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 انظر النص يف ورقة الامتحان :النص. 1.1 :ـ مادة اللغة العربية 1

تاُج ِإىل إَنْساٍن  ا ََل َشكَّ ِفيِه أَنَّ َهذا ُالَْعْْصَ ََيْ ُدُث َحَّتَّ يَكوَن قاِدًرا عَََل  قاِدرٍ َوِممَّ راِت َوُالتَّْغيرياِت ُالّّت ََتْ . ُمسايََرِِتاعَََل تَْكيّيِف ُظروِفِه َوحاجاِتِه َمَع َهِذِه ُالتََّطوُّ

ْحِف ُالرَّ  َخِم ُاَْلِفِِْتاِِضِّ َوُالزَّ ؟: ْقِميِّ ُالَْمْحتوِم ُهوَ َولََعلَّ أَََهَّ ُسؤاٍل يَْشغَلُنا ُالَْيْوَم أَْكََثَ أَماَم َهذا ُالزَّ َزِة َوعالَِمها ُاَْلِفِِْتاِِضِّ ُ أَبْناَءان ِللتَّعاُمِل َمَع َهِذِه ُاْْلَْْجِ  َكْيَف ُُنَِّيِّ
 

 (ن  22)  :القراءة. . 1.2.1/ مقاربة النص. 2.1

 (ن  2)                         :بإحاطته بدائرة نوعية النص مما ييل. 1.1.2.1

 ـ اْلْجزة الرمقية             : (ن  1. ) العنوان املناسب للنص. 2.1.2.1

احلواسب  ـ   الهواتف احملموةل ـ  أْجزة اس تقبال البث الفضايئ ـ   :(ن  1) ابلتسطري َتهتا أحدد من بني اْلْجزة التالية اْلْجزة الّت وردت يف النص. 1.1.2.1

 [ن للك ْجاز ¼ ]     اللوحات الرمقية  ـ    الشخصية

 [ ن للك متدخل¼ ]            اإلعالميون        العلامء       املربون         اآلابء (:ن1).يف التنش ئة الاجامتعية حسب النص وناملتدخل. 1.1.2.1

 [ مرادفن للك  2/1]    مس تطيع       :قادر؛ خيتلف      :يتنازع؛     أصبحت : أحضت:(ن1,1).املرادف املناسب لللكمة .1.1.2.1

  [ ن للك ضد 2/1]   الضار = لنافعخلف ـ ا/ وراء =أمام ـ عاجز  =قادراملقعرة  =املسطحةـ .أقل  =أكَث ـ : (ن2,1:)أكتب ضدا لللكامت التالية. 6.1.2.1

 [ ن للك مطلب 1]        ـ اإلنسان املتكيف        ـ اإلنسان املساير للتطورـ اإلنسان القادر        :(ن1)ه عْص التطور التكنولويج؟تطلبي  ما. 1.1.2.1

 [ ن للك سبب 1]  ـ تسهيلها حياة اإلنسان       ـ فوائدها العديدة      (:ن2)باحة؟جيعل اْلْجزة الرمقية م  ما. 1.1.2.1

يه خاطئة، وأن الكتب املدرس ية يه الوحيدة الّت متدان ابملعلومات ( اْلنِتنيت ) أن مجيع املعلومات العلمية الّت تنرش يف الش بكة العنكبوتية  زميكل زمع. 1.1.2.1

 يحة       والصح ـ زمع خاطئ ْلن معلومات اْلنِتنيت فهيا اخلاطئة ـ  :(ن1)الصحيحأمام التقومي × قوم زمع صديقك بوضع عالمة . العلمية الصحيحة

 انظر النص( ن1) (.وعاملها الافِتاِض؟: )إىل(  ومما َل شك فيه ) :منأشلك . 12.1.2.1
 

 (ن  6: ) الِتاكيب. 1.2.2.1 /ادلرس اللغوي. 2.2.1

 أو أي فاعل مناسب    .املزيد مهنا اإلنسان يتوقع ـ (ن  1)  :لمعلوماملبين ل. 1.1.2.2.1

طلبا لرشاء أجود مسلط رمقي طفت أجنحة * / مفعول معه  :نوعه ،أروقة :املفعول.  عر امل مشيت وأروقة*   :(ن  1,1)  :امجلل التاليةاملفعول ونوعه يف .  2.1.2.2.1

ن مبعىن  2/1] . مفعول مطلق :نوعه إجعااب، :املفعول .يف املعر  أجعبت ابإلنساين اآليل إجعااب شديدا */مفعول به  /مفعول ْلجهل :نوعهأجنحة،  /طلبا :املفعول  .املعر 

  [  ن 2/1يف امجلةل ذات املفعولني فهام معا هلام  للك جواب، غري أن ن 1/1

 :قادرينـ /  خرب مرفوع ابلضمة الظاهرة عَل آخره :قادرـ /  فاعل مرفوع ابلضمة الظاهرة عَل آخره :اْلْجزةـ : (ن1,1) عَل اإلعراب اخلاطئ التشطيب. 1.1.2.2.1

 [ ن للك جواب 2/1]       .امسها منصوب ابلياء ْلنه مجع مذكر سامل

 اتصاَل مبارشا        ـ  ....................جل اتصاَليت متر عرب اْلْجزة الرمقية إَل ـ : (ن1):املس تثىن الصحيح. 1.1.2.2.1

 [ ن للك جواب 2/1]  متيزي العدد :نوعه تلميذات،  :المتيزي. أمام شاشة احلاسوب مخس تلميذاتـ : (ن1: )متيزي ونوعهال . 1.1.2.2.1

 (ن  6: ) الْصف والتحويل. 2.2.2.1

 [ ن للك جواب 2/1]  قادرين  :مذكر سامل امس الفاعل مجع   قادر  :امس الفاعل مفرد :(ن1):امس فاعل. 1.2.2.2.1

  معاش: املفعولامس ـ عاش      : ( ن1) :اخلاطئ امس املفعول التشطيب عَل. 2.2.2.2.1

 [ ن للك جواب¼ ] تبعَثـ  اس تخرج ـ أدمج ـ افتتح ـ اُنزم ـ اخشوشن :اْلفعال املزيدة/ دخل ـ خرفش  :اْلفعال اجملرد: (ن  2)اجملردة واملزيدة اْلفعال .1.2.2.2.1

 [ ن للك جواب¼ ]  املنقوص :نوعه: الساعي/مقصور  :نوعه: هدى/ ممدود    :نوعه: فضاءـ  :(ن2,11: )نوع الامس. 1.2.2.2.1

 ... الفضايئ أو العلمي أو التكنولويج أو الافِتاِض أو الرمقي : (ن  2,21: ) ابلياء املنسوبمس الا. 1.2.2.2.1

 

        

 
 اْلاكدميية اجلهوية للِتبية والتكوين

 بوملــان  –جلهة فــاس 

 نيابة إقلمي موَلي يعقوب

الامتحان املوحد اإلقلميي لنيل شهادة ادلروس الابتدائية دورة يونيو 

2211 

 ساعة ونصف : مدة اإلجناز

 (د 12س و1) 

 اإلسالميةاللغة العربية والِتبية : مادة

 التـــــــــصــــــحـــــيــــــح
 1 : املعامل

 2 :عدد الصفحات

× 

× × × × 

× × × 

 الزيارة × التفتيش

 مقاةل

× × × 

× × 

× 

× 
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 [ ن للك جواب 2/1]  ا عرشة س يارةتاثن ـ   رجال ةثالثـ : (ن  1: ) تصحيح خطإ زمييل هو. 6.2.2.2.1

ــ  / ءِدْف  :(ن  1,1: ) اهلمزة املناس بة .1.1.2.2.1 /(ن  1: ) اإلمالء. 1.2.2.1  [ ن للك جواب 2/1]  ـؤـتَباطـُ/           ـــَس ــئِبــــــ

 [ ن للك جواب 2/1] اْلصل  ايء: القاِض /املتلكم  ايء: كتايب /النسب  ايء: املراكيش: (ن1,1) :الياء يف َتديد. 2.1.2.2.1

حسن * و( ن1)سالمة اللغة * و ( ن6)تنظمي اْلفاكر * و ( ن2)الارتباط ابملوضوع : * تراعى عند التصحيح املؤرشات التالية 1.1.2.1/(،11: )اإلنشاء .1.2.1

 (.ن1)وضوح ومقروئية اخلط * و ( ن2) الاستشهاد* و ( ن1)اس تعامل عالمات الِتقمي وأدوات الربط 

 (ن  12)  :الِتبية اإلسالميةـ مادة  2

ا َمْن ُأويِتَ ِكتَابَُه ِبَيِميِنِه فَيَُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكتَاِبَيْه : )قال تعاىل (ن 1) :ميالقرآن الكر. 1.2  يِف ( 22)فَهَُو يِف ِعيَشٍة َراِضَيٍة  (11)ِإينِّ َظنَنُْت أيَنِّ ُماَلٍق ِحَساِبَيْه ( 11)فََأمَّ

بُوا َهِنيئًا ِبَماُُكُوا ( 22)ُقُطوفُهَا َداِنَيٌة ( 21)َجنٍَّة عَاِلَيٍة  ِم الَْخاِلَيِة  َوارْشَ  [ن للك آية  2/1] ( ن  1(. )  (21)أَْسلَْفُُتْ يِف اْْلَايَّ

 سورة احلاقة(: ن  2,1: ) هو امس السورة الّت وردت فهيا هذه اآلايت .2.2

 [ ن للك جواب 2/1] مد منفصل : ـ ومبا أسلفُت القلقة    : اقرأواـ  (:ن  1: ) القاعدة التجويدية يف. 1.2

 قريبة أو أي معىن يفيد القرب (:ن  2,1" ) دانية " معىن . 1.2

ِميُع الَْبِصريُ و ... ـ : (ن  1: ) صفاته تعاىل من قوهل س بحانه.1.2.2 (ن  2,1: ) العقائد والعبادات. 2.2   [ ن للك جواب 2/1] السميع ـ البصري  :الصفات يه: ُهَو السَّ

 [ ن للك جواب 2/1]  (ن  1,1: ) للك حاةلاحلمك الصحيح  .2.2.2

 حمكها حاةل اإلفطار اْلحاكم

 الكفارة ، الفدية ـ القضاء

 القضاء والكفارة اإلفطار يف رمضان معدا

 القضاء اإلفطار يف رمضان سهوا ونس ياان

 الفدية اإلفطار يف رمضان ملر  مزمن وعضال كداء السكري

 

 (ن  2,1: ) الرشيف والسرية النبويةاآلداب اإلسالمية واحلديث  .1.2

 [ ن للك جواب¼ ]  (ن  1,1: ) نوعهأصنف السلوك حسب . 1.1.2

 السلوك الس ِّي السلوك احلسن السلوك

ـ إفشاء الرس ـ قراءة  فحشاءصون اللسان من قول ال 

 القرآن الكرمي ـ المنمية ـ شهادة الزور ـ شكر هللا تعاىل

 .عَل نعمه

ـ قراءة القرآن الكرمي ـ  فحشاءصون اللسان من قول ال 

 .عَل نعمه شكر هللا تعاىل

 .إفشاء الرس ـ المنمية ـ شهادة الزور

 

التسمية ـ اْللك ابليد  :من أدب اْللك الّت يتضمهنا(. مس هللا ولك بميينك ولك مما يليك ) ـ  :(ن  2,1: ) من حديثه صَل هللا عليه وسمل بعض أدب اْللك. 2.1.2

 [ن 2,21إذا اس تخرج اثنتني من آداب اْللك اس تحق النقطة اكمةل وإذا عدد واحدة فقط اس تحق ] مما ييل اآللك  الميىن ـ اْللك
 

 (ن  2,1: ) أصل خبط بني فتح مكة املكرمة واترخيه. 1.1.2

 اترخيه احلدث

 جهرية 1    فتح مكة املكرمة
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