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األكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين
لجهة الدار البيضاء الكبرى

االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 4102
العربية والتربية اإلسالمية
المـــادة :
عناصر اإلجابة و سلم التنقيط
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المعامـل

3

مدة االنجاز

نيابات :الدار البيضاء  -أنفا  -الحي الحسني – عين الشق  -الفداء  /مرس السلطان -موالي رشيد /سيدي عثمان -بن امسيك  -عين السبع  /الحي المحمدي – سيدي
البرنوصي

اللغة الغربية
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القراءة ( 02ن)

 : -1يافعة  :شابة  -مراهقة –1( .....ن) تصون  :تحفظ – تحمي1(.....ن)
 -2نوع النص  :قصة 2(.ن)
 -3أختار من بين االقتراحات اآلتية األسلوب والنمط الذي كتب به النص:
أ -سردي (2ن)
 -4أضع عنوانا مناسبا للنص  :الخادمة  -قارورة عطر  -السيدة والخادمة (2ن)
 -5الصفات التي كانت تتصف بها الخادمة األمانة2( .ن)
 -6ولم تكن تعتقد أنها تسرق (2ن)
 -7ليس من حقها أن تأخذ العطر دون إذن صاحبته  .ألن هذا التصرف يعتبر خيانة أمانة2( .ن)
-8
أَ َما َن ُت َها– لِ َتسْ ِر َق – َرائ َِح َة – ح ُِر َم ْ
ت  -لَ ْم َتسْ ِر ْق سِ َوى َق َط َرا ٍ
اج ِة عِ ْط ٍر َت ْملِ ُك َها َس ِّي َد ُت َها6(.ن)
ت مِنْ ُز َج َ
(تخصم  5.5ن عن كل خطا)

 التراكيب :
(5.5ن)
تمييز عدد  :سنوات.
(5.5ن)
 -1مفعوال ألجله :تقديرا
الحال مفرد  :باكية5.5( .ن)
 -2المفعول المطلق :صفعة (5.5ن)
-3أمأل الفراغات بمنادى مناسب مع ضبطه بالشكل :
 يا سعي ُد (منادى علم) (العلم يكون مبنيا على ما يرفع به) ( 5.5ن)ب (منادى مضاف) (المنادى يكون منصوبا) ( 5.5ن)
 ياعلما َء المغر ِ -4يافعة  :خبر أصبح منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره ( 5.5ن)
 كلها  :كل توكيد تابع للمؤكد في الجر وهو مضاف الهاء ضمير متصل في محلجر مضاف إليه( 5.5ن)
لتصون  :الالم الم التعليل تصون فعل مضارع منصوب بالم التعليل وعالمة نصبه الفتحة
الظاهرة على آخره (1ن )
 - 5لم  :حرف جزم (5.25ن)
تنكر  :فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره (5.25ن)
فتيحة  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره (5.25ن)
السرقة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره(5.25ن)
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 الصرف والتحويل
 -1أصوغ من األفعال اآلتية حسب ما هو مطلوب و نقله إلى ورقة التحرير مع الشكل التام :
ِ -2ا ْن َت َظ َر ( ُم ْن َتظِ ر)  -لَ َهي ( َم ْل َهى) َ -ط َع َن ( َم ْطعُون) -م ِْك َن َسة (اسم اآللة) .
( 5.5ن)
( 5.5ن)
( 5.5ن)
( 5.5ن)
-3
أيام (1ن)
 َصام المُؤمِنُ خمس َة ٍ
عشر كتابا (1ن)
 قرأت أح َدَ
 - 4أنت من حقك أن تتعطري1( .ن)
 أنتن من حقكن أن تتعطرن1( .ن) اإلمالء
 -1أكمل كل كلمة بهمزة مناسبة  ،وأنقلها إلى ورقة التحرير:
ضاء َل – بُؤـس – مسألة – لَـئيم  5.25( .ن لكل كلمة صحيحة)
َت َ
 -2أجعل االسمين اآلتيين نكرتين .
مبان 5.5( -ن لكل كلمة صحيحة)
فتى-
ٍ
 -3أكتب مكان النقط " ابن " أو" بن "
– ابن خلدون عالم عربي  5.5( .ن لكل كلمة صحيحة)
 -يا بن أخي ال تسرع.

اإلنشاء (51ن)
عناصر التقويم
 خضوع النص لتصميم مناسب يعكس العناصر المطلوبة.

 توظيف مهارة الكتابة المناسبة )حكي ،حوار ،وصف...الخ(.
 االرتباط بالموضوع وااللتزام بالحجم المحدد.


الخلو من األخطاء اللغوية.

 االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم.
 ا لتوظيف السليم للرصيد اللغوي.

المقروئية والتنظيم المادي للنص ) ترك هامش للتصحيح تمايز الفقرات(.
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التربية اإلسالمية
أوال  :القرآن الكريم
 -1أ " -هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.ءامنتم من في السماء أن
يخسف بكم االرض فإذا هي تمور1( ".ن)
ب " -فال أقسم بما تبصرون ،وما ال تبصرون،إنه لقول رسول كريم  ،وما هو بقول شاعر قليال ما تومنون ،وال
(1ن)
بقول كاهن قليال ما تذكرون".
ج  "-فال تطع المكذبين،ودوا لو تدهن فيدهنون ،وال تطع كل حالف مهين  ،هماز مشاء بنميم  ،مناع للخير معتد أثيم".
(1ن)
 -2الشرح
 تمور = ترتج  ،تضطرب5.5( ...ن)
 حالف= كثير الحلف في الحق والباطل (5.5ن)
 -3أذكر الحكم التجويدي لما يلي :
 لضالون  :المد الالزم (5.5ن)
 كما بلونا أصحاب الجنة  :المد المنفصل (5.5ن)
ثانيا  :العقيدة والعبادات (2.5ن)
 -1ضد الصفات اإللهية :
الوجود ≠ العدم (5.25ن)
الغنى المطلق≠ االفتقار ( الفقر) (5.25ن)
البقاء≠ الفناء (5.25ن)
القدرة≠ العجز (5.25ن)
الحياة≠الموت (5.25ن)
-2
سنن الصيام
مستحبات الصيام مكروهات الصيام مبيحات
فرائض الصيام
اإلفطار
تأخير السحور
اإلكثار من النوم الحمل
تالوة القرآن
ترك األكل
(5.25ن)
(5.25ن)
(5.25ن)
(5.25ن)
والشرب نهارا
(5.25ن)
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ثالثا :اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية ( 2.5ن)
 -1في حديث الرشوة لعن الرسول (ص) ثالثة أشخاص هم :الراشي – المرتشي –الرائش( 1.5ن)
 -2تم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة5.5 (.ن)
 -3صل بخط الجواب الصحيح :
المكروهات
المبيحات
المخمرات من
المحرمات (5.5ن)
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