بسم هللا الرحمن الرحيم

عناصر اإلجابة

وزارة التربية الوطنية

أكاديمية جهة  :طنجة تطوان
نيابة  :تطوان

مكتب االمتحانات

مادتا  :اللغة العربية و التربية اإلسالمية

مدة اإلنجـاز :ساعـة و نصـف

وحدة اللغة العربية
 -Iالقراءة و الشكل (20ن).
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 -يصغي  :يستمع
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الشرح  - :يجازى  :يكافأ
نوعية النص :مقالة.
عنوان النص :السبيل إلى النجاح ( ويقبل كل ما شابه ذلك).
القيم األخالقية التي يتضمنها النص :اإلصغاء – احترام الوقت – االعتماد على النفس – التأني -
األفكار األساسية حسب تسلسلها في النص .
 .1سبيل النجاح هو الحصول على نتيجة مشرفة.
 .2اإلصغاء سبيل النجاح.
 .3لحظة االمتحان تتطلب التأني وتجنب التسرع.
( تقبل األجوبة التي ت ّدعم وتوافق رأي الكاتب ) .
أنسج على غرار العبارة االتية :
( تقبل كل األجوبة التي روعيت فيها المتحكمات :ال – إال – في – هو.)...
الشكل:
كما عليه أن يحترم آلوقت ،فيؤدي أعماله في وقتها آلمحدد.
مشرف ٍة – كلها – آالعتماد – نفسه .
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– IIالتراكيب6( :ن).

 -1أصل بخط :
 بدل أقبل التالميذ يتهافتون . تمييز يا تلميذ ،ال تهمل دروسك . منادى تصدقت بمدين قمحا . حال تهدم المنزل سقفه . -2أعرب ما تحته خط :
 يجازى  :فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على األلف ،المانع من ظهورها التعذر،ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو .
 خصلة :خبر إن مرفوع بالضم الظاهر. -3إعراب الجملة:
أن :حرف نصب ومصدر.
يُصْ ِغي :فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتح الظاهر .والفاعل ضمير مستتر تقديره هو .
ُكل :نائب المفعول المطلق منصوب بالفتح وهو مضاف.
اإلصغاء :مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهر.

2ن

2ن
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–IIIالصرف والتحويل6( :ن).

 -1أستخرج من النص (( :تقبل كل األجوبة التي روعيت فيها الظواهر المطلوبة ) .
اسم مفعول
مصدر
فعل مهموز
فعل مزيد
المحدد
االعتماد
يأخذ
تكتمل
 -2أمأل الجدول :
اسم آلة
اسم منسوب
اسم تفضيل
اسم مقصور
مشواة
مدرسيّة
كبرى
الهدى

2ن

2ن

-3
 قرأت سبعة كتب . -أنجز التلميذ خمسة عشر ملفا حول الماء.
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– IVاإلمالء3( :ن).

-1
جان بالسجن .
 حكم ٍقاض على ٍ
 -التقى عمر بن يحيى بصديقه في النادي .

2ن

-2
سكوت  -فاطمة  -رؤوفٌ  -موانئ .

1ن

– Vاإلنشاء51( :ن).

أفكار متسلسلة ومرتبطة بالموضوع
 استعمال عالمات الترقيم أقل من  8أخطاء في التراكيب والصرف واإلمالء خط واضح ومقروءوحدة التربية اإلسالمية.
 .Iالقرآن الكريم5( :ن) 5.5 ( .عن كل اية كريمة )

8ن
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 " )1قل هو الرحمان آمنا به وعليه توكلنا فستعملون من هو في ظالل مبين .قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم
غورا فمن ياتيكم بماء معين" .

3ن

" فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم .لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبد
بالعراء وهو مذموم ".
" و أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها
صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية".
 )2يقصد هللا سبحانه وتعالى بصاحب الحوت في سورة القلم  :النبي يونس بن متى عليه السالم.
 )3الحكم التجويدي ل  :نادى  :اإلمالة

أوتي  :مد البدل .

 .IIالعقيدة والعبادات5.5( :ن).
)1
 البكم. الغنى المطلق الكراهة . البقاء الفقر. القدرة الفناء. اإلرادة العجز. الكالم)2
– المرض :مبيحات
– المبالغة في المضمضة :مكروه
 األكل عمدا :قضاء وكفارة الدعاء عند اإلفطار :مستحب – القدرة واالستطاعة  :شرط . .IIIاآلداب اإلسالمية والحديث الشريف ،والسيرة النبوية2.2( :ن).
 - )1تتسبب في تعرض الجسم لألمراض الفتاكة  -تفكك أواصر العائلة  -تؤدي إلى فساد األخالق
 تضعف القدرة على العمل ، )2أكمل قول رسول هللا (ص)  " :عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ،ال هي أطعمتها
وسقتها إذ حبستها ،وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض".
)3
  15هجرية حجة الوداع .  2هجرية غزوة بدر . 11 -هجرية
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