
انتـــصـــحـــيــح 
 

 

 
 

  انـــفـــهـــــم انـــكـــتـــاتـــي و انــشـــكـــم :
 

 ٚزطٕس / ٚقٕو : ُٚٓغ     -   ن1:     أشرح .1

 االصدْبس        /انُٓبء/انسؼبدح/انزقذو: انشخبء     -   ن1              

 ن2.  مقانة  .2

 ن   2.            انٕاجت انٕؽُٙ أٔ كم ػُٕاٌ قشٚت يٍ رنك  -  انًٕاؽٍ انظبنح  .3

                                                                           ن2.      االصدْبس سٍْٛ ثبإلخالص أٔ كم رؼجٛش قشٚت يٍ رنك–انًٕاؽُخ انحق  .4

 ن1انزؼجت    أسهٕة    يب اسٔع حت انٕؽٍ             .5

              ن1االسزفٓبو  سهٕة    أأ٘ انًٕاؽٍُٛ أَفغ نجهذْى ؟    

 ن2.  يٍ ٔاججبرُب انذفبع ػٍ انٕؽٍ .6

  ن2.  ٔؽُٛخقًٛخ  .7

اِؽًُب َطبنًِحب  .8 َٕ ٌَ ُي ٌْ َُٚكٕ ٌٍ أَ ََْسب بنـُِح –َْٚسزـَِطُٛغ ُكمُّ إِ ٌَ – انظَّ ِّ – ُشُؤٔ وَ – َحَؼبَسرِ َّقـَذُّ َٔ انزـ ن 2/1 .        ن6 .  
 عه كم خطأ 

  انتـــراكــيـــة :  

بنح – يزٕاطالً – طبنًحب :وعتا حقيقيا  -   2/1 إٌ  :واسخا حرفيا   – 2/1 َٕٓػب :مفعىل مطهق  .1  – انّظً

 . 2/1 االقزظبد٘  – انظُبػٙ –األكًم 

 :انترسيمة  .2

 فؼم يؼبسع

 ن2/1

 انفبػم ػًٛش

 ن4/1
 ن2/1 يفؼٕل ثّ

 َؼذ

 ن4/1

 انًشثحخ انزجبسح  ٚزؼبؽٗ 

  يٍ يثم  حؼش األؽفبل انظغبس إال ؽفال 0,5.  يٍ إَزبج انًزؼهًٍٛة سزثُٗ ثئال ٔاجت انُضو .3

  0,5 (رقجم جًٛغ طٛغ انُذاء).   ٚب يزسٕال قى نهؼًم       جًهخ ثــٓـــب يــُـــبدٖ
 

 

 :االعــــراب  .4

   ن2/1فبػم يشفٕع ثبنؼًخ انظبْشح ػهٗ آخشِ   : انشؼٕس 

  ن2/1خجش كبٌ يُظٕة                 :  رهًٛزا  

  انــصـــرف و انــتـــحـــىيـــم  :
 

 ................. انحبكٙ  انسبػٙ   ن1      َـقـٕص  واسـى .1

 ن1    اسـى يـقـظـٕس   ٗيهزق  ٖيجش  ...................

 ................. ثشنًبَٙ سٚبػٙ   ن1 يــُـســٕة اسـى–     

 ن2/1 يــَُــْــجــَــٌغ                              َـَجــَـغَ ن2/1 رــَبثـٌِغ          ربثغ  .2

 ن2/1إخالًطب /  إخالص                   أَْخــهــَــَض ن2/1 يــَْؼــهٌٕو          ػــَهــِــىَ 

  ن2/1.  رزكٌٕ انًًهكخ يٍ سذ ػششح جٓخ .3

   ن2/1.    سجم انفشٚق انٕؽُٙ ثالس إطبثبد

 اإلمــــــــــــالء:   
 

 

ٌٍ -              ن2/1  قبٍع      .1  ن2/1  جــَب

 ن   4/1 ْزا-  ن   4/1  اثٍ-    ن  4/1 فئبد-  ن          4/1انًسبٔاِح       .2

 ن2/1 ثــُْؤ ٌ -  ن          2/1    ثــَطــٌٙء  .3
 

  اإلوـــشــــاء: 
 

ٌ   2انــــــــخـــــــــؾ   

ٌ   4األفـــــكـــــــــبس   

 الــــــــــنـــــــــــواصــــــــــر: الــــــــنـــــــــيـــــــــابــــــة 

  الداللةو كل معنى له نفس



ٌ   2انزسهسم انًُطقٙ  

ٌ   4انشطٛذ ٔ انزؼبثٛش 

ٌ   1ػاليبد انزــشقـٛى 

 ٌ  2 أخطبس  6أقم يٍ 

تصحيح وحدة التربية اإلسالمية 

I – (نقط5) القرآن الكريم :

 :اكتب من قوله تعالى    .1

 هو الرحمن آمنا به و عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضالل مبين،                            . " بسم هللا الرحمن الرحيم

 ن1,5. الملك"قل أرأيتكم إن أصبح ماؤكم غورا  فمن يأتيكم بماء معين

 فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم الم أقل . " بسم هللا الرحمن الرحيم

 ن1,5 .القلم"  لكم لوال تسبحون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين

 يا ليتني لم أوت كتابية و لم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما . "  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ن1,5 .الحاقة" أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية

 (ال نحتسب األخطاء و الشكل)

 ن4/1بعيدا في أعماق األرض   أو     صعب االستخراج  : غـــورا  .2

 مد متصل              اعترفوا بذنبهم  .3

                ن4/1 مد منفصل 

II – ( : 2,5) العقيدة و العبادات

 ن0,5 االفتقار #          الغني المطلق –  ن0,5 العدم     #الوجود  .1

 : أصل الفعل بحكمه الشرعي  .2

 ن0,5 الفدية           امرأة وضعت في رمضان 

 ن0,5 القضاء           رجل تعمد التقيؤ            

 ن0,5 القضاء و الكفارة           رجل أفطر لكبر سنه       

 

III .  ( : ن2,5)اآلداب اإلسالمية و السيرة النبوية

 ن1. الرشوة مال أو هدية يعطيه الراشي أو الرائش للمرتشي قصد قضاء حاجة من حاجاته .1



 ن1حــــــرام : الخــــمـــــر  .2

    ن0,5    .أحــــــد: انهزم المسلمون في غزوة  .3

 



 

االمتحان الجهوي الموحد لنيل 
شهادة  الدروس االبتدائية 

 2012دورة يـونـيـو 

وحدتا اللغة العربية و التربية اإلسالمية 
ساعة و نصف: المدة الزمنية   

 

 

 

 

 

 

 

:  انـــــُـــــص 
 

ٚسزطٛع كم إَسبٌ أٌ ٚكٌٕ يٕاؽُب طبنحب، ٔ رنك ثؤٌ ُٚٓغ ثٕاججّ َٕٓػب يزٕاطال، ٔ َْٚخهـَُض فٙ عًهّ ثًب ٚفشػّ 

انشعٕس ثٓزا انٕاجت، ٔ ٚحت ٔؽُّ ٔ ٚذافع عٍ يكزسجبرّ ٔ يمٕيبد حؼبسرّ كهٓب، فبنًٕاؽٍ انظبنح ْٕ انز٘ ٚمٕو 

ثعًهّ عهٗ انٕجّ األكًم سٕاء كبٌ رهًٛزا ٚزبثع رعهًّٛ، أٔ ربجشا ٚزعبؽٗ انزجبسح حشفخ، أٔ طبَعب ٚشزغم فٙ يظُعّ،          

. أٔ يٕظفب ٚذٚش شؤٌٔ يكزجّ
إٌ كم ثهذ ٚسعٗ نهزمذو انظُبعٙ ٔ ٚجحث عٍ انشخبء االلزظبد٘، ٚحزبج إنٗ إخالص أثُبئّ فٙ كم يٛذاٌ يٍ يٛبدٍٚ انعًم 

سغجخ فٙ رحمٛك ْزا انزمذو فعهٗ كم يٕاؽٍ أٌ  ٚجزعذ عٍ انزمظٛش فٙ انعًم ٔ ٚسشع ألداء ٔاججّ فٙ حُّٛ، نٛكٌٕ يٕاؽُب 

. طبنحب ٚحمك انفٕص ٔ انزمذو

كتبة انتزثُخ عهً انًىاطُخ 

 (ثتصزف)                                                                                                                       

  انـــفـــهـــــى انـــكـــتـــبثـــٍ و انــشـــكـــم :
 

 انزخبء      -    َُهض       :        أشزح و أَقم عهً ورقخ انتذزَز  .1

 .  خطجخ– يقبنخ – رسبنخ –قصخ : أَقم عهً ورقخ انتذزَز َىع هذا انُص  .2

 .أضع عُىاَب يُبسجب نهُص و أَقهه عهً ورقخ انتذزَز .3

 .أستخزج انفكزح انزئُسُخ نهفقزح األخُزح و أكتجهب عهً ورقخ انتذزَز .4

  :أَقم عهً ورقخ انتذزَز و أصم انجًهخ ثبألسهىة انذٌ َُبسجهب .5
                                                                               االسزفٓبو أسهٕة 

 انزًُٙ أسهٕة                                          يب أسٔع حت انٕؽٍ                

 انزعجت أسهٕة                                           أ٘ انًٕاؽٍُٛ أَفع نجهذْى ؟          

                                                                                   انُذاء  أسهٕة    

 : و أَقهه عهً ورقخ انتذزَز أختبر انًىقف انًُبست .6

 ٍيٍ ٔاججبرُب انذفبع عٍ انٕؽ. 

 ٔؽُُب غشٚت عُب. 

 خذيخ انٕؽٍ غٛش ػشٔسٚخ . 

 : و أكتجهب عهً ورقخ انتذزَز  انتٍ َزوجهب انُصقًُخاليٍ ثٍُ انقُى انتبنُخ أختبر  .7

  ٔؽُٛخلًٛخ  – إَسبَٛخلًٛخ – ربسٚخٛخ لًٛخ   – دُٚٛخلًٛخ .

 :ثبنشكم انتبو دست يىقعهب فٍ انُص هبثى أشكم عهً ورقخ انتذزَز انجًهخ و انكهًبد أَقم. 8

 ٚسزطٛع كم إَسبٌ أٌ ٚكٌٕ يٕاؽُب طبنحب. 

  انزمذو– حؼبسرّ – شؤٌٔ –انظبنح ٔ  . 

  (أَقم األجىثخ عهً ورقخ انتذزَز) : انتـــزاكــُـــت 

 : أستخزج يٍ انــُــص  .1

 َعزب حمٛمٛب             -  .َبسخب حشفٛب.                  - يفعٕال يطهمب . 

 : أضع انجًهخ انتبنُخ فٍ تزسًُخ يُبسجخ .2

 ٚزعبؽٗ انزجبسح انًشثحخ. 

 :جًهتٍُ أكىٌ  .3

 ٔاجت انُظتسزثُٗ ثئالجًهخ ثٓب و  . 

 ٖجًهخ ثٓب يــُـــبد  . 
 

 :أعزة انكهًبد انتبنُخ دست يىقعهب يٍ انُص  .4

   رــهــًـــٛــزا- انشـــعــــٕس  . 

 

المملكة المغربية 

وزارة التربية الوطنية 

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين 

لجهة الدار البيضاء الكبرى 

 

 الــــــــــنـــــــــــواصــــــــــر :النــــيــــابــــة 



 

 
 

  (أَقم األجىثخ عهً ورقخ انتذزَز ): انــصـــزف و انــتـــذـــىَـــم 
 

 : أستذضز و أَقم عهً ورقخ انتذزَز يب َهٍ  .1

    اسـًب يــُـســٕثـب    –     اســـًـــب يُــمـــٕطــب-    اسـًـب يـمـظـٕسا 

 :أصـىغ يـٍ األفـعـبل انتـبنـُـخ يـب َهٍ يـع انــشــكــم  .2

  (يكبٌاســى )               َـَجـَعَ                          - (اسى فبعم)                       ربثـََع 

  (يظذس)أْخـهَـَض                                   -  (اسى يفعٕل)                   َعـــهِـــَى 

 :  ثبنذزوف انًىجىدح ثٍُ قىسٍُأكتت األعذاد .3

  ٍجٓخ (16)رزكٌٕ انًًهكخ انًغشثٛخ ي. 

  ُٙإطبثخ (3)سجم انفشٚك انٕؽ . 

 (أَقم األجىثخ عهً ورقخ انتذزَز ) : اإليــــــــــــالء  
 

 

 : َكزح يع انشكم انتٍ تذتهب سطز إنً  األسًبء انًعزفخأدىل  .1

  ثعذ انًشافعخانجبَٙ عهٗ انمبػٙاسزًعذ إنٗ حكى  . 

 :أصذخ انكهًبد انـخــبطئــخ  .2

 ٙانًسبٔاد ثٍٛ فئبح انًجزًع ألشْب انذسزٕس انًغشث . 

 ثٍ أخٛك ْبرا انٕنذ . 

 :أكتت انهــًــزح انًــُـــبســجــخ  .3

 ٌٙس ٌس ......ثـــُ                  ..ثط  
 

  (أَقم األجىثخ عهً ورقخ انتذزَز) :اإلَـــشــــبء 

 انحٕاس (٘)داس حٕاس ثٍٛ طذٚمٍٛ حٕل انًٕاؽُخ ٔ انظفبد انزٙ ٚجت أٌ ٚزحهٗ ثٓب كم يٕاؽٍ طبنح، أكزت . 

 

  أستعٍُ ثبنًىجهبد انتــبنــُــخ: 

 

  انًــقــذيــخ:    ٍُيكبٌ انتقبء انصذَق:                                         

 ثبنًــذسســــخ  

  ثبنحذٚـــمـــــخ 

 ثبنًســـجــــــح 

                     سجت انتذبور دىل انًىاطُخ:  

 ٍحت انٕؽ  

 أًْٛخ انًٕاؽُخ                     

 انحسُخ ػشٔسح انظفبد                                       
 

 

 

  انذــــىار  : أدًـــذ و سهــىي : 

   ٚزى انحٕاس حٕل:                                        

  ال ٔؽٍ ثذٌٔ يٕاؽٍُٛ/ ال يجزًع 

 ال يٕاؽٍ ثذٌٔ يٕاطفبد حسُخ 

انزفبَٙ  - انعًم                      - 

انزآصس - انظذق                    - 

 انكـــذ- اإلخالص                 - 

 ِٔاججبد انًٕاؽٍ َحٕ غٛش 

 انُٕٓع ثبنٕاججبد 

  حمٕق انًٕاؽٍ انظبنح

 
 

 

  نًب َهٍ  أثـــُــبء انكــتــبثــخ أَتجه: 
 

 

   ؟ ، .  اسزعًبل عاليبد انزـــشلـــٛــى! » ....... 

 أٔظف انشطٛذ انًكزست. 

 أرجُت األخــــطــــبء. 

 اسرــجــــؾ ثبنزظًٛى ٔ انًٕجٓبد. 

 

 

  أســـطــــز8

 ســـطــــزاٌ



 

 

 

 

 

 

 

 
  

ودذح انتزثُخ اإلساليُخ 

 

I – (أكتت األجىثخ عهً ورقخ انتذزَز ) : القرآن الكريم 

 :اكتب من قوله تعالى    .1

". إلى    فمن يأتيكم بماء معين........ هو الرحمن آمنا به. " بسم هللا الرحمن الرحيم :من سورة الملك 

". إلى    إنا كنا ظالمين......... فلما رأوها قالوا   . "  بسم هللا الرحمن الرحيم:من سورة القلم 

 ".إلى    هلك عني سلطانية......... يا ليتني لم أوت . "  بسم هللا الرحمن الرحيم:من سورة الحاقة 

 :اشـــــــــرح  .2

 غــَــْورا 

 :أصــــــــل بــخــط  .3

 مد متصل             مــا أَغـْــنـــى 

                                 مــد منفصل 

II – (أكتت األجىثخ عهً ورقخ انتذزَز ) : العقيدة و العبادات 

 :اذكر ضد الصفات اآلتية  .1

   الغنى المطلق  - الوجود

 : أصل الفعل بحكمه الشرعي  .2

 الفدية            امرأة وضعت حملها في رمضان        

قـَـيـُـَؤ                 القضاء            رجـــل تـــعــمــد التـَـّ

 القضاء و الكفارة             رجـــل أفـطـر في رمضان لكبر سـنــه 

III . (أكتت األجىثخ عهً ورقخ انتذزَز ) :اآلداب اإلسالمية و السيرة النبوية 

 .أعرف الرشوة .1

  مستحب– حرام –مكروه : أضع دائرة حول حكم الشرع في الخمر .2

 :اشطب على االقتراح الخاطئ  .3

  الخندق      -  أحد –بدر : انهزم المسلمون في غزوة 

 

 

 

 

 
 

 


