه الّرِ

ْيفِ اْلعُْطلَةِ قَضاءِ إِلىأَْدُعَوكِ أَنْ يُْسِعُدني،بَْعدُ وَ  َمعا  تَْمتِعُ َسنَسْ َحْيثُ ،ِمْنَطقَتيفيُهناَمعييَّةِ الصَّ

.اْلباِديَةُ بِهِ مُ تَْنعَ الَّذياْلُهدوءِ وَ اْلعَليلِ اْلَهواءِ وَ اْلَخالّبَةِ بِاْلَمنا ِِرِ 

ْبرِ بِفاِرغِ قُدوَمكِ أَْنت َِِرُ وَ ،بِكِ اللِّقاءِ إِلىُمْشتاقَة  أَناَكمْ  إِلىحارَّ الْ َسالِميَ بَلِّغي،اأْلَخيرِ في.الصَّ

.ُهناكَ اأْلُْسَرةِ أَْفرادِ َجميعِ 

َ أَْستَْوِدُعكِ  .هُ َوبََركاتُ ّللاَِّ َوَرْحَمةُ َعلَْيُكمْ مُ السَّالوَ ،َودائِعُهُ تَضيعُ الالَّذيّللاَّ

ْهراء َصديقَتُِك اْلُمْخِلَصةُ فاِطَمةُ الزَّ
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تابِيُّ التَّْعبيُر اْلكِ 

،ُمديرٍ ،َوزير)َمْسؤولٍ إِلىَشْخص  بُهُ يَْكتُ ،َرْسِميَّة  أَوْ إِداِريَّة  ِرساَلة  ُهوَ اَلطَّلَبُ 

.ماَشْخٍص إِلىإِداَرة  تَْبعَثُهُ أَوْ (...َرئيٍس 

ِلْكترونِيُّ بَريُدهُ وَ ِفهِ هاتِ َرْقمُ وَ ُعْنوانُهُ وَ اَْلُمْرِسلُ :ِهيَ الطَّلَبِ َعناِصرُ  ْرسالِ ريخُ تا،اْْلِ اْْلِ

هُ الَّتياَْلِجَهةُ ، .السَّالمِ باَرةُ عِ ،اَْلَمْوضوعُ ،الطَّلَبُ إِلَْيهايَُوجَّ

وَ رِ اعِ اْلَمشَعنِ التَّْعبيرِ ِمنَ خاِليَةٍ وَ ةٍ ُمْختََصرَ بِِعباراتٍ ِللطَّلَبِ اأْلَساسَ النَّصَّ نَْكتُبُ 

.التَّْقديرِ وَ ااِلْحتِرامِ بِِعباراتِ ،َونَْختُِمهُ اْلَجْمعِ بِصيغَةِ فيهِ نُخاِطبُ وَ ،اْلعَواِطفِ 

يَّة  لَهُ الشَّْكِليُّ اْلجانِبُ  تََجنُّبُ وَ سارا  يَ وَ يَمينا  اْلهاِمِش تَْركُ يَِجبُ ْيثُ حَ الطَّلَبِ فيَكبيَرة  أََهّمِ

هاتَّعابيرِ الـِدقَّةِ َوتََوّخيالتَّْشطيبِ  ...ْخطاءِ اأْلَ ِمنَ َوُخلَّوِ

2022يونيو 06في اَْلكرون

الخرماليزكية : ِمْن 

2رئيسة تعاونية القسم السادس فوج 

إِلى السَّيِِّد ُمديِر اْلُمَركَِّب الثَّقافِّيِ م صالح الدين األيوبي /م

تايمةَ بِأَْوالد 

.َطلَُب تَْرخيٍص بِاْستِْعماِل قاَعِة اْلعُروِض الثَّقافِيَِّة : اَْلَمْوضوُع 

فُني،بَْعدُ وَ  يَـــْومَ ُمَركَّبُِكمْ بِ الثَّقافِيَّةِ اْلعُروِض قاَعةِ اْستِْعمالِ بِ التَّْرخيصَ ِمْنُكمْ أَْطلُبَ أَنْ ،َسيِّدييَُشّرِ

ِلفائَِدةِ ِغيَّةِ اأْلَمازيالثَّقافَةِ َحْولَ ُعروٍض تَْقديمِ لِ َذِلكَ وَ َمساء  الّرابِعَةِ الّساَعةِ ِمنَ اْبتِداء  اْلقاِدمِ السَّْبتِ 

ُكمْ اْنتِ ِارِ َوفي.التَّالميذِ  .السَّالمُ وَ التَّْقديرِ وَ ااِلْحتِرامِ اتِ ِعبارأَْسمىَسيِّديتَقَبَّلواْ ،َرّدِ

الخرماليزكية 

َسالم  تامٌّ ،
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تابِيُّ التَّْعبيُر اْلكِ 

:يَليبِمانَْلتَِزمُ ِحوارٍ ِلِكتابَةِ 

.ِمْنهُ اْلَهَدفِ وَ اْلِحوارِ َمْوضوعِ تَْحديدُ -

ةِ ُجَملٍ ِكتابَةُ - .غَِويَّةِ اللُّ اأْلَْخطاءِ ِمنَ خاِليَةٍ وَ اْلَمْعنىتامَّ

.اْلِعباراتِ تِْكرارِ تَفادي-

.اْلِحوارِ َشْخِصيّاتِ إِْبرازُ -

.اْلُمحاِورِ تَْغييرِ ِعْندَ السَّْطرِ إِلىاَْلعَْوَدةُ -

....،:«»!؟-:لَةِ اْلُجمْ ِلنَْوعِ اْلُمناِسبَةِ التَّْرقيمِ عالماتِ اِْستِْعمالُ -

ْطنابِ تََجنُّبُ - .التَّفاصيلِ دِ َسرْ فياْلُمبالَغَةِ وَ اْلِكتابَةِ فياْْلِ

بونِ  ِحوار  بَْيَن النّاِدِل َو الزَّ

«َصباُح اْلَخْيِر َسيِّدي ، ما َطلَبَُك  ؟» : اَلنّاِدُل  

بونُ  «.َصباُح اْلَخْيِر ،  أُريُد فِْنجانَْيِن ِمَن اْلقَْهَوِة ، أََحُدُهما َعلى السَّبّوَرِة  » : اَلزَّ

ُ ِمْنَك  َعَملََك » : اَلنّاِدُل   ْل َسيِّدي ، ها ُهَو َطلَبَُك ، تَقَبََّل ّللاَّ «. تَفَضَّ

بونُ  «.ُشْكرا  لََك َعلى اْلِخْدَمِة » : اَلزَّ
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تابِيُّ التَّْعبيُر اْلكِ 

نُ  :ِمنْ اْلَمقالُ يَتََكوَّ

.اْلَمقالِ بِ َوطيَدة  َعالقَة  لَهُ وَ اْلقاِرئِ الْنتِباهِ ُمثيرٍ :ُعْنوانٍ -

َمةٍ - دُ :ُمقَّدِ مُ الوَ اْلَمقالِ ِلَمْوضوعِ تَُمّهِ .تَفاصيلَ يَّةَ أَ تُقَّدِ

نُ :َعْرٍض - .اْلَمْوضوعِ تَفاصيلَ يَتََضمَّ

.َجديَدة  أَْفكارا  نُ تَتََضمَّ الوَ ِللنَّّصِ تَْلخيٍص َعنْ ِعباَرةٍ :خاتَِمةٍ -

أَنْ َويَِجبُ ،واِضَحة  وَ َسليَمة  تَكونَ أَنْ يَِجبُ لُغَتُهُ وَ ُمتََسْلِسلَة  تَكونَ أَنْ يَِجبُ اْلَمقالِ أَْفكارُ 

.َصحيحٍ بَِشْكلٍ التَّْرقيمِ َعالماتُ فيهِ تُْستَْعَملَ 

اَْلَمسيَرةُ اْلَخْضراءُ 

ُد َمالحِ تاريُخ اْلَمْغِرِب اْلقَديُم َو  اْلَحديُث حافِل  بِاأْلَْحداِث اْلَمجيَدِة َو ا مَ ْلَمَحّطاِت اْلخاِلَدِة الَّتي تَُجّسِ

َو َوْحَدِة اْلَوَطِن َو لَعَلَّ ِمْن أَْبَرِزهاأَْجداِدنا َو أَْسالفِنا َوما قَدَّموهُ ِمْن تَْضِحياٍت في َسبيِل اْستِْقاللِ 

.َمْلَحَمةُ اْلَمسيَرِة اْلَخْضراِء اْلُم َِفََّرِة 

م ، بِأَْمٍر ِمْن َجاللَِة اْلَمِلِك 1975نَُوْنبَِر 6اِْنَطلَقَِت اْلَمسيَرةُ اْلَخْضراُء ِمْن َمدينَِة َطْرفايَةَ يَْوَم 

ُ ثَراهُ ، َو شاَرَك فيها  عيَن اْلَمغاِربَ 350الّراِحِل اْلَحَسِن الثّاني َطيََّب ّللاَّ ِة ُعُشُرُهْم أَْلفا  ِمَن اْلُمتََطّوِ

ْحراِويَِّة َو ُهْم يَحْ  ِملوَن اْلَمصاِحَف َو اأْلَْعالَم اْلَوَطنِيَّةَ وَ ِمَن النِّساِء ، اِْنَطلَقواْ َصْوَب اأْلَقاليِم الصَّ

ْسبانِّيِ ، َوكاَن لَُهُم النَّ ُصَوَر َجاللَِة اْلَمِلك ، فَقامواْ بَِطْرِد آِخِر َمْن تَبَقّى ِمْن ُجنوِد الْ  ْصُر ُمْستَْعِمِر اْْلِ

.َو ال َِّفَُر 

ِر بَ  اْلَمغاِربَِة بِأَْرِضِهْم  ، َو بِِحْكَمِة َو تَ لَقَْد كانَِت اْلَمسيَرةُ اْلَخْضراُء َحَدثا  أَْبَهَر اْلعالََم بِتََشبُّثِ  صُّ

.  َجاللَِة اْلَمِلِك اْلَحَسِن الثّاني ُمْبِدعِ َذِلَك اْلَحَدِث اْلعَ ِيِم 
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تابِيُّ التَّْعبيُر اْلكِ 

.َعْنهاااِلْبتِعادُ يَِجبُ نَواهٍ أَوْ ،بِهاامُ اْلِقييَِجبُ أَواِمرُ ِهيَ التَّْعليماتُ أَوِ اَلتَّْوجيهاتُ 

ْرشاداتِ ِكتابَةِ فيأَْستَْعِملُ  :اْْلِ

،غييَْنبَ ،يَِجبُ ...َعلىاِْدأَبْ ،بِـاِْلتَِزمْ ،اِْفتَحْ ،اِْستَِفدْ :الطَّلَبِ أَساليبَ -

...أَنْ َعلَْيكَ 

ذَرَ اْلحَ اَْلَحذَرَ ،...َعنْ ِعدْ اِْبتَ ،...اِْحَذرْ ،...وَ إِياكَ ،...ال:النَّْهيِ أَساليبَ -

...ِمنْ اِْحتَِرسْ ...ِمنْ 

فَوائُِد اأْلَْنتِْرنيِت َو أَْضراُرهُ 

ٍل ِمَن اْلَمْعلوماِت في َوْقٍت َوجيٍز فَوائُِد اأْلَْنتِْرنيِت َكثيَرة  ِمْنها اْلُحصوُل َعلى َكّمٍ هائِ 

العِ َعلى اْلَمْكتَباِت الْ  ِعْلِميَِّة اْلُمْختَِلفَِة ، َو اْلَمقاالِت َو بِأَقَّلِ التَّكاليِف ِمْن ِخالِل ااِلّطِ

َعِة  ْخباِريَِّة اْلُمتَنَّوِ .اْْلِ

ْن َطريِق ُمكالَماِت اْلفيْديو َو اأَْلَْنتِْرنيُت ُهَو َوسيلَتَُك ِللتَّواُصِل َمَع اْْلَخريَن عَ 

سائِِل السَّريعَِة  ِمْن َخَدماتِِه فَُهَو ُمساِعُدَك في اْستَِفدْ اْستِْعماِلِه وَ فَاْدأَْب َعلى ... الرَّ

.تَْعليِمَك َو تَثْقيِفَك 

ْن إِيّاَك أَ . ْعَمة  في َجْوفِها النِّْقَمةُ اْستِْعماِله بُِطُرٍق خاِطئٍَة ، فَُهَو نِ ِمِن اْلَحَذرَ اَْلَحَذَر 

عَلُِّمَك ْط ، فَِإنَّهُ َسيَُضيُِّع لََك َوْقتََك َو يُ َعلَْيِه فَقَ ال تَْعتَِمْد تَْستَْخِدَمهُ ِلفَتَراٍت َطويلٍَة ، َو 

ُم اْلِقيََم اْلَمواقِعِ الَّتي تُْفِسُد اأْلَْخالقَ َو اْحتَِرْس ِمنَ ... اْلَكَسَل  .  َو تَُهّدِ
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تابِيُّ التَّْعبيُر اْلكِ 

ة  أَْكتُبُ ِعْنَدما :واقِِعيَّة  قِصَّ

.عاِديَّةٍ أَْحداثٍ ِمنْ أَْنَطِلقُ -

.اْلُمعَبِّرِ ْلَحَدثِ اإِلىأَِصلَ َحتّىُمتََسْلِسلَة  اأْلَْحداثَ أَْعِرضُ -

يَةَ اأْلَْحداثَ أَْعِرضُ - .اْلُمْشِكلِ ِمنَ اْلُخروجِ وَ اأْلَْزَمةِ َحلِّ إِلىاْلُمَؤّدِ

.النِّهائِيَّةَ اْلَوْضِعيَّةَ أَْعِرضُ -

ْوءُ  أَخيرا  عاَد الضَّ

ثائِِقيّا  َعلى إِْحدى اْلقَنَواِت ، ذاَت َمساٍء ُكنّا جاِلسيَن أَماَم التِّْلفاِز نُتابُِع بَْرناَمجا  وَ 

. ْو َمْشَهد  ِمْن َمشاِهِد اْلبَْرناَمِِ الّرائِعِ َو اْلُكلُّ ُمْمِعن  بِبََصِرِه َحتّى ال تُْفِلَت ِمْنهُ لَْقَطة  أَ 

َمَكَث ُكلُّ واِحٍد ِمنّا في . ِزِل َو فَْجأَة   ، اِْنقََطَع اْلَكْهَرباُء ، َو َعمَّ ال َِّالُم في اْلَمنْ 

ِمْصباَح اْلهاتِِف َو اْنَطلََق في اتِّجاِه َمكانِِه ، بَْينَما أَبي أَْخَرَج ِمْن َجْيبِِه هاتِفَهُ ، فَأَْشعَلَ 

أََخذَ ِمفَكَّ اْلبُْرِغّيِ َو بََدأَ . َخِل اْلَمْوجوَدْيِن في اْلَمدْ الصَّهيراتِ فاِصِل اْلَمْنِزِل َو لَْوَحِة 

َد َمكاَن اْلَخلَِل  دوَن َكلٍَل أَْو َملٍَل  .يُحاِوُل أَْن يَُحّدِ

ْوُء :لَقَْد نََجَح أَبي في إِْصالحِ اْلعََطِب ، َو قاَل بَِصْوٍت عاٍل  .  أَخيرا  عاَد الضَّ

َِ كاَن قَْد فاَت فَأَضاَءِت اْلَمصابيُح  َواْشتَغََل التِّْلفاُز ِمْن َجديٍد ، لَِكنَّ  .  اْلبَْرناَم
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تابِيُّ التَّْعبيُر اْلكِ 

ة  أَْكتُبُ ِعْنَدما :ُمتََخيَّلَةٍ قِصَّ

.مادِ اْلجَ أَوِ اْلَحيَوانِ ِلسانِ َعلىبَِشْخَصنَتِهاأَقومُ -

- ُِ َمْرَكباتٍ َويَْرَكبونَ ،خاِرقَة  أَْدوارا  مَّصونَ يَتَقَ اأْلَْبطالُ َحْيثُ َخياِليَّة  أَْحداثا  أَْنُس

...ةِ ِلْلعادَ خاِرقَةٍ بُِطُرقٍ واَصلونَ يَتَ وَ ،خاِليَةٍ َكواِكبَ إِلىيُسافِرونَ وَ ،َغريبَة  

ْحُن الّطائِرُ  اَلصَّ

ُل في َمكاٍن خاٍل فََحطَّْت بجانِبي  مَ  ْجموَعة  ِمَن الصُّحوِن ذاَت يَْوٍم ُكْنُت أَتََجوَّ

َد لََح ِاٍت غاَدَرِت اْلَمكاَن َو لَْم الّطائَِرِة   ، تَتََحدَُّث  فيما بَْينَها بِِإشاراٍت َغريبٍَة ، َو بَعْ 

. يَْبَق ِمْنها إِالّ واِحد  ُربَّما قَْد أُصيَب بِعُْطٍل ما 

َهْل لََدْيَك ُمْشِكلَة  ؟: اِْقتََرْبُت ِمْنهُ َوَسأَْلتُهُ 

. ْن تُساِعَدني َعلى َشْحنِها نَعَْم ، لَقَْد نَِفَدْت بَّطاِريَّتي ، َو أُريُد ِمْنَك أَ : أَجابَني 

ديَرني بِيََدْيَك فَأَنا أَقوُم بَِشْحنِها حاِوْل أَْن تُ : َوَكْيَف أُساِعُدَك ؟ فَقاَل : فََسأَْلتُهُ ثانِيَة  

اِريَّتُهُ َو َشَكَرني بَِحراَرٍة َعلى فَعَْلُت ما َطلَبَهُ ِمنّي ، فَُشِحنَْت بَطّ . بُِسْرَعٍة فائِقٍَة 

.اْلُمساَعَدِة ، َوما ِهَي إِالّ لََح ِات  َحتّى اْختَفى َعِن اأْلَْن ِاِر 
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سْ اِْحتَرِ 
:اُمراِدفُه

اطَ اِْحتَ 

:نَْوُعها

فِْعل  

:ِضدُّها

غاِمرْ 

.تِْرنيتِ ِلْْلَنْ اْلُمْفِرطِ ااِلْستِْعمالِ ِمنَ اِْحتَِرسْ  :ُجْملَةٍ فيتَْركيبُها

مُ لْ اَْلعِ  راعُ ااَِلْختِ 

اَْلباِحثُ 

اَْلِكتابُ 

رُ تَبَ اَْلُمخْ 
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اعياَْلَمسعىاَْلَمسْ ياَلّساععىيَسْ َسعى ي  َسعْ 

:ياِق اَْلَمْعنى َحَسَب السِّ  :اَْلُجْملَةُ  :اَْلَكِلَمةُ 

ِه لَْم تَثْبُْت في َحقِّ  ْسالُم ِمْن تُْهَمِة تَحْ بَِرَئ  .قيِر اْلَمْرأَِة اْْلِ

تَعافى بَِرئَ  .اْلَمريُض ِمْن َمَرِضِه بَِرَئ 

تََخلََّص ِمْنهُ  ْيِن بَِرَئ  .اْلَمديُن ِمَن الدَّ

اِْبتَعَدَ  .ِء النَّبيهُ ِمْن َرفيِق الّسوبَِرَئ 

فَةُ اْلُمضافَةُ  اَلّصِ اَْلِعباَرةُ 

َشِجيَّة  –ُمْمتِعَة  –هاِدئَة   اَْلموسيقى اأْلَْنَدلُِسيَّةُ 

راقٍ -أَنيق  –تَْقليِديٌّ  يُّ في اْلموسيقى اأْلَْندَ  لُِسيَّةِ اَلزَّ

ن  ُمتَوازِ –ُمْضَطِرب  –ُمتَكاِمل   إِْنشاُد اْلُمغَنّيَن 

اَْلَمْعنى ياقِ  َمفاتيُح الّسِ اَْلُجْملَةُ 

يَْربَحُ  ماال   -صاِحُب  . ماال  َكثيرا  صاِحُب اْلَمْصنَعِ يَْجني 

يَْقِطفُ  ة  َغلَّ -اَْلُمزاِرُع  .ثيَرة  اْلُمزاِرُع َغلَّة  كَ يَْجني 

يَنالُ  رَ أَجْ -اَْلُمْحِسُن  .َمِلِه اْلُمْحِسُن أَْجَر عَ يَْجني 

يُْذنِبُ  ْفِسهِ نَ -اَْلُمعَنِّفُ  .ْفِسِه َعلى نَ اْلُمعَنِّفُ يَْجنى 
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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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 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 



3 

 

 

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)
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