األكاديمــية الجهــوية للتـربيـة والتكــوين :طنـجة – تطــوان

نيابة الفحص أنجرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عناصر اإلجابة و سلم التنقيط بخصوص االمتحان الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية
في مادتي اللغة العربية و التربية اإلسالمية  -دورة يونيو 4102
*أوال :اللغة العربية  01 /نقطة :
 -0الشكل  01 /ن  :بمعنى  0خطأ =  00ن  ،ثم تحذف 0ن عن كل خطأ  ،أي  00أخطاء =  0ن .
 القراءة و الفهم  01 /ن  :موزعة كما يلي : .2العنوان المناسب  4 /ن  ( :التعليم ،أهمية التعليم  ،حق الطفل في التعليم) ... ،
 .3نوع النص4 /ن ( :مقالة) .
 .4واجبان أساسيان على اآلباء والحكومات4 /ن ( :مسؤولية تعليم األطفال – محاربة تشغيل األطفال)
 االستمرارية) .5الضد4 /ن ( :العلم
 الحكومة) .6المفرد 4 /ن ( :قدرته
 التراكيب  6 /ن  :موزعة كما يلي : .7إتمام بمفعول مناسب  0 /ن  ،أي  0.5ن لكل جواب صحيح مما يلي  ( :جريا (مف .مطلق)  -رغبة (مف.ألجله) )
 .8ملء الجدول بما يناسب 3 /ن  ،أي  0.5ن لكل جواب صحيح .
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 .9اإلعراب  4 /ن  ،أي  0.5ن لكل جواب صحيح .
(اآلباء :مضاف إليه –...األمية :معطوف على الجهل -....واجبا :خبر أصبح -...قدراتهم :مفعول به ..وهم ض .مضاف إليه)
 الصرف و التحويل  6 /ن  :موزعة كما يلي : .00استخراج ما يناسب 3 / :ن  ،أي  0.5ن لكل جواب صحيح
(منجل(إس.اآللة)– مزروع(إس .مفعول)– حصد(فعل صح –).حامل(إس .فاعل)– رأى(ف .معتل)– الراعي(إس.منق) )
.00أصل بخط4 / :ن ،أي  0.5لكل جواب صحيح
(التقدم – مصدر  ،سماء – اسم ممدود  ،المصطفى – إسم مقصور  ،أكبر – اسم تفضيل)
 .02العدد و المعدود  0 /ن  ،أي  0.5ن لكل عدد أو معدود مكتوب بشكل صحيح
( قرأت ثالث قصص )
 اإلمالء  3 /ن  :موزعة كما يلي :.03أصحح األخطاء (ملء الجدول) 3 /ن  ،أي 0.5ن لكل جواب صحيح.
(بشرا :بشرى  -إبنت :بنت  -اجتهدة :اجتهدت  -تبوءت :تبوأت  -قاءمة :قائمة  -أخر :آخر)
 -04اإلنشاء  00 /ن  ،تجزأ كما يلي :
 الفقرة في حدود  8أسطر –  04جملة 0 /ن ذكر  3من فوائد التعليم  6 /ن ( 0ن لكل فائدة مذكورة  ،و0ن لشرح كل فائدة ) ذكر  3من السلبيات 6 /ن (0ن لكل نصيحة ،و0ن لشرح كل سلبية) عالمات الترقيم0 /ن التنظيم والخط المقروء 0 /ن0/4
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* ثانيا :التربية اإلسالمية  01 /نقط :
 القرآن الكريم  0 /ن  ،توزع كما يلي : .0االستظهار المكتوب 3 /ن ( أي  0.5ن لكل آية صحيحة من سورة القلم)
" وال تطع كل حالف مهين ،هماز مشاء بنميم ،مناع للخير معتد أثيم ،عتل بعد ذلك زنيم ،أن كان ذا مال وبنين ،إذا تتلى
عليه آياتنا قال أساطير األولين ،سنسمه على الخرطوم" .صدق هللا العظيم.
 .2الشرح  0 /ن ( 0.5ن لكل جواب صحيح)
هماز :يشير إلى غيره بالسوء والمعاني ،يتكلم في الناس ،يمشي بين الناس بالنميمة...
عتل :غليظ القلب
 .3القاعدة التجويدية0 :ن
في قوله تعالى "تتلى" هي  :اإلمالة.
 العقيدة و العبادات  4.0 /ن ،توزع كما يلي: .4الصفات 0 /ن ( 0,5ن لكل جواب صحيح )
( الصفات الواجبة في حقه تعالى :القدم  ،الكالم)
 .5مستحبات الصيام  1,0 /ن
( الدعاء عند اإلفطار )
 .6أتمم الجملة بما يناسب  0 /ن
( التوحيد في اإلسالم هو أن نعبد هللا وحده وال نشرك به أحدا )
 اآلداب و الحديث و السيرة النبوية  4.0 /ن  ،تجزا كما يلي: .7إتمام الحديث الشريف0 /ن
( كل مسكر خمر ،وكل خمر حرام )
 .8من عواقب تناول المخدرات  0 /ن (أي  0.5ن لكل جواب صحيح)
( حوادث السير  -ارتكاب الجرائم )
 .9إتمام بما يناسب 1,0 /ن
 -انهزم المسلمون في ثاني غزوة لهم أمام كفار قريش ،وتسمى هذه الغزوة :أحد.
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