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مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

نيابة فاس

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

المعامل3:
م.ر

المجال الرئيسي األول:القراءة و الشكل (02نقطة)
المجال الفرعي األول :القراءة و الفهم ( 41نقطة)
( -4نقطتان) نصف نقطة لكل جواب صحيح
مرادف رفيع  :عال /سام/عظيم– ......ضد يخون:يخلص - ...جمع أمانة :أمانات  -مفرد أخالق :خلق
 -2نوعية النص مقالة (نقطة واحدة)
 -3الفكرة العامة للنص ( 3نقط ) :الصدق و أهميته في حياة اإلنسان/الصدق يهدي إلى الجنة/الصدق يكون في األقوال و األفعال....../
 -1جزاء الصادقين في أقوالهم و أفعالهم :البر/الجنة /البر و الجنة ( .........-نقطتان)
 -5الجملة التعجبية  :فما أعظم هذا الخلق الكريم ! (نقطة واحدة)
 -6االعمال التي يجب أن يتجنبها الصادق قي قوله و عمله :ال يكذب و ال يخون األمانة و ال يغش و ال يفجر و ال يخلف وعدا قطعه على نفسه (نقطتان)
 -7الصفات التي ال يحب أن يتصف بها التلميذ :يعتبر الجواب صحيحا إذا ذكر ثالث صفات سلبية كالكذب و الغدر و الخيانة ....معلال الجواب
بالتقرب الى هللا ألن هذ الصفات ذميمة تحول بين اإلنسان و الجنة 3( .....نقط)
المجال الفرعي الثاني :الشكل ( 6نقط) يحتسب نصف نقطة عن كل خطأ

إنه خلق رفيع يتحلى به أفاضِ ل الناس و لهذا كان وصفا مالزما لألنبياء و األولياء و العلماء و الصالحين من الناس،
فما أعظم هذا الخلق الكريم !
البر يه ِدي إِلى الجن ِة
إن ِ
ار
القول و
فكن أيها التلميذ صادقا في
ِ
ِ
الفعل تكن من األبر ِ

المجال الرئيسي الثاني :أنشطة لغوية (51نقطة)
التراكيب ( 6نقط)
" -4مازال الصِّدق خلقا رفِيعا " (نقطتان)(تقبل كل النواسخ الفعلية)
-2إعراب "(نقطتان) نصف نقطة لكل إجابة
"الصدق  :مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر
من :حرف جر مبني على السكون
أعظم :اسم مجرور بالكسرة الظاهرة في آخر و هو مضاف
الخصال  :مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخر و شبه الجملة من الجار و المجرور في محل رفع خبر.
 -3أكمل الجمل بما هومطلوب(:نقطتان)
(حال مفردة)
عاد الجندي من المعركة منتصرا/مزهوا/متعبا........./
بقسمنا عشرون تلميذا/طاولة ( ....../تمييز)
(مفعول مطلق)
سارنحو المسج ِد سيرا حثِيثا
(مفعول ألجله)
يذهب التلميذ إلى المدرسة طلبا للعلم (سعيا/اشتياقا)......./
الصرف و التحويل
-5صغ المصدر و اسمي الفاعل و المفعول من الفعلين التاليين :قتل  -شاهد (3نقط) قتل /قتل/قاتِل/مقتول
-0التحويل امع الشكل التام (نقطتان)
المؤمنون الصادقون يسعون إلى تمثل قيم الخير في سلوكهم
المؤمنات الصادقات يسعين إلى تمثل قيم الخير في سلوكهن
-3انسب إلى األسماء التالية مع الشكل التام ( :نقطة)
ي -ماللي
شاطئيّ  -شرط ّي– صحراو ّ
اإلمـــالء ( 3نقط)
اكتب الكلمات الخاطئة في الجمل التالية بشكل صحيح

أُع ِجبتُ ببطولة خالد بن الوليد
استقبل موسى داود بحفاوة-تألألت نجوم السماء ليال.
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المجال الرئيسي الثالث :التعبير الكتابي ( 45نقطة)
يكتب التلميذ رسالة فيما ال يقل عن اثنتي عشرة جملة
شكل الرسالة ( 1نقط)
يتحدث فيها عن أهمية اصدق و قيمته الدينية و الخلقية (3نقط)
يحذر صديقه من عواقب الكذب و النفاق (3نقط)
يقدم له نصائح بضرورة التحلي بالصدق و االبتعاد عن الكذب(3نقط)
جودة العرض(نقطتان)

-0التربية اإلسالمية
القرآن الكريم
سورة الملك" :و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ،فاعترفوا بذنبهم ،فسحقا ألصحاب السعير  ،إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم
مغفرة و أجر كبير " (نقطة)
في سورة القلم " :فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون،قال أوسطهم ألم أقل لكم لوال تسبحون ،قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين " (نقطة)
في سورة الحاقة":الحاقة ما الحاقة و ما أدراك ما الحاقة ،كذبت ثمود و عاد بالقارعة  ،فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية  ،و أما عاد فأهلكوا بريح صرصر
عاتية ،سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية أيام حسوما  ،فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ،فهل ترى لهم من باقية" (نقطة)
الشرح ( :نقطة)
القارعة  :يوم القيامة  –....صرصر:مدوية...../
.4
 -2القاعدة التجويدية (نصف نقطة)
إ ّنــــا لضالون :الغنة  -في أصحــــاب السعير  :مد الهمز المنفصل (نصف نقطة)
 -3أهلك هللا ثمودا بالطاغية ..../و عادا بالريح /ريح قوية/بريح صرصر .../ألنهم كذبوا بيوم القيامة/بالقارعة( ...نصف نقطة)
عقائد و عبادات
 -4من الصفات الواجبة في حقه تعالى :القدم و البقاء و السمع و البصر والكالم( .......نقطة)
( -2نقطة)
اإلكثار من ذكر هللا
فرائض الصيام
تعجيل الفطور
سنن الصيام
النية
مستحبات الصيام
اإلمساك عن شهوتي البطن و الفرج
مكروهات الصيام
اآلداب اإلسالمية و الحديث النبوي و السيرة النبوية
رشب ْ م ُْت و ْاْح مدوا إِذا أن م ُْْت رف ْع م ُْت( .نقطتنان)
-5الحديث النبوي الشريف " ال ترشبوا واحدا كرشب البعري ولكن ارشبوا مثىن وثالث و َُّسوا إِذا أن م ُْْت ِ
 -2أول غزوة من غزوات الرسول  :بدر الكبرى (نقطة)
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