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 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 لجهة طنجة تطوان
 ـ نيابة إقليم وزان ـ

 
 موضوع االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس

 الدروس االبتدائية في وحدتي اللغة العربية والتربية اإلسالمية.
 ـ 1025ـ دورة يونيو 

 وسلم التنقيط عناصر اإلجابة

                              

                                                                  وحدة اللغة العربية:ـ   

                                                                              ن(10)القراءة والفهم:ـ  2

                                  حسب سياق النص:                       الكلمات المقترحة شرحـ  أ

 ن5,0                                                                        .برائحة ـ بأريج ـ بعطر.. :بعبقـ     

 ن  5,0        يعجبك ـ يستميلك حبا وإعجابا ـ يمتعك بجماله وروعته ـ يغريك بجماله...        :ـ يستهويك   

  ن5,0                 ن مستقرا لها ـ قطنت بوزان...   سكنت ـ استقرت ـ اعتمدت مدينة وزا ـ استوطنت:  

       الواردة في النص:                                                 المطلوبة  ـ ضد الكلمات ب

 ن5,0    المعاصرة ـ الحداثة ـ العصرنة ـ كل ماهو مرتبط بالعصر وال عالقه له باألصالة...    ـ األصالة: 

 ن5,0         الواسعة ـ المتسعة ـ الشاسعة ـ الممتدة ـ الفسيحة...                                      ـ الضيقة: 

 ن 5,0              التعصب ـ التمييز ـ التناحرـ عدم التجانس...                                       ـ التعايش: 

 ن2                          في الخانة المناسبة:×( عالمة) الذي يندرج ضمنه النص بوضعحدد المجال تـ ج 

 ـ مجال العلم والتكنولوجيا.   

 ـ مجال الحضارة والعمران.  

 ـ مجال األسفار والرحالت. 

                                                                                           ن2                                                                            للنص.      اح عنوان مناسبقترـ اد 

 ـ جمال مدينة وزان ـ أصالة مدينة وزان ـ شهرة الصناعة التقليدية بوزان... 

                                                                 ن1                                                       الجبل. ةبأمير أو  شبه الكاتب مدينة وزان باألميرة  ـ  ـه

  ن         2                                          الفكرة األساسية للنص من خالل الجمل التالية: ضع عالمة أماموـ  و

 ـ وصف الكاتب لألخطار البيئية التي تهدد مدينة وزان. 

 ـ إعجاب الكاتب بمدينة وزان ووصف بعض معالمها العمرانية. 

 ـ اعتبار الكاتب مدينة وزان أهم إقليم بالجهة الشمالية للمملكة. 

× 

× 

EDINFO
Typewritten text
www.9alami.info

EDINFO
Typewritten text
www.9alami.info



/4 2 
 

 

                                       ن2                               :      من النص قيمتين اثنتين من القيم اإلسالمية التي يتميز بهاج استخرـ از 

   البناء والتعمير ـ العناية بالتشجير والبيئة ـ العمل والكسب الحالل...التعايش ـ التسامح ـ  ـ           

                        ن2                ج من النص العبارة التي تدل على التعايش السلمي بين سكان مدينة وزان قديما.اـ استخرن

 ـ ...الذي جسد التعايش والتسامح بين جميع الشرائح االجتماعية.  

 ـ ...التي استوطنت المدينة عبر التاريخ من يهود ومسلمين يا أصدقاء.  

                                                                       ن1                                                                      نسج على غرار العبارة التالية:        ـ ح 

 !ـ فما أجمل سحر مدينة وزان يارفاق  

 !فما أعز سكان مدينة وزان يا رفاقـ   

 !ـ فما أطيب فواكه أشجار وزان يا زوار  

                                                   ن0                                                                      في النص:  ما كتب بخط غليظ شكلـ ط  

 (ن6) :التراكيبـ  1

                                                                    التالية: من النص الظواهر التركيبية )ي(ـ استخرج أ

 مضاف إليه مفعول مطلق نعت سببي نعت حقيقي

المباركة ـ القديمة ـ 
عظيمة ـ الصوفية ـ 

الوزانية ـ 
        االجتماعية...

 ن5,0

 ـ الضيقة مساحتها.
                    

 ن5,0

ـ تحية  
 المرحب.

               
 ن5,0

ـ المساجد ـ األبواب ـ 
النوافذ ـ األسقف ـ أبي 

ن ـ تيـ ال هالل ـ الريحان
 ن5,0            الرمان...

                                         :                           ـ استخرج من النص جملة تتضمن منادى وحدد نوعه وإعرابه ب

 إعرابه نوعه المنادى للمنادىالجملة المتضمنة 

ـ فما أجمل سحر مدينة وزان يا 
 ! رفاق

ـ وما أعرق تاريخ... يا 
  !المعمور أصدقاء

                                       
 ن5,0

 

 ـ رفاق.
ـ  أصدقاء 
 المعمور.

             
 ن5,0

ـ نكرة 
 مقصودة.

ـ نكرة غير 
  مقصودة.

 ن5,0

 ـ مبني على الضم.
منصوب بالفتحة ـ 

الظاهرة على 
 آخره.

                  
 ن5,0

 

 ج ـ أعرب ما تحته خط في النص:                                                                                              

                                ن1                  الكاف حرف جرـ أميرة: اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.        ـ كأميرة:   

  ن1                                      مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.        ـ التعايش:   
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 (ن6) :الصرف والتحويلـ  3

        :                                                     من النصللجدول  األسماء المناسبة ج اـ استخر أ

 اسم المفعول مصدر اسم الفاعل فعل مضارع

ـ تتمتع ـ أتطلع ـ تتربع ـ 
حييك ـ ـ ت تتوشح ـ تتعطر

 ن5,0تأخذك ـ يستهويك... 

 ـ ناسج ـ المرحب ـ 
                   

 ن5,0

 ـ تحية ـ سحر ـ 
                   

 ن5,0

 ـ المباركة.
                   

 ن5,0
 

                             :                                     لجدولحسب معطيات االمقدمة الكلمات  تصنفـ  ب

 اسم الموصول اسم اآللة مصدر

 ن5,0الذي   ن5,0مغزل  ن5,0تسامح          
 

                         حول الجملة التالية إلى المثنى والجمع بنوعيه:                                   ـ   ج 

 ـ فيستهويك ناسج الصوف بمنسجه ومكوكه ومغزله في عملية النسج.   

                   ن5,0       ـ المثنى المذكر: فيستهويكما ناسج الصوف بمنسجه ومطوكه ومغزله في عملية النسج.        

              ن  1ـ الجمع المذكر: فيستهويكم ناسج الصوف بمنسجه ومطوكه ومغزله في عملية النسج.                 

                        ن1         ـ الجمع المؤنث: فيستهويكن ناسج الصوف بمنسجه ومطوكه ومغزله في عملية النسج.      

 (ن3): اإلمالءـ  4

                     ن3    ء واأللف:  ل كتابة الكلمات الواردة بالجدول حسب المعطيات المقدمة بشأن الهمزة والتااكمـ إ أ

 األلف  التاء المتطرفة المتوسطةالهمزة 

 ن5,20      ىموسيق ن5,20          ةلهف ن5,20       حئشرا

 ن5,20      اءمـس ن5,20      تمساحا 5,20    أريختـ
                         

 (ن25) :اإلنشاءـ  5

 ـ يراعى في كتابة موضوع الرسالة جملة من المعطيات منها: 

 ـ احترام عناصر الرسالة الشخصية.   

 ـ ترابط األفكار وتسلسلها.  

 ـ توظيف أسلوب الوصف والسرد.  

 ـ حسن الخظ وتنظيم الورقة.  

 وحدة التربية اإلسالمية:

 (ن5)  القرآن الكريم:ـ  2

، فستعلمون من هو في وعليه توكلنا آمنا به :" قل هو الرحمنتعالىبسم هللا الرحمن الرحيم، قال هللا  ـ أ 

                              ضالل مبين، قل آرايتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن ياتيكم بماء معين." صدق هللا العظيم             

 ن1                                                                                                        سورة الملك.
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" فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون، قال أوسطهم :تعالىبسم هللا الرحمن الرحيم، قال هللا ب ـ 

 ن 1                 العظيم سورة القلم. ألم أقل لكم لوال تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين." صدق هللا 

الى:" وأما من أوتي كتابه بشماله، فيقول يا ليتنني لم أوت كتابيه، ولم تعبسم هللا الرحمن الرحيم، قال هللا ج ـ  

 يه". صدق هللا العظيم                          نطال، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سةأدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضي

        ن1                                                                                                         سورة القلم.

                                      حسب سياق اآلية الكريمة:                             المفردات شرح ـ  2

               ن5,0                ذاهبا في األرض ـ ناضبا في عمق األرض ـ منعدما على وجه األرض...       ـ غورا:  

               ن5,0            أعدلهم ـ أكثرهم حكمة وتعقال ـ خيرهم ـ أكثرهم رجاحة وعقال...                 ـ أوسطهم:  

                                                                         ن1                              هي: القلقلة. " سبحان ربنا" :القاعدة التجويدية الموجودة في قوله تعالى د ـ ما

 (ن1,5) العقائد والعبادات:ـ  1

                     :في حقه سبحانه وتعالىإطالقا التي ال تجوز الجائزة في حقه بالصفات ذكر ضد الصفات  ـأ 

 ن5,20الجهل              ـ العلم:                      ن5,20          الفقرـ الغنى:   

 ن5,20             العجز ـ القدرة:                     ن5,20         العدمـ الوجود:  

...التي السخيفةالصوم اصطالحا وقاية وصيانة للشخص من األعمال الدنيئة واألقوال البذيئة والمواقف ب ـ 

وما  ،أوزارعبر ما يقترفه من ذنوب و تقلل من جدية مواقفهو كرامتهتحط من من شأنها أن تلطخ سمعته و

                                                                                         ن1               الصيام جنة.    :صلى هللا عليه وسلم عنه ...لذا قال الرسول يعتمده من مواقف وسلوكات

                                            ن5,0                           :        مقدمةصيام فاسد" أمام العبارة ال "" أوصيام صحيح"عبارة  ةباكتج ـ 

 صيام صحيح.              رمضان دون تناول وجبة السحور.   أحد أيام شهرـ شخص أصبح صائما في  

 ن(1,5) والسيرة النبوية:اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف ـ  3

                                                       ن1                " من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه" أ ـ أتمم الحديث النبوي الشريف التالي:       

 )على سبيل المثال ال الحصر( ب ـ ذكر ضررين من أضرار المخمرات هما:

                                                                                              ن5,0 ن                           ـ المساهمة في حوادث السير. 5,0ـ انتشار الجرائم.    

 ـ انحالل األخالق.                                   ـ تفكك األسر.  

 ن         5,0       في السنة الثالثة عشرة بعد البعثة. الرسول صلى هللا عليه وسلم من مكة إلى المدينةهاجر  ج ـ 

 .انتهت عناصر اإلجابة لموضوع االمتحان                                                                         
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