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 المملكة المغربٌة
 وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً

 أكادٌمٌة جهة طنجة تطوان

 نٌابة شفشاون

االمتحان الموحد اإلقلٌمً 
 لنٌل الشهادة االبتدائٌة

 2014دورة ٌونٌو 

  اللغة العربٌة والتربٌة اإلسالمٌة:مادة

 1h 30mn :المدة

 

 التصحٌح
 ( ن50 )اللغة العربٌة

 :نص االنطالق
ما الجدٌد فً مدرستنا؟وما : مندهشةفاطمة تلمٌذة بالقسم الرابع، الحظت أن المدرسة تفٌض أنشطة وأوراشا، سؤلت زمٌلتها 

 الداعً لكل هذه األنشطة ؟

.  ضمن المدارس الصدٌقة للبٌئة التً تسعى إلى نشر القٌم البٌئٌة بٌن تالمٌذهامدرستناٌافاطمة؛ لقد أصبحت : أجابتها مبتسمة
كٌفٌة ترشٌد استعمال الماء، اقتصاد الطاقة، تعرف مصادر الطاقات المتجددة، : وذلك من خالل تنظٌم أوراش تهتم بمجاالت متعددة منها

 ...حسن تدبٌر النفاٌات من خالل إعادة استعمالها فً أشٌاء نافعة، االهتمام بالتنوع النباتً والحٌوانً والعناٌة بسلوكاتنا الغذائٌة 

تتوخى المدرسة، من هذه األنشطة، التربٌة على السلوكات البٌئٌة السلٌمة وخلق روح المبادرة واإلبداع لدى التالمٌذ فً مٌدان 
 .المحافظة على الموارد الطبٌعٌة وحسن استعمالها وتحسٌن ظروف العٌش سواء داخل المدرسة أو خارجها

 .اقتنعت فاطمة بؤهمٌة ما تقوم به مدرستها وغاٌاته النبٌلة، وتعهدت باالنخراط طوعا فً كل األنشطة واألوراش

  (ن20) القراءة والفهم
 (ن3). أشكل الفقرة الثانٌة من النص (1

 (ن1 ):ضع عنوانا مناسبا للنص (2
 ....مدرسة صدٌقة للبٌئة، المدرسة البٌئٌة، التربٌة البٌئٌة، : التربٌة والبٌئة مثل/عبارة ٌجمع فٌها المتعلم بٌن المدرسة

 (ن2 ):ما مرادف ما ٌلً (3
                                                                     أهداف:   غاٌات
       ...حسن استعمال، تدبٌر، :   ترشٌد

 (ن2 )ما الذي أثار انتباه فاطمة؟ (4

 أثار انتباه فاطمة أن المدرسة تفٌض أنشطة وأوراشا/ أثار انتباه فاطمة كثرة األنشطة واألوراش بالمدرسة 

  (ن3 )ما المقصود بمدرسة صدٌقة للبٌئة؟ (5
 إلى تحسٌن السلوكات البٌئٌة/ المدرسة الصدٌقة للبٌئة هً التً تسعى إلى نشر القٌم البٌئٌة 

 (ن3 )ما هً المجاالت التً  ٌهتم بها تالمٌذ المدرسة؟ (6

، تعرف مصادر الطاقات المتجددة، حسن تدبٌر النفاٌات من خالل إعادة ٌهتم تالمٌذ المدرسة بمجاالت ترشٌد استعمال المٌاه، اقتصاد الطاقة
 .استعمالها فً أشٌاء نافعة، االهتمام بالتنوع النباتً والحٌوانً والعناٌة بسلوكاتنا الغذائٌة

 (ن3 )ما هً األهداف التً ٌرٌد تحقٌقها تالمٌذ المدرسة؟ (7
التربٌة على السلوكات البٌئٌة السلٌمة وخلق روح المبادرة واإلبداع لدٌهم فً مٌدان المحافظة : األهداف التً ٌرٌد تحقٌقها تالمٌذ المدرسة هً

 .على الموارد الطبٌعٌة وحسن استعمالها وتحسٌن ظروف العٌش داخل المدرسة وخارجها

 لو كنت تلمٌذا فً مدرسة فاطمة، ما هو النشاط الذي ترغب المشاركة فٌه؟ ولماذا؟ (8
 .وٌبرر اختٌاره بشكل منطقً اعتمادا على النص وخبراته (المذكورة فً النص أو غٌرها)أن ٌختار المتعلم مجاال من التربٌة البٌئٌة 

 (ن6 ):التراكٌب
 (ن1 ):استخرج أفعال الفقرة األولى وصنفها فً الجدول التالً (1

  أفعال الزمة

 الحظت، تفٌض، سألت أفعال متعدٌة

 (ن1,5 ):استخرج من النص ما ٌناسب الترسٌمة التالٌة (2

 الخبر جملة اسمه الناسخ الفعل

 تفٌض أنشطة وأوراشا المدرسة أن الحظت
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 (ن1 ):ضع خطا تحت البدل وخطٌن تحت التوكٌد فً الجملة التالٌة (3
 " فً المشروع البٌئًنفسها فاطمةانخرطت التلمٌذة "

 (ن1,5 ):استخرج من النص مفعوال ألجله وحاال ومنادى وبٌن نوعه (4

 نوعه المنادى نوعه الحال المفعول ألجله

 علم مفرد فاطمة مفرد مندهشة أو مبتسمة صونا

                                             (ن1 ):أعرب ما تحته خط فً النص (5

 حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: مندهشة
 مضاف إلٌه" نا"نائب القاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف : مدرستنا

 (ن6 ):الصرف والتحوٌل
 (ن1 ):جرد األفعال المزٌدة التالٌة وحدد حروف زٌادتها (1

 حروف الزٌادة الفعل المجرد الفعل المزٌد

 التاء+ األلف  كسب اكتسب

 التضعٌف+ التاء  علم تعلم

  

 (ن1 ):استخرج من النص األسماء التالٌة (2

 - .... الغذائٌة –البٌئٌة : المنسوب
 سواء- الماء : الممــدود

 (ن2 ):ضع المشتقات التالٌة فً مكانها المناسب (3

 المصدر اسم اآللة اسم المفعول اسم الفاعل

 قراءة   مكواة    مستودع حاكم

 (ن1 ):اكتب ما بٌن قوسٌن صحٌحا (4
   ثالث عشرة:مهارة فنٌة (13)تعلمت 

 (ن1 ):حول ما ٌلً إلى جمع الغائب بنوعٌه (5
 "اقتنع بالمشروع البٌئً وشارك فٌه بكل مإهالته"

 اقتنعوا بالمشروع البٌئً وشاركوا فٌه بكل مؤهالتهم
 اقتنعن بالمشروع البٌئً وشاركن فٌه بكل بمؤهالتهن

 (ن3 ):اإلمالء
 (ن1 ):اكتب التاء صحٌحة فٌما ٌلً (1

 ت تدوٌر النفاٌات واكتسبت مهاراة فً أوراش البٌئتشارك

 (ن1 ):فسر كتابة الهمزة فً األسماء التالٌة (2

 مفتوحة وما قبلها ضمة.: سإال
 ساكنة وما قبلها كسر: بئــــر

 (ن1 ):ضع تنوٌنا لما بٌن قوسٌن (3

 (واد)ٌستحم فً  (راعٌا)  رأٌت :(الوادي)ٌستحم فً  (الراعً)رأٌت 

 (ن15 ):اإلنشاء
 : جملة على األقل، لقرٌبك تحدثه فٌها عما ٌل12ًأصبحت مدرستك من المدارس البٌئٌة وانخرطَت فً برنامجها، اكتب رسالة، من 

 تعرفه بالمدرسة البٌئٌة؛ -
 تحدثه عن غاٌات وأهداف المدرسة البٌئٌة؛ -
 .تشرح له أسباب انخراطك فً أنشطة المدرسة البٌئٌة -

 التقدٌم االنسجام استعمال أدوات المادة المالءمة

 : جملة حول12أن ٌتحدث المتعلم فً 

 تعرٌف المدرسة البٌئٌة؛ -
 أهدافها؛ -
 أسباب انخراطه فً أنشطتها -

 أخطاء 6أن الٌرتكب المتعلم أكثر من  -

 (تركٌبٌة، صرفٌة، إمالئٌة)لغوٌة 
 أن ٌستعمل المفردات فً سٌاق سلٌم -

 استعمال أدوات ربط مناسبة -
 االنتقال المنطقً بٌن األفكار -
 الخلو من التناقض -

 خط مقروء -
الخلو من  -

 التشطٌب
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 (ن10 ):التربٌة اإلسالمٌة
 (ن5 ):القرآن الكرٌم

 (ن4 )هلك عنً سلطانٌه: إلى قوله تعالى.....................             فؤما من أوتً كتابه بٌمٌنه: اكتب من قوله تعالى (1
فأما من أوتً كتابه بٌمٌنه فٌقول هاؤم اقرءوا كتابٌه إنً ظننت أنً مالق حسابٌه فهو فً عٌشة راضٌة فً جنة عالٌة قطوفها دانٌة  كلوا 

واشربوا هنٌئا بما أسلفتم فً األٌام الخالٌة وأما من أوتً كتابه بشماله فٌقول ٌالٌتنً لمأوت كتابٌه ولم أدر ما حسابٌه ٌالٌتها كانت القاضٌة ما 
 أغنى عنً مالٌه هلك عنً سلطانٌه

 (ن0,5 ):اشرح ما ٌلً (2
  ثمارها قرٌبة:قطوفها دانٌة

  قدمتم فً ماضٌكم:أسـلــفـــتــــــم

 (ن0,5 ):حدد القواعد الترتٌلٌة فٌما ٌلً (3
 اإلمالة-.المد المنفصل: مآ أغنى

 (ن2,5 ):العقٌدة والعبادات
 ( ن0,5 ):صل بخط الجواب الصحٌح (1

 النصارى- الٌهود : أهل الكتاب هم

 ( ن1 )لماذا فرض هللا زكاة الفطر على الصائمٌن؟ علل جوابك بحدٌث (2

 .(كل إجابة تؤدي نفس المعنى مقبولة)فرض هللا زكاة الفطر على الصائم طهرة له من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكٌن 
 " فرض هللا زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكٌن " (ص)قال رسول هللا

 ( ن1 ):أعد ترتٌب األحكام التالٌة فً مكانها المناسب (3
 "النٌة، السفر، البلوغ، المرض، اإلمساك عن الطعام والشراب، العقل"
 مبٌحات اإلفطار فرائض الصٌام شروط الصٌام

 السفر، المرض النٌة، اإلمساك عن الطعام والشراب البلوغ، العقل

 (ن2,5 ):اآلداب اإلسالمٌة والسٌرة النبوٌة والحدٌث الشرٌف
 ( ن0,5 ):استخرج آداب الطعام والشراب المتضمنة فً الحدٌث النبوي التالً (1

 "ال تشربوا واحدا كشرب البعٌر، ولكن اشربوا مثنى وثالث وسموا إذا شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم"
  حمد هللا عند النهاٌة– تسمٌة هللا  فً البداٌة –الشرب على دفعات 

 ( ن0,5 ):أمام حاالت الرشوة فٌما ٌلً" نعم " ضع عبارة  (2
       نعم: رجل قدم مبلغا مالٌا لمسإول مقابل توظٌف ابنه

              ال:رجل قدم هدٌة لحاكم تشجٌعا له على عدله

 ( ن1 )فً أي سنة كانت حجة الوداع ؟ وما هو أهم حدث عرفته هذه الحجة؟ (3
 فً السنة العاشرة للهجرة، أهم حدث خطبة عرفة

 ( ن0,5 ):رتب األحداث التالٌة حسب التسلسل الزمنً فً حٌاة السول صلى هللا علٌه وسلم (4
 الهجرة النبوٌة حجة الوداع الزواج بخدٌجة فتح مكة
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