
 

 

 

 

     وهللا ولّي التوفيــق                                                                                                                  

                                                                                                                                                        01 

 ـــــــــــــــــــ                  .   وسلــــــــــــم التنقيــــــط عناصـــــــر اإلجابــــــــــــــة                                                               

I   )01                                                                                         (                          نقط  5)    : القرآن الكريم 

                                                                                                                                              

                                                            : بخط واضح ومفهوماآليات القرآنية التالية اكتب  – (0

   بصير ، إنه بكل شيءالرحمن إالفوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن او لم يروا إلى الطير   : "من قوله تعالى.  " 

 

                                                                    (نقطة  0)                        .( 01اآلية ) سورة الملك                                                                                            

 

  بل نحن محرومون،قال أوسطهم الم أقل لكم لوال تسبحون، قالوا سبحان فلما رأوها قالوا إنا لضالون : ) من قوله تعالى 

 

                                                                                                  (نقطة  0)              .( 62/62/62/61اآليات )  سورة القلم                                                          .(.إنا كنا ظالمين ربنا 

          

   ويل ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما تقول علينا بعض االقاتنزيل من رب العالمين، ولو : "" من قوله تعالى 

 

 (نقطة  0)            .(34/33/35/32/32اآليات )  سورة الحاقة                                          "" .عنه حاجزينمنكم من أحد 

                                                                                              

 (             نقطة  0)                                                  .ألخذناه وبطشنا به بقوة:   الخذنا منه باليمين      -   :  ما يلياشرح  – (6

 .ما يحفظها من السقوط إال هللا:  ما يمسكهن إال الرحمن        -                       

 (نقطة  0)                 .تنزيل من رب العالمين    –    سبحان   ــ   :تالية الكلمات والعبارات في ال ةالتجويدي حدد القواعد –( 4           

 .االنتباه إلى الوقف وجميع القواعد المتضمنة في الكلمة أو العبارة        

                                                                

II  )(نقطة  6.5)   : العقائد والعبادات 

 

 (نقطة  0)                                                                     .نوعها اآلية الكريمة  و في صفات هللا تعالى الواردة (0

 نوعها صفات هللا تعالى

 صفة واجبة 1.65         الوحدانية    

  1.65              صفة واجبة            

 صفة واجبة

      1.65             السمع    

 1.65             البصر    

                          

 (نقطة  1.25)                                                    .وتفيد أنه ال معبود بحق إال هللا، هي ال إله إال هللا كلمة التوحيد  (6

 (نقطة  1.25)                                                                          : الجدول بما يناسب من األحكا  الشرعيةامأل  (4

 الشرعي الحكـــــــم                              الحالـــــة                            

 الفدية              .رجل مصاب بمرض مزمن أفطر في رمضان  -

 القضاء              .فالح أرهقه العطش، فأفطر في رمضان  -

 القضاء والكفارة              .شاب افطر عمدا في رمضان  -

 

III  ) (نقطة  6.5)   : والسيرة النبويةالشريف  اآلداب اإلسالمية والحديث 

 

 : عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  ،يبحول آداب الحديث والكال  الطد بحديث نبوي استشهالا(  0     

 (نقطة  0)                .              رد في الموضوعيقبل كل حديث وا     (. متصمن كان يؤمن باهلل واليو  اآلخر فليقل خيرا أو لي)   

 

 (نقطة  1.25)    ........خيانة األمانة  –ة اصخة اللحخدمة المص –اري انتشار الفساد اإلد –انتشار الظلم :  من أضرار الرشوة (  6   

          نشر اإلسال   –الخوف من بطش قريش  – يةاإلسالم الدعوة حماية: هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم  ( أسباب) بعض عوامل (  4   

  (نقطة  1.25)                                                                                                                                                  ..... 

 

 تصحيح 
 

 اإلسالميةمادة التربية 
 

     

 االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل

 شهادة الدروس االبتدائية

   2013 دورة يونيو 

 

  
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين -  

بولمان -جهة فاس -  

نيابة إقليم بولمان -  
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I -  (:نقطة 02) القراءة          

 ... قول الحق  - اإلخالص:  الصدق  -     :      الكلمات التالية اشرح -1

 (نقط  3)         ...المعصية /الواقع في الخطيئة - مذنب:  آثم  ـ       ...معيبة  -ممقوتة:  ذميمة   ـ   

       :        نوعية النص  -6

   (نقطتان  )                                                                     مقالة 

 ( نقطتان )      (األراذل  –األفاضل )  –(الكذب  –الصدق )  –( الكاذب -الصادق  ) :مع ضديهما من النص الكلمتان -4

 (نقطتان  )                                                                            .تقبل كل فكرة صحيحة واردة في النص -3

 (نقطتان  )                                                                                            .الجواب الوارد في النص -5

 ( نقط 3)                                                                                  .يقبل كل جواب صحيح معلل ومقنع -2

 (نقط   2 )                                                                 .  عن كل خطأ مرتكب( ن 1.65)تخصم  :  شكلال -2

  - II   (:نقطة 11) الدرس اللغوي 

 (:نقط 2)  التراكيب  - 0       

 ( قطتانن )                                                             :أتمم ملء الجدول من النص حسب المطلوب : -أ                 

 -ب         

 ةجمل كون

مفيدة لكل 

    .المفعول معه  -المستثنى بغير    -الحال جملة فعلية :   ظاهرة تركيبية 

 ( قطةن 1.1)     نقطة عن كل جملة صحيحة     2.1                                                              

                                                           ( قطةن 0.1)                                                            :  أعرب ما تحته خط في النص -ج        

نعت : اإلنسانية   -

 (ن  1.5)                      .......حقيقي مجرور وعالمة جره الكسرة 

 

 تصحيح
 

العربيــة مادة اللغــة  

     

 االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل    

 شهادة الدروس االبتدائية       

   2013 دورة يونيو           

 

 

  
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين -  

بولمان -جهة فاس -  

نيابة إقليم بولمان -  

 

وأرقاها خلقا، وهو أساس بناء المجتمع، وسعادة أفراده، وسبيل عيشهم  اإلنسانيةالصدق من أعظم الصفات     

واإلنسان الصادق يكون محبوبا عند هللا وعند الناس، ويكون . من الناس األفاضل يتمثلهفي أمن واستقرار، 

 .موضع ثقة بينهم

  تمييز ملحوظ خبر ناسخ حرفي متعد فعل نعت حقيقي

  خلقا         مرهون      ... تهدم  - يتمثله ...ذميمة  –الصادق 
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:  األفاضل             في محل نصب مفعول به...... ضمير متصل ( ــه ) و  ... يتمثل فعل مضارع مرفوع بالضمة: يتمثله      -

              (ن  0.5)                                       .....فاعل مرفوع وعالمة رفعه 

وعالمة  خبر المبتدأ مرفوع: خصلة   -

 (ن  1.5)                                 ........رفعه 

 

 

    (:نقط 6) الصرف والتحويل  - 6

              ( قطتانن )                           .ن لكل جواب صحيح 0.5     :من النص حسب المطلوبأتمم ملء الجدول  - أ   

                            

سب إلى ن  ا    -ب

:    ما يلي

                             ( قطتانن )                                                           .تجاريّ      –المجتمعّي    

   ( قطتانن)                                                           :المثنى  والجمع المذكر حول مع الشكل الجملة التالية إلى   -ج

 .في الدنيا واآلخرة التفلحالصدق في القول والفعل  االتزم  -

 .في الدنيا واآلخرة لتفلحواالصدق في القول والفعل  التزموا  -

  (:نقط 3)اإلمالء  - 4

 :يليامأل الفراغ بما يناسب مما  - -

 :  بن أو ابن –أ 

في  عظيمامسعود حديثا  ابن عبد هللا صادقا أمينا، روى عنه بن  لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محمد*      

 ( قطةن )                                                                                           .الصدق

 :    همزة مناسبة -ب     

                                                                                                  .لفعله شقاء في فيعيش، برذائـله يـؤذيهم الكاذب يكرهونه ألنهاإلنسان و، إليه يطمـئـنونالصادق يحبه الناس واإلنسان *   

 ( قطتانن )

 - III  (:نقطة 11)اإلنشاء   

 مصدر لفعل ثالثي ممدود اسم  مفعولاسم  تفضيل اسم

 ... العيش –أمن  –عيشهم  شقاء -بناء        ...مرهون ـ محبوبا    .... أرقى –أعظم 

 سلم النقيط المعاييـــــــــر والمؤشــــــــرات

 ن 1 (.مقدمة، عرض، خاتمة) وضع تصميم للموضوع 

نصائح ، تقديم أهمية الصدق في عمله، عمل التاجر التحدث عن) االرتباط بالموضوع 

 (. للتاجرلاللتزام بالصدق في تجارته

 ن 1

ن 1 .عرض األفكار وفق تسلسل منطقي  

ن 0 (.تسع جمل على األقل ) بالحجم االلتزام   

ن 0 .التوظيف السليم للرصيد اللغوي  
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ن 0 (.تراكيب، صرف وتحويل، إمالء) االستعمال السليم للقواعد اللغوية                                                                                                                                             

 ن 1 .االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم

 ن 1 (.ترك هامش وفراغ في بداية كل فقرة)المقروئية والتنظيم المادي للمنتوج 

 ن 11 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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