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    (نقطة  05:) ةــة العربيــدة اللغــوح   

       

   (نقطة  05)   ... القـــراءة والشكل: المجال األول  

  نقط  6    .كل سنة، مناسبة يستفيد منها الفالح المغربي  (1

تخصم نصف نقطة ) 
 .التعريف بها، وفرصة لالطالع على أحدث التقنيات واآلالت الفالحية واألسمدةمنتوجاته الفالحية رغبة في  (عن كل خطأ 

 (  نقطة 1)    مقالـــة   : أحدد نوعية النص باختيار الكلمة المناسبة مما يلي  (0

  :  رح ــــالش (3

 ( نقطة1)  فرصة أو ما في معناها :  مناســبة   -     أشرح بالمرادف كلمة  (أ

 (نقطة  1)   أقـــدم   ≠   أحـــدث   -       أشرح بالضد كلمة   (ب

 (نقط  2) بهم الفالحين المغاربة وغير المغاربة يقصد  (ج

 (نقط  2)   مدينة مكنــاسفي  (4

 يعرض منتوجاته الفالحية ويعرف بها   --      يطلع على أحدث التقنيات واآلالت الفالحية  --- (0

  يعقد صفقات مع األجانب  ---
نقط  2  

استفادةلكل   

(نقط  3) ( أو أي عنوان مناسب لمحتويات النص )   بمكناس المعرض الدولي للفالحة (6  
 

 

  ( نقطة 10. ) الدرس اللغــــوي : المجال الثاني  

I -    (نقط  6) : التراكيـــب    
1) ...   

 (نقطة 1)  استفادة: المفعول المطلق  (أ

 (نقطة 1) رغبـة :  ألجلــه المفعول (ب

 (نقطة 1)  مناسبــة:  فعليالناسخ ال خبــر (ج

  :        اإلعراب (0

 .مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف  إليه: منتوجات     --       
 نعت مجرور :   الدولـي  --

 (نقط  2)

  :أتمم الجملة التالية بحال مفردة  (3

   (نقطة  1) ...  -منشرحــا      - ا ـــفرح   يخرج الزائر من المعرض 

II  -    (نقط  6) : الصــرف والتحويــل    

  :   أستخرج من النص (1

(نقطة ½ )  موعـــد:   اســـم زمــان  (أ  

(نقطة ½ )  أحــدث :  اســـم تفضيــل (ب  

(نقطة ½ )   ...المحليين   -  الفالحية  -المغربي      -الدولي  :   منسوب اســم    (ج  

(نقطة ½ )  يستفيد:   بثالثة أحرف  فعل مزيد  (د  

 (نقطة   1)   معـــروض    -أ (0

 (نقطة   1)  قـــــروي  -ب  

 (نقط  2)  . في معرفة الجديد اتإلى المعرض راغب الزائرات تدخل (3

III  -    (نقط   3) : اإلمـــــــــالء    

  أكمل الكلمات التالية بهمزة مناسبة:  

 

 

 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 بولمــان  -لجهـة  فــاس                        

نيابة  إقليم موالي يعقوب    

 المـوحد اإلقليمـيان ــاالمتح
 ةـدروس االبتدائيـادة الـل شهــلني

 2014  وــدورة يوني
 التصحيح 

  وسلم التنقيط

 اللغة العربية والتربية اإلسالمية :  ادةــم
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 (نقطة ½ )   مئذنة (أ

 (نقطة ½ )  ء تهيــي (ب

  (ابن ) أو  (  بن  : )أكمل العبارات التالية بـ  

  (نقطة ½ )  أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين  بنعلي  

   (نقطة ½ )  عائشة تلميذ مهذب  ابنإدريس  

 (نقطة   1)  مبـــاراة      --        مالقـــاة 

 

 (نقطة  ...........)   الكتابـــيالتعبير : المجال الثالث         
 

 : تراعى عند التصحيح المعايير التالية 

 (نقط  3)                                          تصميم الموضـــوع                   -1

عن كل خطإ لغوي   تخصم نصف نقطة   --(     نقط  4)                                        الخلو من األخطاء اللغوية     -2

-- 

  (نقط  0)                                                                    الحجماحترام   -3

 (نقط  0) االلتزام بتحليل التعليمات وترتيب األفكار        -4

 (نقطة  1)                                          تنظيم الورقة والمقروئية   -5

 

   (نقط 15: )     ية اإلسالميةوحدة الترب
I - (نقط  5)   :القـرآن الكريـم   

  :ل ــأكم (1
 نقطة 1    سورة امللك .﴾ وأسرواقولكمأواجهروبه،إنهعليمبذاتالصدور،أاليعلممنخلقوهواللطيفاخلبري ﴿:قالتعاىل 

 نقطة 1 سورة القلــم .﴾عليكممسكني،وغدواعلىحردقادريـنفانطلقواوهميتخافتونأناليدخلنهااليوم ﴿ قالتعاىل  

 نقطة 1 سورة احلاقة .﴾ةـــــــاملاءمحلناكميفاجلاريةلنجعلهالكمتذكرةوتعيهاأذنواعياــغاملاطــإن ﴿ قالتعاىل  

  :  بين العبارة والقاعدة التجويديةأصل  (0

 أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكين   نقطة   0,5 متصــلمد 
  إدغــــام  

 يتخافتـــون  نقطة    0,5 إمــالـــة 
  :أشــرح  (3

   نقطة 0,5 يتحدثون ســرا :يتخافتـون 

  نقطة 0,5 عن قصد وإرادة :على حـــرد 

II-  (نقط  2,5) :العقيـدة والعبـادات    

 نقطة  1,5 .............   -الغنى المطلق      -الحياة     -القدرة   (1

0) ...  

 نقطة 0,5 ( صحيـــح ) من شروط الصيام النية      ( أ

 نقطة 0,5  ( خطـــأ) في رمضان بسبب مرض مزمن  يجب عليه القضاء والكفارة    من أفطر  (  ب  

III-(نقط  2,5) :  اآلداب والحديث والسيرة     

  : أكمل الحديث النبوي التالي  -1
 نقطة  1,5 "    خمر وكل خمر حرام كل مسكر     "      

  نقطة  1  في السنة الثامنة للهجرة  -2
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