األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة مكناس تافياللت
نيابة إفران

المكون
القراءة والفهم
(14ن)

االمتحان اإلقليمي الموحد
لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة :يونيو 2514

عناصر اإلجابة
وسلم التنقيط

وحدتا:اللغة العربية والتربية اإلسالمية

المعامل 3

عناصر اإلجابة
 -1الضد  :النشيط  :الخامل (1ن ) .أكبر :أصغر (1ن ).
 -2نوع النص :مقالة
 -3أكتب جملة على منوال الجملة التالية.:
 -4القيمة :العناية بالصحة
 -5ترتيب األحداث . :اكتشاف أهمية الحركة  1فوائد الحركة2 .

الشكل (6ن)

.
حث الناس على الحركة.3
 -6عنوان النص  :فوائد الحركة..........
 -7النصح(:يبدي عدم رضاه من الخامل ويحثه على ممارسة الحركة)
 -8تخصم نصف نقطة (5.5ن ) عن كل خطإ.

التراكيب (6ن)

-9

مستثنى
القليل

قدرة

مفعوال مطلقا

حاال
حيويين

تغيرا

 -15الجملة المناسبة:
نعت
اسمه
ناسخ
حرفي(5.25ن (5.25ن) (5.5ن )

الناس

أن

توكيد
معنوي(5.5ن

النشيطين جميعهم

 -11اإلعراب:
الحماس(5.5ن)
الرياضة(5.5ن)
مفعول به منصوب اسم أصبح مرفوع
-12
الصرف
والتحويل (6ن)
الفعل الصحيح
أظهر5.5(،ن ) نتج5.5( .ن)

(2ن)
(2ن)
(6ن)
(2ن)

(5.5ن ) لكل إجابة صحيحة

تمييز ملحوظ

سلم التنقيط
(2ن)
(2ن)
(2ن)
(1ن)
(3ن)

خبر
(5.25ن )

جار
ومجرور(5.25ن

(2ن)

ممتلئون بالحياة
جيل(1ن)

(2ن)

منادى منصوب
(2ن )

الفعل المعتل

وجد (5.5ن )،رأى(5.5ن )

-13
مغربي 5.5ن

ممارس(5.5ن )

اسم فاعل

أكثر(5.5ن )

إدراك(5.5ن )

اسم تفضيل

مصدر

اسم نسب
 -14التحويل  -الفتيان(5.5ن ) صارا(5.75ن ) يمارسان (5.75ن ) الرياضة.
اإلمالء (3ن)

اإلنشاء(15ن)

 - -15عمر بن الخطاب خليفة عادل –ابن بطوطة رحالة مغربي .
 - -16فتى (5.5ن )  -جار(5.5ن ) -
 سعاة(5.5ن )  -ممارسات(5.5ن )-17
-1
الموضوع األول  :يراعى استعمال عناصر الرسالة و أدوات التعبير
المكتسبة من طرف المترشح.
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(2ن )
(2ن)

(1ن ).
(1ن ).
(1ن).
( 15ن)

تصحيح وحدة التربية اإلسالمية:
المكون
الٌقرآن
الكريم
(5ن)

عناصر اإلجابة
ص ْوا َرسُو َل َرب ِِّه ْم َفأ َ َخ َذ ُه ْم أَ ْخ َذ ًة َر ِاب َي ًة ( )01إِ َّنا لَمَّا َط َغا ْال َما ُء
 (1أ -سورة الحاقةَ } :ف َع َ
ار َي ِة ({)10
َح َم ْل َنا ُك ْم فِي ْال َج ِ
ب لَهُم م َّْغف َِرةٌ َوأَجْ ٌر َك ِبيرٌ ()01
ِين َي ْخ َش ْو َن َر َّبهُم ِب ْال َغ ْي ِ
ب -سورة الملك } :إِنَّ الَّذ َ
ور ({ )01
ت ال ُّ
َوأَسِ رُّ وا َق ْولَ ُك ْم أَ ِو اجْ َهرُ وا ِب ِه ۖ إِ َّن ُه َعلِي ٌم ِب َذا ِ
ص ُد ِ
َّللا الرَّ حْ َم ِن الرَّ حِيم ن َو ْال َقلَم َو َما َيسْ ُ
ُون(َ )0ما أَ ْن َ
ِّك
ت ِبنِعْ َم ِة َرب َ
طر َ
ج -سورة القلمِ } :بسْ ِم َّ ِ
ِ
ِ
ِب َمجْ ُنون(َ )1وإِنَّ لَ َك ألَجْ رً ا َغي َْر َم ْم ُنون(َ )1وإِ َّن َك لَ َعلى ُخلُق عَظِ يم(َ )4ف َس ُتبْصِ رُ
رُون({)5
َو ُيبْصِ َ
ار َي ِة) ألنها مكسورة
 ( 2أ -المد في قوله تعالى )ن والقلم ( مد الزم ب  (-رققت الراء في ( ْال َج ِ

)1

الوضعيات

والعبادات
(2.5ن)

اآلداب
اإلسالمية
(2.5ن)

من مكروهات
الصيام

الدعاء عند الفطر
النية في الليل قبل طلوع الفجر
المبالغة في المضمضة واالستنشاق

(1ن)
(1ن)
(1ن)

(1ن)
(1ن)

- (4أصحاب السعير :هم الكافرون…….
العقيدة

سلم التنقيط

من فرائض
الصيام

من سنن
الصيام
*

*

*
)1الصفات الواجبة - :القدم  -مخالفة َّللا للحوادث – اإلرادة
الصفات المستحيلة - :االفتقار -الموت  -العجز .
أ -أصل بخط بين الحدث والجملة المرتبطة به:
تص َّدى الرسو ُل محم ٌد (ص) والمسلمون لألحزاب ،وذلك عن غزوة الخندقطريق حفر خندق شما َل المدينة المنورة.
) وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم ال -هجرة الرسول (ص)

1..ن

(1ن)

(2ن)

يبصرون) يس

-وفاة الرسول (ص)

 -اشتد الضحى من يوم االثنين الثاني عشر من ربيع األول من السنة

الحادية عشرة للهجرة.

 -حجة الوداع

 -ودع الناس فيها ،وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم ،وأوصاهم بتبليغ الشرع

فيها إلى من غاب عنها][1

ب -أ ستدل بآية قرآنية أو حديث نبوي شريف على أن اإلسالم يشج العلم :هناك أدلة
ق اإلنسانَ من (5.5ن)
كثيرة؛من قبيل  :قال هللا تعالى { :اقرأ
ك الَّذي خلَق( )1خلَ َ
ِ
باسم ربِ َ
م بالقلَم( )4علَّم اإلنسانَ ما لم يعلم()5
ك األكرم( )3الَّذي علَّ َ
علَق( )2اقرأ وربُّ َ
ُ
ما
جاتٍ َواللَّ ُه بِ َ
م َد َر َ
ِين أو ُتوا ا ْل ِع ْل َ
ُم َوالَّذ َ
العلق ".........يَ ْر َفعِ اللَّ ُه الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا مِنك ْ
ير "
ملُونَ َ
تَ ْع َ
خبِ ٌ

عن أبي هُريرةَ رَضيَ اهلل ُ عنهُ أنَّ رَسُولَ اهللِ صَلى اهللُ عليْه وسَلـَّمَ قال:

" وَ مَنْ سََلكَ طَرِيْـقـَاً يَلْتَمِسُ فيْهِ عِلْمَاً سَهَّلَ اهللُ لهُ طَرِيْقاً بِهِ إلى الجَنَّةِ ـ "رواه

مسلم ـ
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