االمتحان اإلقليمي الموحد
لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 0214
المادة :اللغة العربية والتربية اإلسالمية
عناصر اإلجـــــــــــــــــــــــــــابة

أوال – وحدة اللغة العربية:
 -Iالقراءة ( 02نقطة):
 /1كل عنوان يلخص مضمون النص  :حب المطالعة – لذة القراءة – مكتبة المدرسة  0( ...نقطتان).
 /0المرادفات  - :ألفنا  :اعتدنا – ينهل :يرتوي – يشرب  -يأخذ – حنين :شوق ( 1×3نقط).
 /3أضداد الكلمات  :كره≠ حب  -عشق – قبيحا ≠ جميال  -الملل ≠ المتعة ( 1×3نقط).
 /4من مزايا الكتاب كونه غذاء للعقل ،يزود القارئ بمعارف ومعلومات جديدة ،ويحقق له المتعة والتسلية 0(...نقطتان).
 /5القيمة المتضمنة في النص  :حب المطالعة 1( .نقطة).
 /6النسج على منوال األسلوب :يؤخذ بعين االعتبار كل أسلوب سليم المبنى والمعنى ( 0نقطتان).
 /7يؤخذ بعين االعتبار قدرة المتعلم على التبرير بحجج مقنعة ومنسجمة مع الموقف الذي اتخذه 1( .نقطة)
 /8الشكل.)10 × 2,5( :
 ألفنا أن نقضي فيه أسعد آللحظات  -آلقليل  -مستمتعا  -حكاياته آلجميلة – آلمتعة آلحقيقية . -IIالتراكيب ( 6نقط):
 /1الجملة المطلوبة0( :نقطتان)8×2,05 :
ناسخ فعلي

اسمه ضمير

صر

نا

فعل مضارع
نحفظ

فاعل ضمير مستتر
---

خبره جملة فعلية
مضاف إليه
مفعول به مضاف
الكتب
عناوين

أداة استثناء
إال

مستثنى
القليل

 /0أمثلة لإلجابات الصحيحة  1,5( :نقطة)3×2,5 :
(بدل)
 أعجبتني القصة ( قصة السندباد  -نهايتها – مضمونها)....(تمييــز ملفـوظ).
 استعـار صديقــي أحمـد من مكتبــة المدرسـة ثالثة كتب /ثالث مجالت...(منادى نكرة مقصودة).
 احرصوا على الهدوء داخل مكتبة المدرسة يا متعلمون ... /3اإلعراب:
 أستمتع :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا1(.ن) بالمطالعة  :الباء حرف جر ،المطالعة :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره2,5( .ن) استمتاعا  :مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره2,5( .ن) كبيرا :نعت حقيقي تابع لمنعوته في النصب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره2,5( .ن) -IIIالصرف والتحويل ( 6نقط):
/1
اسم ممدود
اسم تفضيل
مصدر
اسم مكان
اسم مفعول
اسم فاعل
مستمتع (2,5ن)

محبوب (2,5ن)

مكتبة (2,5ن)

عشق (2,5ن)

أسعد (2,5ن)

فضاء (2,5ن)

/0
 فعل مضعف اسم منسوب -فعل ناقص

 الحقيقية (2,5ن)(2,5ن)
 ترى(2,5ن)
 حلت /3التحويل :هم  :صاروا (  2,75ن) يحفظون (  2,75ن) عناوين الكتب إال القليل.
 -IVاإلمالء ( 3نقط):
 - /1كبرى ( 2,5ن)  -مؤسسات ( 2,5ن)  -مؤشرا ( 2,5ن) – هذه ( 2,5ن) التي ( 2,5ن)  -يتجزأ ( 2,5ن).
 -Vاإلنشاء ( 15نقط):

المعيــار
الحجــــــــم
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تفسيــــره
عــدد األسطر

النقطــة
 -ما بيـــن  7و 01
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1ن
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احترام تقنيات كتابة الرسالة الخطية ( المكان والزمان – المرسل – المرسل
إليه – عبارة المجاملة االفتتاحية – النص األساس – عبارة المجاملة
االختتامية – التوقيع) وهيكلتها (موقع كل عنصر من عناصر الرسالة).

المضمــون

وجود المضامين المطلوبة ( :تحفيز الصديق /الصديقة  +توضيح أهمية
المطالعة وفوائدها)

 أقـــــــــل مــــــن  7أو أكثر من 01وجود أغلب العناصر
وجود مابين 3و 5عناصر
وجود أقل من  3عناصر
وجود العنصرين معا
وجود عنصر واحد فقط
عدم وجود أي عنصر

0ن
2ن
1ن
0ن
2ن
1ن
0ن

يترك لتقدير المصحح (ة)

1ن

أقل من  3أخطاء كيفما كانت
ما بين  3و 6أخطاء
أكثر من  6أخطاء
التوظيف السليم لعالمات الترقيم
التوظيف غير السليم لعالمات الترقيم
تحقق هذه المؤشرات
عدم تحقق هذه المؤشرات

3ن
2ن
0ن
1ن
0ن
1ن
0ن

البناء المنطقي لألفكار والقدرة على الحجاج
 +غنى الموضوع (من حيث الرصيد الموظف واألساليب )

اللغـــــــــة

خلو الموضوع من األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية والتعبيرية
التوظيف السليم لعالمات الترقيم

المقروئيـة

وضوح الخط وجودته وتنظيم العمل

ثانيا – وحدة التربية اإلسالمية:
 -Iالقرآن الكريم ( 5نقط):

 /1اآليات المطلوب كتابتها :
ور ( )13أَ َال َيعْ َل ُم َمنْ َخ َل َق َوه َُو اللَّطِ يفُ ْال َخ ِبي ُر ( )11ه َُو الَّذِي َج َع َل َل ُك ُم
ت ال ُّ
أ -قال تعالىَ ( :وأَسِ رُّوا َق ْو َل ُك ْم أَ ِو اجْ َهرُوا ِب ِه إِ َّن ُه َعلِي ٌم ِب َذا ِ
ص ُد ِ
ض َذلُ ا
وال َفا ْم ُشوا فِي َم َناك ِِب َها َو ُكلُوا مِنْ ِر ْزقِ ِه َوإِ َل ْي ِه ال ُّن ُشو ُر ( ) )11سورة الملك 1( .نقطة)
ْاألَرْ َ
ْصا ُر ُه ْم َترْ َهقُ ُه ْم ِذلَّ ٌة َو َق ْد َكا ُنوا ي ُْد َع ْو َن إِلَى ال ُّسجُو ِد
ُون (َ )12خاشِ َع اة أَب َ
اق َوي ُْد َع ْو َن إِ َلى ال ُّسجُو ِد َف َال َيسْ َتطِ يع َ
ب -قال تعالىَ ( :ي ْو َم ُي ْك َشفُ َعنْ َس ٍ
ُون ( ) )13سورة القلم 1( .نقطة)
َو ُه ْم َسالِم َ
ج -قال تعالىَ ( :فأَمَّا َمنْ أُوت َِي ِك َتا َب ُه ِب َيمِي ِن ِه َف َيقُو ُل َهاؤُ ُم ا ْق َرءُوا ِك َت ِاب َي ْه ( )11إِ ِّني َظ َن ْن ُ
راضِ َي ٍة ()21
ت أَ ِّني م َُال ٍق ح َِس ِاب َيهْ (َ )20فه َُو فِي عِ ي َش ٍة َ
سورة الحاقة 1( .نقطة)
( 2,05ن ×.)0
ق حسابيه  :اإلظهار.
 /0الحكم التجويدي للتنوين في قوله تعالى - :علي ٌم بذات :القلب ميما  -مال ٍ
 /3ربط كل آية بمعناها  2,5( :ن ×)3
 ( َفامْ ُ يغشاهم الذل والهوان.شوا فِي َم َناك ِِب َها)
 سيروا في في أطرافها ونواحيها ( َترْ َهقُ ُه ْم ِذلَّ ٌة) (إِ ِّني َظ َن ْن ُ قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن ال محالةت أَ ِّني م َُال ٍق ح َِس ِاب َيهْ )
 -IIالعقيدة والعبادات ( 5,5نقط):
 /1ذكرصفتين من الصفات الواجبة من بين ما يلي ( الوجود  -القدم – البقاء – مخافته تعالى للحوادث – الغنى المطلق
– الوحدانية – الحياة – العلم – اإلرادة – السمع – البصر – الكالم 0×2,5( )...نقطة).
 /0صل (ي) بين الحالة والحكم الشرعي المناسب لها في ما يلي:
 القضاء ( 2,5نقطة). شيخ عجز عن الصيام إلصابته بداء السكري الكفـارة ( 2,5نقطة). امرأة أفطرت في رمضان لخوفها على رضيعها - الفديــة ( 2,5نقطة). رجل أفطر عمدا في رمضان من غير عذر شرعي- -IIIاآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية ( 5,5نقط):
 /1الرشوة حرام ( 1,55ن).في الشريعة اإلسالمية ،والحديث الشريف الذي يدل على ذلك هو( :عن ثوبان مولى رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال :لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما) ( 1,75ن).

 - /0هاجر النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة طلبا للرزق (2,5ن)
 غزوة فتح مكة هي آخر غزوة خاضها المسلمون ضد كفار قريش (2,5ن) -حجة الوداع كانت في السنة التاسعة للهجرة (2,5ن)
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خطأ
صحيح
خطأ

