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 ةاالمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائي
اللغة العربية والتربية االسالمية 

 2012دورة يونيو 
 

 عناصر التصحٌح

 (ن20)القراءة والشكل  

 

    (ن1 )...                                                                                        أهمٌة القراءة –فوائد القراءة - 1

                                    (ن3)   (تقبل كل العبارات التً  تؤدي نفس المعانً)تبعد    : تطرد -     ٌحصل   : الكثٌر  ـ      ٌكتسب : العدٌد - 2 

 

    (ن1         ) العلم                                                                         : الجهل  – متأخرة : متقدمة - 3

  (ن 2)...                                                            أهمٌة القراءة ودورها فً التقدم : الفكرة العامة للنص - 4

 

 (ن 1)نص نثري                                                                                           :   نوعٌة النص -  5

 

 (ن 2 )الفراعنة هم  من وضع اول مكتبة                                                                                     - 6

 

 (ن3)                             (تقبل جمٌع االجوبة الصحٌحة   )................. وال تزال .................... كانت - 7

 

 ( ن7) ٌراعى الضبط السلٌم للفقرة بالشكل التام                                                                            – 8

 

 

 

 المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية 

كاديمية الجهوية للتربية والتكوين األ
جهة سوس ماسة درعة 

 نيابة أكادير اداوتنان
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 (ن30): الدرس اللغوي

 (ن6):   التراكٌب   - 1

 (ن2-                                                                                                                                           )1

 

 

         

 (ن4): أعرب ما تحته خط فً النص - 2

                (ن1...                )خبر كان: بعٌدة                   (ن1)...  نائب فاعل :       القراءة 

                                                                                 (ن0.5)الفاعل ضمٌر مستتر                              (ن0.5)فعل مضارع      :        تطرد 

                (ن0.5)والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر                 (ن0.5)مفعول به          :     الجهل

 

 (ن6 ):   الصرف والتحوٌل –2

  ( ن2 )مكتبة           : اسم المكان - غذاء    : االسم الممدود- الراقٌة   : االسم المنقوص...    -   تعتبر ؛ ٌكتسب : الفعل المزٌد -1    

        (ن 2 ):                                                                             ضع  الكلمة المناسبة فً الخانة المناسبة من  الجدول- 2

 اسم فاعل  اسم تفضٌل   مصدراسم منسوب 

عٌن أوسع االبداع البشري  ٍِ  ٍ  المختِر

 

  :حول الى المفرد   - 3

 (ن 2)ثمرة                                     : ثمرات- سبب            :  أسباب –مكتشف           :  مكتشفون –أفق         :   آفاق 

 (ن 3) اإلمالء  - 3

        (ن1)سائٌق                                                  - بكاء       - ُمإسسة         - َبؤس         : - أتمم الكلمات بهمزة مناسبة  - 1

: صحح األخطاء الواردة فً العبارة- 2

 (ن1.                                                               ) الرسم التً نظمت ٌوم الجمعة الماضٌة  ةشاركت  بنجاح فً مبارا - 

:  اضبط الكلمات التالٌة بالشكل التام - 3  

       (ن1)                                                                                          (همزة وصل)ِاختصار    - (همزة قطع) إتقان

   (ن 15     )اإلنشاء –4

.  تراعى سالمة االنتاج من االخطاء اللغوٌة  وحجمه وصحة االفكار وتسلسلها واستعمال الترقٌم وادوات الربط 

                        

 

نعت مفعول مطلق جار ومجرور فعل ماض 

شدٌدا حرصا علٌه حرص 
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 تصحٌح االمتحان الموحد فً مادة التربٌة اإلسالمٌة

5ن :  القرآن الكرٌم   

فستعلمون من هو فً ’ قل هو الرحمن آمنا به وعلٌه توكلنا ’ قل أرأٌتم إن أهلكنً هللا ومن معً أو رحمنا فمن ٌجٌر الكافرٌن من عذاب ألٌم " 

(ن1.)29 و28سورة الملك  اآلٌة . " ضالل كبٌر   

سورة القلم  . " أن أغدوا على حرثكم إن كنتم صارمٌن ’ فتنادوا مصبحٌن ’ فؤصبحت كالصرٌم ’ فطاف علٌها طائف من ربك وهم نآئمون " 

(ن1.)22. و21 و20 و19اآلٌة   

 20 و19سورة الحاقة  اآلٌة ." فهو فً عٌشة راضٌة’ إنً ظننت أنً مالق حسابٌة ’ فؤما من أوتً كتابه بٌمٌنه فٌقول هآإم اقرءوا كتابٌة " 

(ن1.) 21و   

.فؤصبحت سوداء كاللٌل : فؤصبحت كالصرٌم – خلقكم ونشركم فً األرض : ذرأكم فً األرض         (ن0.5): شرحل ا1 

0.5: صل كل حكم بالكلمة المناسبة - 2  

    .سبحان:     القلقلة                                             فمن ٌجٌر  :  اإلدغام

(ن 1)ولقد زٌنا السماء الدنٌا بمصابٌح وجعلناها رجوما للشٌاطٌن : " جعل هللا النجوم لرجم الشٌاطٌن |3 -  

"فؤما ثمود فؤهلكوا بالطاغٌة : " أهلك هللا ثمودا بالصٌحة المزهقة لألرواح   

ن2.5 : العبادات   

ن1-1  

                          اآلٌة        صفة هللا        نوعها

 صفة جائزة

 صفة واجبة

 ٌخلق ما ٌشاء

 القدرة

         19  سورة المائدة   اآلٌة " وهللا على كل شًء قدٌر’ ٌخلق ما ٌشاء " 

1ن :  صل كل عنصر بما ٌناسبه2  

 ذوق الطعام تعجٌل اإلفطار الجماع اإلكثار من الذكر

مستحبات الصٌام:       مكروهات الصٌام سنن الصٌام مفسدات الصٌام 

0.5ن :  حدد حكم من أفطر فً الحاالت التالٌة 3     

.علٌه القضاء فقط: اإلفطار لعذر – . علٌه القضاء والكفارة : األكل والشرب عمدا   

2.5ن . اآلداب اإلسالمٌة والسٌرة النبوٌة   

.(ن1)األكل والشرب بالٌد الٌمنى – تجنب التجسس على الناس – التسلً بعٌوب الناس – الشكر على المعروف   

. أوشكلها - ٌتجنب المسلم كل مادة مسكرة مهما كان أصلها :  التوجٌه السلوكً للحدٌث النبوي ( 0.5ن ) – 2  

ومن نتائجها ’  آخر غزوة خاضها الرسول صلى هللا علٌه وسلم ضد قرٌش هً فتح مكة  (1 ن) .- 3  

  دخول الناس فً دٌن هللا أفواجا-تطهٌر الكعبة من األصنام  
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