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عناصر التصحيح وسلم التنقيط

مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

القراءة والشكل 02( :ن)
الشكل8( :ن )
أصبح اإلنسان اليوم أكثر اهتماما بالمجال األخضر ،ليس من أجل حلو الثمار ووافر الظالل فقط ،بل
رغبة في حاجته إلى الهواء النقي؛ فهو يحتاج إلى عشرة أمتار مربعة من المساحة الخضراء لتأمين
احتياجه منه.
القراءة والفهم:
 الشرح :وافر= كثير – كاسح = مغط  ،منتشر– المد العمراني =.كثرة البنيان  ،انتشار السكن  ،زحفالبناء  3(.........................................................................................ن)

ضد الكلمات  :حلو≠ مر  – ،هواء ملوث ≠ هواء نقي –

-

سوء
-

عنوان

-

أصبح اإلنسان يهتم اليوم بالمجال

-

.I

التخطيط≠حسن التخطيط  3( ........................................................................ن)
النص :اإلنسان والبيئة  -البيئة والعمران....

 3( ...........................................ن)

األخضر 3( ................................................... :ن)

رغبة في حاجته إلى الهواء النقي – للحفاظ على سالمة البيئة.

الدرس اللغوي 51 ( :ن)
 -5التراكيب 6( :ن)
 المفعول ألجله :رغبة – التمييز :أمتار أو اهتماما – البدل – أغراسها – النعت :النقي أو مربعة أوالخضراء أو الطبيعية أو كاسح 2( ...............................................................ن)
-

الجملة المناسبة

للترسيمة 2( ......................................................................... :ن)

ناسخ فعلي

اسمه

مضاف إليه

خبره

جار ومجرور

بات

محيط

نا

مهددا

بالتلوث
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-

اإلعراب 0,5 (.....................................................................................:ن لكل كلمة )

-

اليوم :ظرف زمان مفعول فيه
الظالل :مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.
المناطق :مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
ابتالعا :مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره

الصرف والتحويل  6( :ن )
-

الفعل
استعمل

-

الجدول مع الشكل التام2 ( ..........................................................................ن)

إسم المفعول
مستعمل

اسم الفاعل
مستعمل

المصدر
استعماال

التحويل 2(.............................................................................. :ن)
"صارت التلميذة تهتم بحديقة حيها".
"صارت التلميذتان تهتمان بحديقة حيهما"
الظاهرة الصرفية وما يناسبها 2(.................................................. :ن)
الهواء

إسم مكان

عصا

إسم ممدود

المحرار

إسم مقصور

منبت

إسم آلة

 -0اإلمـــالء 3( :ن)
 التاء المناسبة 5 ( ................................................................... .........ن)نجحت نادية في مباراة غرس النباتات
 األلف اللينة الكلمات التالية 5 ( ..............................................................ن)ذكرى  -دنيا
 الهمزة المناسبة الكلمات 5 ( ..................................................................:ن)فؤاد – مأزق – بطء – سائل
.II

التعبير الكتابي 51( :ن)
 يتعين مراعاة ما يلي:-

يكتب المترشح في حدود عشر جمل على األقل:
يحترم الهيكلة المألوفة :مقدمة – عرض – خاتمة
يذكر بعض األنشطة البيئية التي قام بها التالميذ
يصف بعض المخاطر التي تهدد سالمة البيئة
يوجه بعض النصائح لزمالئه للحفاظ على البيئة
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االمتحان الموحد اإلقليمي
لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 2013

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

مادة التربية اإلسالمية
القرآن الكريم 1( :ن)

بسم اهلل الرحمن الرحيم وأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية ،إني ظننت أني مالق3
حسابيه ،فهو في عيشة راضية ،في جنة عالية ،قطوفها دانية ،كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في األيام الحالية،
وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ،ولم ادر ما حسابيه ،يا ليتها كانت القاضية ،ما أغنى
عني ماليه.
ما معنى قطوفها دانية = ثمارها قريبة 1(................................................................ن)
القاعدة التجويدية من " :مــــا أغنــــى" = المد المشبع المنفصل  1(................................ن)
العقيدة والعبادات (2,5ن)
صفتان هلل تعالى من اآلية التالية1 (........................................... :ن)
" ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" = السمع والبصر
عالقة الحالة بحكمها 1,5(.........................................................:ن)
 اإلفطار عمدا

الفدية

 القيء بغير عمد

الكفارة

 المرض المزمن

القضاء

اآلداب اإلسالمية ،الحديث الشريف والسيرة النبوية2,5( :ن)
 حكم الشرع في تناول المخمرات :التحريم1( .................................................ن) اذكر(ي) الحديث الشريف الذي يحث على اجتناب الرشوة1( .......................... .ن)لعن هللا الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما
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 -ما هي الغزوة التي انهزم فيها المسلمون :غزوة أحد 0,5( ...............................ن)
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