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 نقطة( 50) مادة اللغة العربية

 النص
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نقطة( 20أوال: القراءة )

 األسئلة
سلم 
 التنقيط

  نوعية النص: -1
 خطبة – قصيدة – مقالة –رسالة  –قصة  

1 

 الرحم/ زيارة األقارب/صلة ذوي القربى....                    صلة  للنص: مناسب عنوان -2
 ) كل عنوان له ارتباط بموضوع النص وفكرته األساسية يعتبر صحيحا(

1 

 ابحث عن مرادف الكلمات التالية في النص: -3

 :   الغاية   الهدف  -                الرحمة  :  الشفقة

2 

 الضد الصحيح: -4

 الضراء    #  السراء   -               متناثرة  # متقاربة  

2 

 1 فيا قاطعا لرحمه.      استخرج من النص جملة تتضمن أسلوب النداء: -5

 ؟الرحملماذا أمر اإلسالم بصلة  -6

    لبناء مجتمع أكثر تماسكا. : لربط العائالت بعالقات قوية أوأمر اإلسالم بصلة الرحم

2 

 :يالتي يحث عليها الكاتب فيما يلضع سطرا تحت القيم  -7

 الصدق – التآزر –االجتهاد  – التضامن
1 

 قوية"   بعالقات"ما صلة الرحم إال وسيلة من أجل ربط العائالت  رأي المتعلم)ة( في قول الكاتب -8
 يتم تقدير صحة الجواب من طرف المصحح )يجب على المتعلم أن يدلي برأيه حول مضمون المقولة(.

2 

 8 ( اشكل الجملة والكلمات المسطر تحتها في النص. )نصف نقطة على كل كلمة صحيحة -9

 

 

 

 

  عناصر اإلجابة

 

ة  ق  إلى بناء مجتمع ذي بنية قوية  نفسهالدين اإلسالمي  يهدف السعادة كله  ت ْكت نِفُهُ على مواجهة األخطار المحيطة به،  اِدر 

 من بين المبادئ التي شرعها لتحقيق تلك الغاية: صلة الرحم.و .وتحيط به الرحمة

ْبِط ا    ِسيل ةٌ ِمْن أ ْجِل ر  ِحِم إَِّلَّ و  ا ِصل ةُ الرَّ ِت م  ، بحيث تشعر وكأنها أسرة متكاثفة في السراء ق ِويّة   ِبع القات  ْلع ائِال 

 والضراء.

ة   مجموعاتفالعائالت التي لم تتقارب، أصبحت      ِغير  متناثرة َّل ترتبط بأية صلة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى  ص 

القربى لبناء مجتمع  ذ ِويعلى صلة اعلم أن اإلسالم حث فيا قاطعا لرحمه، إلى إضعافها.  تُْفِضينشوب صراعات 

 كا.اسمتأكثر 

 -بتصرف –قاسم األسدي " ديناميكية المجتمع اإلسالمي" 

 شهادة الدروس االبتدائية االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل
                               لسنة السادسة من التعليم االبتدائيل

 2018دورة يونيو   

 اإلسالمية اللغة العربية والتربيةمادة: 
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 نقطة( 15ثانيا: الدرس اللغوي )

 نقط( 6التراكيب ) -1

 ن لكل جواب صحيح(0.25) :التاليةالجملة التي توافق الترسيمة استخرج من النص  -1

 مجروراسم  حرف جر نعت خبره اسمه )ضمير( ناسخ حرفي

 السراء في  متكاثفة أسرة ها كأن
 

1.5 

 أتمم الجملة بحال مناسب: -2

 ) يتم تقدير الجواب الصحيح من طرف المصحح(وهو مبتسم ... –يبتسم  –مبتسما ناَتَ ايرَ زَ خايلَلَ َجاءَ 

1 

 ن لكل جواب صحيح(0.5) في النص:أعرب الكلمات المكتوبة بخط بارز  -3

 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفعل مضارع مرفوع  :يهدف       

 : مضاف إليهالهاءنفس توكيد معنوي تابع للمؤكد في الرفع وهو مضاف  نفسه:       

 .تنوين النصب منصوب وعالمة نصبه تمييز: تماسكا       

1.5 

 :مع الشكل التام حسب المطلوب أتمم الجملتين التاليتين -4

ْهُت  -  (دير الجواب الصحيح من طرف المصحح)يتم تق مفعول ألجله() م  ح  الرَّ  ة  لَ ي ص  ف   ...ا  بّ حُ  / ة  ب  غْ ر  َجدَّتي  إلى منزلتََوجَّ

 )يتم تقدير الجواب الصحيح من طرف المصحح ( (مستثنى)  ... دا  احِ و   الَّ إ   يوف  الض   ميعُ جَ  رَ غادَ  -

2 

 
 

 نقط( 6الصرف والتحويل ) -2

 ن لكل جواب صحيح( 0.5): بمثال واحد عن كل ظاهرة من النصانطالقا مأل الجدول أسفله بما يناسب أ -1

 اسم ممدود اسم تفضيل اسم منسوب اسم مفعول

 السراء/ الضراء أكثر اإلسالمي مجتمع -المحيطة  –مواجهة 
 

 

2 

   مع الشكل التام: إلى المطلوب حول كل فعل أسفله -2

    سواء في حالة الرفع أو النصب أو الجر( )يعتبر الجواب صحيحا )مصدر( بٌ ارُ ق  ت  تَقاَرَب:  -

 )اسم اآللة(  ارٌ ش  نْ مِ نََشَر:   -

2 

 بدون أقواس بشكل سليم وكتابة العدد بالحروف مع الشكل التام: أعد كتابة الجملتين التاليتين -3
 

 .ات  آي   ع  ب  س   ة  ح  ات  ف  ال   سورة ي.                       * ف  فا  د  ه   رَ شَ عَ َةَ سَ خ َما ن ل  ج  * س   -

2 

  نقط( 3اإلمالء ) -3

 ن لكل جواب صحيح( 0.5) أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ في ما يلي:

 تصحيحها صحيح أم خطأ الكلمة
ي ة    زيت خطأ ز 

  صحيح ابن بطوطة رحالة مغربي
 هدأ خطأ ه د ء  

 علي بن أبي طالب رابع الخلفاء خطأ علي ابن أبي طالب رابع الخلفاء

  مسؤولية خطأ مسأولية
  صحيح مرمى

 

3 

 

 

https://motamadris.ma/


 

  (نقطة 15ثالثا: اإلنشاء )

ُثُّهَُفيهاَعلىَضرورةَزايرةَأقاربه،َمبيناَلهَ  يفَالقسمَأحدَأصدقائكَملَيزرَعمهَمنذَسنوات.َاكتبَلهَرسالةَيفَمثانيةَأسطرََت 
َأمهيةَصلةَالرحمَودورهاَالكبريَيفَمتاسكَاجملتمع.

15 

 

  نقط( 10) التربية اإلسالميةمادة 
 

 األسئلة
سلم 
 التنقيط

1- 
َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َوَلا َتُكْن َكَصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ َناَدى َوُهَو )بسم هللا الرحمان الرحيم: 

( َفاْجَتَباُه َربُُّه َفَجَعَلُه ِمَن 49َربِِّه َلُنِبَذ ِباْلَعَراِء َوُهَو َمْذُموٌم )( َلْوَلا َأْن َتَداَرَكُه ِنْعَمٌة ِمْن 48َمْكُظوٌم )

 ظيمصدق هللا الع( (50الصَّاِلِحيَن )

2 

 0.5                                              سيدنا يونس عليه السالمقلم؟ من سورة ال 48" الواردة في اآلية صاحب الحوتما المقصود بكلمة "  -2

3- 
                                                            تفخيم الطاء " :   لقاعدة التجويدية في كلمة   " يستطيعونأذكر ا

0.5 

درسته:  على ضوء ما  بالقضاء والقدر" "اإليمان . عرفأوصى إبراهيم صديقة بالرضى بقضاء هللا وقدره -4

 اليقين بأن ما يقع في ملك هللا قد سبق في علم هللا، فظهر على مقتضى مراد هللاهو 
 

1 

 استخرج من نص الوضعية ما يلي:        -5

 مستحبات الصيام شروط الصيام

     ن(0.25) االشتغال بالعلم( 1 ن(0.25)                  البلوغ( 1

            ن(0.25)    أو االستطاعة القدرة( 2

 

   ن(0.25) اإلكثار من ذكر هللا( 2
 

 

 

1 

   :الصلوات المفروضة و المسنونة التي يصليها إبراهيم  -6

 ن(.0.5) (الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاءالصلوات الخمس )أو الصلوات المفروضة:  -

 ن(0.5الصلوات المسنونة: صالة التراويح ) -
 

1 

     الذين صبروا لما عذبوا بسبب إسالمهم:الصحابيين  -7

 .   )يذكر اثنين منها(          سمية )ض( –بن ياسر )ض(  عمار  –)ض(     أبو عمار ياسر -     
 

1 

 )يتم تقدير صحة الجواب من طرف المصحح(               :ذلك على األغنياءأثر  -8

 ذكر اثنين منهايعتبر الجواب صحيحا عند  )نشر المحبة بين الناس  –تحصين النعمة من الزوال  –رضى هللا تعالى  -
           (على األقل

1 

 )يتم تقدير صحة الجواب من طرف المصحح(                                                                                           مظهرين من مظاهر الصحبة الصالحة: -9
 

1 

يقال لصاحب القرآن ، اقرأ وارتق، ورتل القرآن )   يقول فيه:حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي  -10
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدق( .كما كنت ترتله في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها

1 

 

 النقطة اإلنشاءمعايير تقويم موضوع 
 4 سالمة اللغة.

 3 )التاريخ، المرسل، المرسل إليه، التحية، النص األساس، عبارة السالم، التوقيع( وترابطها االلتزام بعناصر الرسالة 
 5 األفكار المطلوب إدراجها مع تدعيمها بحجج.

 2 استعمال عالمات الترقيم.
 1 الواضح، ترك فراغ في بداية كل فقرة.المقروئية والتنظيم المادي للمنتوج: الخط 
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