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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
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- Iالقراءة و الشكل20( :ن).

اى بِالس َََّل ِم
لِلزِّ ٌَ َ
اض ِة فَ َىائِ ٌد ع ِ
اْلٌ َو ِ
َظٍ َوةٌ ،فَ ِه ًَ تُ ْك ِسبُ ْال ِج ْس َن قُ َّىةً َو َر َشاقَةًَ ،ك َوا تُ َع ِّى ُد ْاْلَ ْف َزا َد َعلَى النِّظَ ِام ،وال َّد ْف ِع بِ ِه ْن إِلَى ْ ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ىر.
َواللَّ ِآًَ ،وال ْد َر ِة َعلَى َر ْب ِ َ دَاقَا ٍ
ا َه َع بَاقًِ ْبنَا ِا ال َو ْع ُو ِ
 تعتنً = تهتم - 1الشرح - :بارزة = َمرْ مُوقة
 رشاقة  :بدانة - 2الضد - :تكسب  :تفقد
 - 3الفكرة العام ة :أهمٌة الرٌاضة فً التوازن الفكري والجسدي.
 - 4من فوائد الرٌاضة:
أ  -تحقٌق التوازن الفكري والجسمً ،تهذٌب النفوس ،صقل العقل ،التعود على النظام .
ب -كرة القدم ،كرة الٌد ،كرة السلة ........
 - 5أسلوب التعجب.
 - 6أهمٌة الرٌاضة – الرٌاضة وفوائدها – كل ما له صلة بالموضوع .
-7
قصة
سٌرة ذاتٌة
مقالة x
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– IIالتراكيب6( :ن).

-1
 سجل فرٌق كرة السلة عشرٌن إصابة( .تمٌٌز) ٌا سائق السٌارة احترم قانون السٌر( .منادى) رجع الالعبون فرحٌن باالنتصار( .حال) صفق الجمهور احتفاء بالفائز( .مفعول ألجله) - 2اإلعراب :
ا :مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة ألنه جمع المؤنث السالم.
 المُجْ َت َم َعا ِصادِقا ًا :خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.
 ََّط
ض َر الل ِبٌبُ ( .ما ٌناسب)
ض َر َح َ
 - 3توكٌد لفظًَ :ح َ
ُ
مستثنى بإالَ :ن َج َ ال َّطتالَمٌِذ إال واحداًا( .ما ٌناسب)
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 -IIIالصرف والتحويل6( :ن).

-1
ْ
َ
اسم آلة = ِمفتا ٌح - 2أكتب العدد بالحروف فً الجملتٌن التالٌتٌن:
 فً السلة َع ْشرُ كراا. وضعا فً الحصالة َخمْ َس َة َع َش َر درهما. - 3التحوٌل :
ْ
ُ
ُ
َ
َ
صرْ ت ْم على خصْ ِمك ْم فً المباراة النهائٌة.
 ج المذكرِ :انت َُ
ُ
َ
صرْ تنَّط على خصْ ِمكنَّط فً المباراة النهائٌة.
 -ج المؤنثِ :ا ْن َت َ
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 -اسم فاعل= َفا ِت ٌ

– IVاإلمالء3( :ن).

 َبٌ ٌْـا
 -عِ بْـ ٌء

– َف َتا ٌة
– ُكـؤُ وسٌ
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– َس َن َو ٌ
اا
َ -ن َبـأ ٌ
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 – Vاإلوشاء15( :ن).

مراعاة ما ٌلً:
 االرتبال بالموضوع. ترتٌب األفكار وتسلسلها. سالمة اللغة. احترام عالماا الترقٌم. توظٌف الرصٌد اللغوي بشكل سلٌم.وحدة التربية اإلسالمية.
 - Iالقرآن الكريم5( :ن).
 « )1فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت ،إذ نادى وهو مكظوم .لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ
بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين».
ــ «وجاء فرعون ومن حوله والموتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ،إنا لما طغى
الماء حملناكم في الجارية».
)2
 لٌصرعونك بأعٌنهم حسدا وحقدا. ٌراقبونك وٌتفقدون أحوالك.لٌزلقونك بأبصارهم
 ٌبصرونك عن بعد. )3ما هو الحكم التجوٌدي فً الكلمتٌن:
 فاجتباه :اإلمالة الصغرى. -فعصوا :االستعالء.
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 . IIالعقيدة والعبادات2.5( :ن).
)1
صفاا واجبة
الوحدانٌة  -الغنى المللق – القدرة  -العلم

صفاا مستحٌلة

2
2
15ى
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1ى

1.5ى

الموا  -العجز

)2
فرائض الصوم
النٌة

سنن الصوم
الدعاء عند اإلفلار

مكروهاا الصوم
تذوق اللعام

مبلالا الصوم
األكل عمدا

 .IIIاآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية2.5(:ن).
)1
« لعي رسىل هللا لى هللا علٍه وسلن الزاشً والوزتشً والزائش ٌعنً الذي ٌوشً بٍنهوا».
)2
 الرد بالكالم الساقل على من شتمنً. أتعالى المخدراا. أرفق بالحٌوان وأعتنً به. )3تم فت مكة فً السنة الثامنة من الهجرة .
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