
 عناصر اإلجابة  / اللغة العربية: أوال

 (ن02)القراءة 

 (ن2) / ...فوائد الماء: مناسب للنصالعنوان ال -1

 (ن1) ... /المطر :الغيث : الشرح  -2
 (ن1)ال نبات فيها  / قاحلة:جرداء                    

 (ن1)راكدا  /جامدا  ≠جاريا : الضد -3
 (ن1)يلوث  ≠يطهر                  

 (                 ن2)نوعية النص                     مقالة      -4

يحول األرض الجرداء  –يطهر األجسام والثياب  –يسقي الزرع والثمار  –يروي الظمآن : فوائد الماء -5
 (ن4)إلى جنة خضراء 

 (ن2)ومن يطهر أجسامكم وثيابكم؟/ من يروي ظمأكم غيري ؟ :  االستفهامسلوب الجملة المتضمنة أل -6

 الشكل  -7
فأسقي الزرع وي الظمآن، انزل من السماء غيثا أنا أمأل العيون واآلبار، فار:" عددت قطرة الماء فوائدها فقالت

 (ن4)و الثمار 

 (ن2).وتنمو السنابل ويزداد منظر الطبيعة بهجة وجماال 

 (ن51)الدرس اللغوي 

 :التراكيب

 (ن3)  -1

 (ن1) خبر أصبح  (غيثا)انزل من السماء 

 (ن1) حال  (جرداء)تصبح األرض 

 (ن1) نعت   (خضراء)اجعلها جنة 

 (ن3)  -2

 حال نعت اسم مجرور حرف جر فاعل ضمير مستتر فعل مضارع

 ن½ متدفعة  ن½ الجاف  ن½ النهر  ن½ إلى  ن½ تقديره أنا  ن½ أمضي 

 

 :الصرف والتحويل

 (ن3)  -1
 اسم ممدود

 (ن1)
فعل أجوف 

 (ن1)
 فعل ناقص 

 (ن1) 

 سقى قال الجرداء –الماء 

 (ن3)  -2

 المصدر اسم مفعول اسم فاعل الفعل

 ن½ وجود   ن½ موجود  ن½ واجد    َوَجدَ 

 ن½ تطهير  ن½ مطهر  ن½ مطهر  َطهَّرَ 

 
 اإلمالء 

 (ن1.5)  -1

 ن½ سعــــى  – ن½ دنــا  – ن½ الفتــــى 
 (ن1.5) -2

 ن½ حمزة   - ن½ فجأة  -  ن½ مهندسات

 
 
 



 
 
 

 (ن51)اإلنشاء 

 

 (ن3)عدم الخروج عن الموضوع                                                                     -
 (ن6)عرض أفكار واضحة ومنسجمة تتعلق بالموضوع                                             -
 (                 ن2)                    االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم وأدوات الربط                        -
 (ن3)اجتناب األخطاء اللغوية                                                                          -
 (ن1)   التنظيم ومقروئية الخط                                                                        -

 

 (ن52) عناصر اإلجابة/ اإلسالميةالتربية :ثانيا

 

 (ن1)القرآن الكريم 

الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا مَّا َتَرى ِفي َخْلِق ( 0)الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر " -1
 (ن1( )سورة الملك) اُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمن ُفُطوٍر الرَّْحَمِن ِمن َتَف

َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َيَتَلاَوُموَن ( 02)َقاُلوا ُسْبَحاَن َربَِّنا ِإنَّا ُكنَّا َظاِلِميَن ( 02)َقاَل َأْوَسُطُهْم َأَلْم َأُقل لَُّكْم َلْوَلا ُتَسبُِّحوَن  " -2
 (ن1( )سورة القلم) َنا َخْيرًا مِّْنَها ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا َراِغُبوَنَعَسى َربَُّنا َأن ُيْبِدَل( 05)َقاُلوا َيا َوْيَلَنا ِإنَّا ُكنَّا َطاِغيَن ( 02)

َوُحِمَلِت . َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُُّوِر َنْفَخٌة َواِحَدٌة. ِلَنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة. َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجاِرَيِة ِإنََّا َلمََّا َطَغى اْلَماء " -3
 (ن1( )سورة الحاقة" )َوَقَعِت اْلَواِقَعُة َفَيْوَمِئٍذ. أَلْرُض َواْلِجَباُل َفُدكََُّتا َدكًَُّة َواِحَدًةا

 
 (ن1)ليمتحنكم /ليختبركم..."  ليبلوكم"...معنى قوله تعالى  -4

 
 (ن1)  -5

 
 إظهار  طباقا سماواتسبع 

 إخفاء  منهاأن يبدلنا خيرا 

 
 (ن 0: )والعبادات ائدالعق

 مبيحات اإلفطار سنن الصيام فرائض الصيام شروط الصيام 

   (ن 0,5) X  ترك األكل والشرب

    (ن 0,5) X العقل

  (ن 0,5) X   تعجيل الفطور

 (ن 0,5) X    سفر القصر
 

 (ن 0: )الحديث والسيرة النبوية واإلسالمية  اآلداب
 

 (ن1) "باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن( :"ص)قال رسول  -1

 (ن1,5)  -2

 قبيح محمود السلوك

 (ن 0,5) X  تناول المخدرات

  (ن 0,5) X الرفق بالحيوان

 (ن 0,5) X  إعطاء الرشوة

 
3-  (0,5) 



 *انتصر المسلمون في غزوة 
 بدر الكبرى*  

 غزوة أحد *  

 



 

 

 

 

 

 

 

 (ن05) اللغة العربية: أوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I     )(ن05: ) ةالقراء 
 

              ضع عنوانا مناسبا للنص     .1
 (ن2..........................................................................................................)

 : اشرح  .2
 (ن1)                                              :..............................................الغيث  -
 (ن1...................                                              )..............:.............جرداء -

 :ما ضد .3
 (ن1)                                              .............................................≠جاريا  -
 (ن1)                                   .............................................           ≠يطهر  -

 في الخانة المناسبة Xحدد نوعية النص بوضع عالمة  .4
 (ن2)           مقالة                      قصة                               خطبة                        

(                          ن4)                                                                                الماء اذكر بعض فوائد .5

...................................................................................................................

................................................................................................................... 
...................................................................................................................

................................................................................................................... 

(    ن2)                                               االستفهام سلو جملة متضمنة ألاستخرج من النص  .6

................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 (ن6)                                                        النصل الجملتين المكتوبتين بخط بارز في شكا .7
 
 

 

 ،نزل من السماء غيثا فأسقي الزرع و الثمارالظمآن، أروي فأ ،أنا أمأل العيون واآلبار:" عددت قطرة الماء فوائدها فقالت

حمل على ظهري في البحر، فأ النهر أتدفق نوم. ال قوة تمنعني إال حواجز السدود. وأمضي إلى النهر الجاف مندفعة فيصبح جاريا

وتنمو حيث تورق األشجار  ،خضراءجعلها جنة جرداء آتي فأ لوالي لما وجد البشر سمكا يتغذى به، وحين تصبح األرض. السفن

 .السنابل ويزداد منظر الطبيعة بهجة وجماال

فلتحافظوا علي ولتشكروا هللا على نعمه التي . من يروي ظمأكم غيري؟ ومن يطهر أجسامكم وثيابكم؟ لذا فحياتكم تتوقف علي

 ". سخرها لكم

 

االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل 
 شهادة الدروس االبتدائية

 2016دورة يونيو       

 

 
 اللغة العربية و التربية االسالمية

 ساعة و نصف: مدة االنجاز 

 

 

 .....................:االسم الشخصي

 ........................:ئليااالسم الع

 ........................:رقم االمتحان

 

 
 المملكة المغربية

 
 التكوين المهنيوزارة التربية الوطنية و

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي/ لجهـة مراكـش 

 الرحامنة يةقليماإل المديرية
 

 

   



 
 
 
 
 

 في هذا اإلطار ال يكتب أي شيء
 
 
 
 
 
 
 

II  )(ن50: )الدرس اللغوي 

 (ن6) :تراكيب*

 (ن3)                                   هابين قوسين بما يناسب ةصل بسهم الكلمات الموضوع -1
 خبر أصبح  (غيثا)انزل من السماء 
 حال  (جرداء)تصبح األرض 
 نعت  (خضراء)اجعلها جنة 

 (ن3)مناسبة من النص                                                    مأل الترسيمة بجملة ا -2
 حال نعت اسم مجرور حرف جر فاعل ضمير مستتر فعل مضارع

      
 

 (ن6:)الصرف والتحويل*
 

 (                                                      ن3)كلمة تناس  المطلو  في كل عمود من الجدول التالي                         استخرج من النص -1
 فعل ناقص  فعل أجوف اسم ممدود

 
 
 

 

 (ن3)                                                                                     الجدول ملء تمم أ -2

 المصدر اسم مفعول اسم فاعل الفعل

    َوَجدَ 

    َطهَّرَ 
 
 (ن3)اإلمالء *
 

 (ن1,5)                                                                            اتمم الكلمات بألف مناسبة  -1

 ....ــــعَ سَ  –...... ــنَ دَ  –.... ــــتَ الفَ 

                                         (ن1,5)                                                                              اتمم الكلمات بتاء مناسبة -2

 ....زَ م  حَ   -...... أَ فج    -.....  دسان  هَ م  
 

III  )(ن50: )اإلنشاء 

 :مراعيا ما يلي سطر عن أهمية الماء وكيفية المحافظة عليهبضعة أعبر في . الماء مصدر الحياة

 (ن3)                                عدم الخروج عن الموضوع                                     -
 (ن6)                                          بالموضوع   تتعلق واضحة ومنسجمة عرض أفكار -
                  (ن2)                                           وأدوات الربط االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم -
 (ن3)                                                                         اجتنا  األخطاء اللغوية -
 (ن1)                                                                          التنظيم ومقروئية الخط -
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.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

 (ن55) اإلسالميةالتربية  :ثانيا

 I )(ن0) :القران الكريم 
 

.................................................................................. الذي خلق الموت والحياة :"اكت  من قوله تعالى  -1

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 (ن1)   (.سورة الملك)هل ترى من فطور ........................................................................................

 ...............................................................................................أوسطهم قال:"كت  من قوله تعالى ا  -2

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 (ن1)       (سورة القلم)راغبون ...................................................................................................

............................................... ............................................ى الماءإنا لما طغ:"كت  من قوله تعالى ا -3

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 (ن1)               (سورة الحاقة)وقعت الواقعة ..................................................................................

 
 (ن1)                                            ................................             ..."  ليبلوكم"...ما معنى قوله تعالى  -4
 
 (ن1)                                                   المضغوطة عند قراءة الكلمة صل كل عبارة بالحكم التجويدي المناس  -5

 
 إظهار  طباقا سماواتسبع 

 إخفاء  منهاأن يبدلنا خيرا 



 

 

II )(ن 0: )والعبادات ائدالعق 

 

 في الخانة المناسبة( x)بوضع عالمة  تمم الجدول التاليأ

 مبيحات اإلفطار سنن الصيام فرائض الصيام شروط الصيام 

     ترك األكل والشر 

     العقل

     تعجيل الفطور

     سفر القصر

 

III )(ن 3: )والسيرة النبوية الحديث واإلسالمية  اآلداب 

 

 اتمم الحديث النبوي -1
 .......................................................................................كان يؤمن نم( :"ص)قال رسول 

 (ن1)       ".............................................................................................................. 

 (ن1,5)في الخانة المناسبة                                                                    ( x)ضع عالمة  -2
 

 قبيح محمود السلوك

   المخدراتتناول 

   الرفق بالحيوان

   إعطاء الرشوة

 

 (0,5)                                                                                                صل بخط  -3

 *انتصر المسلمون في غزوة 
 بدر الكبرى*  

 غزوة أحد *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


