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امتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 2013
األكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين للجهة الشرقية
نيابة الدريوش

المعامل2 :
مدة اإلناا  :ساعة ونصف

مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

مادة اللغة العربية

لقد سبق اإلسالم كل نظم األرض وكل قوانين البشر ،فوضع حقوق اإلنسان منذ اللحظة األولى لميالد هذه الرسالة
التي جاءت إلنقاذ البشرية من غيها لرشدها ،ومن ضاللها إلى هداها ،ووضع اإلسالم قوانين الحق والخير والعدل
والمساواة بين البشر ،على المستوى الفردي والجماعي ،وعلى مستوى الدول والشعوب.
عبد الرسول ال رقاني ،مالة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،242ص.69 :

أوال :القراءة والشكل ( 02ن)
 -1القراءة 11( :ن)
ضاللها -الفردي (نقطة ونصف)
أ -أستخرج من النص أضداد الكلمات التاليةَ - :غيِّهاَ -
( 2ن)
مقالة
قصة
ب-أضع عالمة أمام نوع النص :نص شعري
ج -ما هي الفكرة العامة للنص؟ (نقطتان ونصف)
د -أستخرج من النص جملة مثبتة (نقطة واحدة)
ه -أستخرج من النص بعض القيم التي جاء بها اإلسالم 1( .نقط)
و -وضع اإلسالم حقوق اإلنسان منذ اللحظة األولى لميالد هذه الرسالة .هل تتفق مع الكاتب حول هذه الفكرة؟ لماذا؟ (1ن)
 -0الشكل 7( :ن)
أ -أشكل الكلمات التي تحتها خط في النص 1( .ن)
ب -أشكل الجملة التالية :وضع اإلسالم قوانين الحق 4( .ن)
ثانيا :الدرس اللغوي ( 6ن)
 -1التراكيب:
أ -أستخرج من النص فعال الزما وآخر متعديا( .نقطتان)
ب -أستخرج من النص نعتا حقيقيا ،وأبين إعرابه( .نقطتان).
ال
ج -هل يوجد في النص توكيد معنوي؟ نعم
 -0الصرف والتحويل 6( :ن)
أ -أستخرج من النص فعال معتال ،وأحوله إلى المضارع( .نقطتان)
ب -أكمل الجدول( :نقطتان)
المصدر
الفعل
ق
َسبَ َ
ْ
إِنقاذا
ج -أكتب العدد بالحروف :يصلي المسلم ( )5صلوات في اليوم( .نقطتان)
 -3اإلمالء 3( :ن)
ْ
ّ
َ
ض َعها ٱإل ْن ُ
سان 1( .ن)
ْالم ع َِن ٱل ُمساوا ِة أ ْش َم ُل ِم ْن ُكلِّ ٱلنَّظَ ِريّا ...ٱلتي َو َ
أ -أكمل بتاء مناسبة  :فِ ْك َر ...ٱإلس ِ
ْ
َ
َ
ُقوقَ ،و َج َعلَها َمسْـ...ولَة ع َْن أ ْعمالِها َوع َْن إبْداَ ...ر...يِها.
ب -أكتب الهمزة المناسبةَ :ك َّر َم ٱ ّلّلُ ٱ ْل َمرْ ...ةََ ،وأ ْعطاها َكافَّةَ ٱلح ِ
(2ن)
ثالثا :اإلنشاء ( 11ن)
أكتب نصا من عشرة إلى اثنتي عشرة جملة ،أتحدث فيه عن دور اإلسالم في المساواة بين الرجل والمرأة.
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مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

مادة التربية اإلسالمية

أوال :القرآن الكريم ( 5ن)
 .1أكتب :من قوله تعالى( :فٱصْ ِبرْ لِحُ ْك ِم ربِّك.............إلى :وما هُو إال ذ ِْكر ل ِْلعالمين ).سورة القلم ( 3ن)
 .2ما القاعدة التجويدية في الكلمة التالية؟  -وإنْ يكا ُد 1( .ن)
 .3لماذا أمر هللا رسوله محمدا صلى هللا عليه وسلم بالصبر؟ ( 1ن)
ثانيا:العقيدة والعبادات ( 2.5ن)
 -1العقيدة 1( :ن)
قال هللا تعالى" :فٱعْ ل ْم أ َّن ُه ال إِله إال ٱ ّلل" .ماذا تعني كلمة التوحيد "ال إله إال هللا"؟ ( 1ن)
 -2العبادات 1.1( :ن)
اذكر ثالث فوائد للصوم.
ثالثا :السيرة النبوية واآلداب اإلسالمية والحديث الشريف 2.5( :ن)
ب ٱ ْلبعير ،ولكِن ٱ ْشربوا م ْثنى ُ
 .1قال الرسول صلى هللا عليه وسلم" :ال ت ْشربوا واحداً ك ُ
وثالث ،وسموا إِذا أ ْن ُت ْم
شرْ ِ
ِ
ش ِر ْب ُت ْم ،وٱحْ مدوا ،إِذا أ ْن ُت ْم رفعْ ُت ْم".
أستخرج من الحديث الشريف بعض آداب الشرب (ثالثة اقتراحات) (نقطة ونصف)
 .2لماذا هاجر النبي صلى هللا عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ (نقطة واحدة)
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تصحيح امتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 2013
األكاديمية الجهوية للتربية

المعامل2 :
مدة اإلنجاز :ساعة ونصف

مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

والتكوين للجهة الشرقية

مادة اللغة العربية

نيابة الدريوش

لقد سبق اإلسالم كل نظم األرض وكل قوانين البشر ،فوضع حقوق اإلنسان منذ اللحظة األولى لميالد هذه الرسالة
التي جاءت إلنقاذ البشرية من غيها لرشدها ،ومن ضاللها إلى هداها ،ووضع اإلسالم قوانين الحق والخير والعدل
والمساواة بين البشر ،على المستوى الفردي والجماعي ،وعلى مستوى الدول والشعوب.
عبد الرسول الزرقاني ،مجلة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،242ص.69 :

أوال :القراءة والشكل ( 02ن)
 -1القراءة 11( :ن)
ْ
ضاللها≠ هُداها  -الفردي≠ الجماعي
أ -األضدادَ - :غيِّها≠ ُرش ِدها – َ
مقالة
قصة
ج -أضع عالمة أمام نوع النص :نص شعري
ح -نقطتان ونصف
د -نقطة واحدة
ه 1 -نقط :نقطة لكل اقتراح صحيح.
و 1 -نقط

(نقطة ونصف)
( 2ن)

 -0الشكل 7( :ن)
أ 1 -نقط :نقطة لكل جواب صحيح.
ب 4 -نقط :نقطة لكل جواب صحيح.
ثانيا :الدرس اللغوي ( 51ن)
 -5التراكيب 6( :ن)
أ -نقطتان :نقطة لكل جواب صحيح.
ب -نقطتان :نقطة للنعت ،ونقطة لإلعراب.
ج -نقطتان
 -0الصرف والتحويل 6( :ن)
أ -نقطتان :نقطة لكل جواب صحيح.
ب -أكمل الجدول( :نقطتان)
الفعل
ق
َسبَ َ
أَ ْنقَ َذ
س صلوات في اليوم( .نقطتان)
ج -يُصلي المسلم خَ ْم َ

المصدر
َسبْقا
إِ ْنقاذا

 -3اإلمالء 3( :ن)
ْ
َ
ض َعها
ْالم ع َِن ٱل ُمساوا ِة أ ْش َم ُل ِم ْن ُكلِّ ٱلنَّظَ ِريات ٱلتي َو َ
أ -نقطة واحدة :نصف نقطة عن كل جواب صحيح :فِ ْك َرة ٱإلس ِ
ٱإل ْن ُ
سان.
ْ
ْ
َ
َ
ُقوقَ ،و َج َعلَها َمسْؤولَة ع َْن أ ْعمالِهاَ ،وع َْن إبْداء َرأيِها( .نقطتان)
بَ :-ك َّر َم ٱلّلُ ٱل َمرْ أةََ ،وأ ْعطاها َكافَّةَ ٱلح ِ

تصحيح امتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 2013

2
2

مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

ثالثا :اإلنشاء ( 51ن)
يُراعى ما يلي:
 خضوع النص لتصميم مناسب. توظيف مهارة الكتابة المناسبة. االرتباط بالموضوع. االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم. المقروئية والتنظيم المادي للمنتوج.ويمكن االستئناس بالعناصر التالية:
 اإلسالم كرَّ م المرأة وأعطاها كافة حقوقها. المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل. المساواة بين الرجل والمرأة في التعليم. المساواة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب... -قال هللا تعالى" :إن أكرمكم عند هللا أتقاكم".

تصحيح مادة التربية اإلسالمية
أوال :القرآن الكريم ( 5ن)
ت إِذ نادى وهُو م ْكظو ٌم ،ل ْوال أنْ تدارك ُه نِعْ م ٌة مِنْ ر ِّب ِه
ب ٱ ْلحو ِ
 .1قال تعالى" :فٱصْ ِبرْ لِحُ ْك ِم ربِّك وال ت ُكنْ مِنْ أصْ حا ِ
ْصار ِه ْم لمّا سمِعوا
ل ُن ِبذ ِبٱ ْلعرا ِء وهُو مذمو ٌم ،فٱجْ تباهُ ر ُّب ُه فجعل ُه مِن ٱلصّالِحين ،وإِن يكا ُد ٱلَّذين كفروا لي ْزلِقونك ِبأب ِ
ٱ ِّلذ ْكر ويقولون إِ َّن ُه لمجْ نونٌ  ،وما هُو إِال ِذ ْكرٌ ل ِْلعالمين) .سورة القلم ( 3ن)
 .2القاعدة التجويدية - :وإنْ يكا ُد :إدغام النون الساكنة في الياء 1( .ن)
 .3أمر هللا رسوله محمدا صلى هللا عليه وسلم بالصبر ،لكي ال يكون كصاحب الحوت (نبي هللا يونس) الذي ترك
قومه لما يئس من إيمانهم 1( .ن)
ثانيا:العقيدة والعبادات ( 2.5ن)
 -1العقيدة 1( :ن)
هللا واحد ال شريك له -ال معبود إال هللا.
 -2العبادات( :نقطة ونصف :نصف نقطة لكل جواب صحيح)
 يعصم الصائم من الذنوب. التضامن مع الفقراء. اقتراحات أخرى...ثالثا :السيرة النبوية واآلداب اإلسالمية والحديث الشريف 2.5( :ن)
.1
.2

(نقطة ونصف :نصف نقطة لكل جواب صحيح )
ذكر اسم هللا في بداية الشرب.
عدم الشرب دفعة واحدة.
قول الحمد هلل بعد التوقف عن الشرب.
أخرجه الكفار ،واتخذوا قرار قتله صلى هللا عليه وسلم( .نقطة واحدة)

