المملكة المغربٌة

www.9alami.info

وزارة التربٌة الوطنٌة والتعلٌم العالً وتكوٌن األطر والبحث العلمً
األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن جهة سوس ماسة درعة
نٌابة اشتوكةأٌت بها
المادة :اللغة العربٌة والتربٌة اإلسالمٌة

االمتحان الموحد اإلقلٌمً لنٌل شهادة
الدروس االبتدائٌة
دورة ٌونٌو 2012
50ن
مادة  :اللغة العربٌة :
عناصر اإلجابة

مدة االنجاز :ساعة ونصف
المعامل3 :

20ن
المجال الرئٌسً االول :القراءة
 -1الذٌن نحبهم هم  :األساتذة  /المعلمون 2(.....ن )
 -2من األسباب التً جعلت الذٌن نحبهم أحق باالحترام والتقدٌر  0.5:لكل سبب (  5،1ن)
أنهم ٌتعهدوننا بالتربٌة والتعلٌم – ٌوقظون عقولنا النائمة – إذا تعثرنا ٌحزنون ...إلخ من جمل النص التً تفٌد نفس المعنىنثر( 1ن )
 -3نوعالنص:
- 4مرادف الكلمات  :الحٌوٌة :النشاط – ٌجدون ٌ :كدون – االحترام  :التقدٌر 0.5....... ...ن لكل واحدة ( 1،5ن )
(5،1
– 5الكلمات وأضدادها  :الفضٌلة ≠ الرذٌلة العلم ≠ الجهل ٌفرحون ≠ ٌحزنون 0.5 .......ن لكل واحدة
ن)
 -6النسج على المنوال  :تقبل كل إجابة ذات معنى وتتضمن المحكمات األساس لألسلوب  2،5( :ن)
 1ن لكل مثال ( 2ن)
 -7المثاالن  :تقبل كل اإلجابات التً تستجٌب للمطلوب...
 -8الشكل : :تخصم  0.5نعنكلخطأ ( 8ن)
الكلمات  :النائمة  -لننتصر  -األجٌال – الوطن
الجملة  :نحب الذٌن ٌجدون وٌكدون من أجلنا ألنهم أحق بالحب واالحترام والتقدٌر .
المجال الرئٌسً الثانً :الدرس اللغوي 15 :ن
المجال الفرعً األول :التراكٌب6 :ن
 - 1امأل الجدول باستخراج الجملة المناسبة للترسٌمة 2:ن
ح عطف ومعطوف ع
مف به
جارومج ومضاف إلٌه
فا ضمٌر
ح عطف ف مضارع
والنشاط 0.5ن
الحٌوٌة0.25ن
فً أجسادنا 0.5ن
الواو 0.25ن
و 0.25ن ٌبعث0.25ن
 – 2أتمم بالعنصر التركٌبً المشار إلًه بٌن قوسٌن ) 1.5 (:
 ٌقدر التالمٌذ الذٌن ٌتعهدونهم تقدٌرا خالصا ( مف مطلق )  0،5ن ٌتسلح التالمٌذ بالفضٌلة تجنبا للرذٌلة ( مف ألجله ) (تقبل كل كلمة لها نفس المعنى والوظٌفة)  1ن-3اإلعراب  0،5:ن لكل جواب صحٌح( 2.5ن )
 ٌتعهدوننا  :فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة ،وواو الجماعة فً محل رفع فاعل1ن
وناضمٌر متصل فً محل نصب مفعول به .
 غٌرهم  :اسم كان مرفوع وهو مضاف والهاء فً محل جر مضاف إلٌه ،والمٌم دالة على جماعة من الذكور0.5ن لنهزم :الالم أداة نصب  ،نهزم  :فعل مضارع منصوب بالالم وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره والفاعل0.5ن
ضمٌر مستتر تقدٌره نحن
 الجهل  :مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على أخره 0.5 .نالمجال الفرعً الثانً :الصرف والتحوٌل6 :ن
( 2ن )
– 1أصنف الكلمات وفق متطلبات الجدول :
اسم الموصول
اسم المفعول
ضمٌر منفصل
اسم التفضٌل
اسم الفاعل
المصدر
مستقبل 0،25ن الذٌن 0،25ن
نحن 0،25ن
أحق 0،5ن
االحترام 0،25ن النائمة 0،5ن
 - 2أدرج كل فعل فً الخانة المناسبة له فٌالجدول  2(:ن )
السالم
المهموز
الناقص
ٌصنعون  0،25ن
ٌأخذون  0،5ن
ٌسعى  0،5ن

األجوف
ٌنالون  0،25ن

المضعف
ٌجدون  0،5ن
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 - 3التحوٌل :
 الذٌٌجد وٌكد من أجلً ( أجلنا)0.5ن ٌ ،كسبقلبً (قلوبنا) -فٌتعلق به وهو أحق باحترامً (باحترامنا) وتقدٌري (تقدٌرنا) 1ن

( 2ن )

0.5ن

:

3ن

المجال الفرعً الثالث :اإلمالء
( 2ن)
 - 1أكتب الكلمات التالٌة كتابة صحٌحة :
 تعلمنا اإلتقان والهدوء فً إنجاز الواجبات -الرسول محمد بن عبد هللا معلم البشرٌة  0،5نقطة لكل كلمة – 2أضع األسماء فً المكان المناسب فً الجدول :
ٌاء المتكلم
معلمتً 0.25ن

( 1ن )

ٌاء األصل
المحامً 0.25ن
المجال الرئٌسً الثالث :اإلنشاء

ٌاء النسب
وطنً  0،5ن
15ن

ٌجب مراعاة ما ٌلً:
-

التحدث عن أهم األعمال التً ٌقدمها األساتذة خدمة لصالح التالمٌذ
التحدث عن واجبات التالمٌذ تجاه أساتذتهم.
التوظٌف السلٌم للغة( الرصٌد اللغوي – القواعد – عالمات الترقٌم4(...ن)
تسلسل األفكار وترابطها وعدم التكرار( 3ن)
جودة المنتوج ( المقروئٌة والتنظٌم المادي للمنتوج) (2ن)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10ن
مادة  :التربٌة اإلسالمٌة :
المجال الرئٌسً األول :القرآن الكرٌم:

(3ن)
(3ن)

5ن

 - 1قال تعالى:
" أومل يسوا إىل الطري فىقهم صافات وٌقبضن ما ٌمسكهن إال الرحمن .إنه بكل شًء بصٌر .امن هذا الذي هو جند لكم (  1،5ن)
ٌنصركم من دون الرحمن .إن الكافرون إال فً غرور " .سورة الملك اآلٌة 19و اآلٌة 20
"فاصرب حلكم زبك والتكه كصاحب احلىت إذ وادي وهى مكظىم  .لىال أن تدازكه وعمة مه زبه لىبر بالعساء وهى مرمىم "( 1،5
ن)سورة القلم :اآلٌة 48و اآلٌة49
 آٌات الجزء الثانً من سورة  :القلم 0.5ن ( 1،5ن ) -2أٌات الجزء األول من سورة  :الملك 0.5ن
0.5.ن
 المقصود بصاحب الحوت هو :نبً هللا ٌونس بن متى. -3القاعدة التجوٌدٌة فً كلمة ٌ :نصركم من :إدغام مثلً إدغام المٌم فً المٌم(  0،5ن)
المجال الرئٌسً الثانً -العقائد والعبادات (2.5ن):
 - 1أستخرج من اآلٌة مبٌحٌن اثنٌن لإلفطار في رمضان ( 1ن )
 0، 5ن لكل مبٌح
 السفر  -المرض0.5ن لكل صفة (ٌكتفى ب  3صفات)
 - 2الوحدانٌة – مخالفته للحوادث –السمع –العلم .

(1.5ن)

المجال الرئٌسً الثالث :اآلداب والحدٌث و السٌرة )2.5(:
-1التسامح – أجتنب الظلم – أقدم النصح للناس – عٌادة المرٌض 0.25 .ن لكل سلوك
 - 2طلب العلم فرٌضة على كل مسلم
 - 3نزول الوحً – الهجرة إلى ٌثرب– غزوة بدر – وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم.
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(1ن)
0.5ن
1ن

