
  

  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

  العيون بوجدور الساقية الحمراءجهة 

  العيوننيابة 

  االمتحان اإلقليمي الموحد

  لنيل شهادة الدروس االبتدائية

  2014: دورة يونيو

  ⅓   :الصفحة 

  3: المعامل   وحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالمية

  دقيقة 30ساعة واحدة و: مدة اإلنجاز

  

لتصحيح   عناصر 
  وحدة اللغة العربية: أوال

I. والشكل فھم المقروء               :                                                                

  )نقط  2(   )            وكل عنوان یقارب مضمون النص(      ــ  المال العام    صیانة المال العام  : العنوان ـ 1

  )نقط  2(                                اإلھمال ـ التقصیر ـ التھاون  =  التفریط     حمایة  =   صیانة:   الشرحـ 2

  )نقط  2(                                                       التفریط ≠ الحرص         أطفأ  ≠ أضاء  :   الضد ـ 3

  )نقط  2(                                                األوطان        الوطن  عقائد              عقیدة     :الجمع ـ 4

  )نقطة  1(                                                                                                 .مقالة  ـ 5

ألنھ ینفق في خیر الوطن ویستعان بھ في التنمیة وإقامة المشروعات العامة التي  یجب الحرص على المال العامـ 6
)                     نقط  2(                                                                                 . تخدم أبناء الوطن وترقى بھم

  )نقطة  1(                 .                  عام واجب دیني ووطنيــ الحرص على المال ال   :العبارة الصحیحةـ 7

  )نقط  3(                                                              ُقَفْنُی   ــ    َلَغَشْنِا  ـ     َةوَرُطُخ : الشكل ـ 8

  )نقط  5(                                                  .ُھُتیَدِقَع ِھْیَلَع یِھِلْمُت ٌباِجَو امَِّعاْل اِلَمْلِل ِناِطَوُمْلَة ااَنَیِص نَِّإــ 

  )یخصم نصف نقطة عن كل خطإ(

II.    التراكیب                                                                                                 
  )نقطة  0.5( ینفق  ــ  یستعان :  ـــ  فعل مبني للمجھول      ـ1 

                                     )        نقطة  0.5(                         كان  : ـــ  ناسخ فعلي          
  )نقطة  1.5(                    :بین كل ظاھرة تركیبیة، والجملة التي تتضمنھا من بین الجمل التالیة ) ي( صلـ 2

  الجمل  التركیبیةالظواھر 

  مفعول مطلقــ    
  تمییز ــ   
  االستثناءــ    
  المنادى ــ   

  .یا أیھا التلمیذ حافظ على مرافق مدرستكــ 

  .ــ لجامع القرویین ثمانیة عشر بابا

  .یحرص المواطن الصالح على المال العام حرصا كبیراــ 
  

  :ـ اإلعراب2

 وھو مضاف، الھاء ضمیر متصل مبني في محل الظاھرة على آخره توكید معنوي مجرور بالكسرة  :جمیعھم
 )نقطة 1(                                                                                                 . حر مضاف إلیھ

  والواو واو الجماعة ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعلفعل مضارع مرفوع :یخوضون ، . 
 اسم مجرور بالكسرة وھو مضاف :مال  حرف جر :في. 
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  والجملة الفعلیة في محل رفع خبر الناسخ الحرفي إن. جاللة مضاف إلیھ مجرور بالكسرةالاسم  :اهللا.                                       

 )نقطة 1.5( 

 نقطة 1(                                               .بالفتحة الظاھرة على آخره مفعول ألجلھ منصوب :رغبة(  

III. الصرف والتحویل                                                                                     

  ) لكل جواب صحیح 0.25(   ـ1

  فعل أجوف  لفیف مفروق  فعل مثال  فعل مزید  فعل ناقص
  خاض  وعى  وصل  انصرف  دعا

  ) لكل جواب صحیح 0.25(                     ـ 2

  اسم ممدود  اسم منقوص  اسم مقصور
  سماء  الجاني  مستشفى

                )لكل جواب صحیح  0.5( ـ   3

  أـ مصدر                             المدرسةـ 1
  ب ـ اسم مفعول                                                 مفتاحـ 2
  مكانج ـ اسم                              مجھولـ 3
  د ـ اسم آلة                               صیانةـ 4

  ھـ ـ  اسم فاعل                                         
  )نقطة  1(                                                .إن المواطنتین كلتیھما مطالبتان بحمایة المال العامــ     ـ 4

  )نقطة  1(                                                  .ن بحمایة المال العامامطالب كلیھماإن المواطنین   ــ       

IV. نقطة لكل جواب صحیح 0.25 (           اإلمالء   (                                                                                   

                                                                             مھندس مشھور خالتي  ابن  ـ   سینا طبیب عربي ابنــ    الولید قائد عظیم بنخالد    ــ 

          ةمباراــ    عامالتــ    بیـت   ــ 

            وس     ؤفــ   سأرــ    ءْفِد   ــ 

                               ىمرمـــ  ى  فتــ  دنیـا      ــ 

V. نقطة  15(                                                                                               اإلنشاء (  

  :أن یتوفر الموضوع على العناصر التالیة: عناصر التقویم
تنفیذ الوصایا المقدمة لھ للعنایة بالمدرسة والمحافظة وعن  األعمال المدرسیة،التحدث عن : من حیث المضمون ــ 

  ) نقط 6(                                                                                     .نظافتھااالھتمام بعلى مرافقھا و
التحیة، موضوع ، المرسل إلیھ، تاریخ االرسال: في كتابة رسالة احترام التصمیم المناسب: ــ من حیث التصمیم 

  )نقط 4(                                                                           .الرسالة، خاتمة الرسالة والسالم والمرسل
  )نقط 3(                                            .  تجنب األخطاء النحویة والصرفیة واإلمالئیة: من حیث اللغة ــ 
  )نقط  2(                                                                   .    خط جید وواضح: من حیث المقروئیة ــ 
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  اإلسالميةالتربية  وحدة: ثانيا 

I. القرآن الكريم                                                                                          

                                       ) نقط   3نقطة واحدة عن كل  سورة؛ أي (  ـ              1

وهو على كل شيء قـدير، الـذي خلـق المـوت والحيـاة      تبارك الذي بيده  الملك " :ــ سورة الملك 

  . " ذي خلق سبع سموات طباقاال ،ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور

وال تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لوال أن تداركـه   فاصبر لحكم ربك": سورة القل�م  ــ 

  ". لنبذ بالعراء وهو مذمومنعمة من ربه 

ه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا وأما من أوتي كتاب: " سورة الحاقةــ 

  ". هلك عني سلطانيهليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، 

  )نقطة 0.5(                                                                         القلقلة             :        ليبلوكمــــ       ـ 2

  )نقطة 0.5(                                                                     اإلخفاء                  :  أن تداركه   ــــ       

  )نقطة 0.5(                                                                                            تعاظم=   تباركــــ     ـ   3

  )نقطة 0.5(                                            .النبي يونس بن متى عليه السالم=  صاحب الحوتــــ           

II. العقيدة والعبادات:                                                                                

  )  نقطة لكل جواب صحیح    0.25(           ـ1

  الموت ≠ـــ   الحیاة الجھل      ≠ــ   العلم        الفقر ≠ــ   الغنى     العجز    ≠القدرة       

  )لكل جواب صحيح نقطة 0,25(  ـ        2

  ــ البلوغ                                       ــ  من فرائض الصیام

  ــ  من سنن الصیام                              ــ النیة           

  ــ تعجیل الفطور                              ــ  من شروط الصیام

  )لكل جواب صحيح نقطة 0,25(          ـ3

  القضاء والكفارةــ مریض أباح لھ الطبیب اإلفطار في رمضان             ــ 

  القضاء ــ                           من ال یقوى على الصوم         ــ 

  الفدیة  ــ    رجل یأكل عمدا في نھار رمضان                     ــ 

                                       :اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية1

  )نقطة 1(                                            حجة الوداع      فتح مكة  ــ      ـــ    الھجرة  نزول الوحي   ــ   ـ 1

  )نقطة 0,75(             )  من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ـ 2

    )نقطة 0,75(     )يليكيا غالم، سم اهللا وكل بيمينك وكل مما : ( ـ  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم3
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