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مادة :اللغة العربية
والتربية االسالمية

زراعـة إ
السمنـت

10

مدة اإلنجاز :ساعة و نصف
3
المعامل :

الموضوع

عـرفـت حركة الـتـمدن فـي الـمغ ـرب تـط ـو ار مـلحـوظـا في السنين األخيرة .فـازدادت الـمـدن اتـسـاعـا ،و صـارت تــقــتــطــع
أجــزاء كــبـيــرة مــن األراضــي الــزراعــيــة ،وتحولها إلى عمارات ومباني وطرقات .كل سنة تتقلص المسافة بين المدن؛ فقد
نشهد في المستقبل شريطا واحدا من المدن المتصلة من البيضاء إلى القنيطرة .كل سنة تزحف المدن على البوادي ،وتقتلع
األشــجـار لـــتـــزرع الحديد والسمنت .حقول وبساتين كثيرة كانت تنتج الخضر والفواكه والحبوب ،أصبحت أحياء سكنية تنتج
األزبال والنفايات ودخان السيارات .هذا ال يعني أن حركة التمـدن مــرفـوضة ،بل وجب التنبيه إلى أن تقلص المساحات
المزروعة سيؤثر سلبا على النتاج الفالحي.

النقط

األسئلة
أوال :الشكل والقراءة (  20ن )

 .1أقـت إرح ع ـ ـن ـوانا آخ ـر لإلن إ
ص:

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

ـص الــمـ إ
 .2أح ـيط إب ـخ ـط نــو إعــيــة الــنـ إ
ـناســبـ إـة :قصة  -شعر  -رسالة  -مقالة  -خطبة  -نثر
اع ال ـم ـد إن؟
 .3مـاذا ي ـت ـرت ـب ع ـ إن إات ـسـ إ

.

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

1
1

2

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

 .4أس ـت ـخ ـ إرج إم ـن الن ـ إ
ص -:م ـرإادف :تــنــتــزع ،.................................... :الــتــحــضر،.................................... :
-

إ
ض ـد:

 .5إلى ماذا ي ـن ـإب ـه ـنا ال ـ إ
كات ـب؟

ســكون،.................................... :

2

ضــيــقا،.................................... :
2

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

 .6أستخلص ال ـ إف ـك ـرة ال ـعـام ـة لإل ـن ـ إ
ص:

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

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

2

 .7أح ـيط إب ـخ ـط بعض أف ـكـ إار ال ـن ـ إ
ص إم ـم ـا ي ـلي :تتسع المدن على حساب القرى – .يرفض الكاتب اتساع المدن.

1.5

 تحول الحقول إلى احياء سكنية - .أخطار النفايات واألزبال - .اتساع المدن يقلص األراضي الزراعية. .8ه ـ إل ال ـ إ
كات ـب إ
اع ال ـم ـد إن؟
ض ـد إات ـسـ إ
أعــلــل

ج ـوابي:

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

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

0.5
2

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

 .9أش ـك ـل ال ـك ـلإ ـ إ
مات وال ـج ـم ـل ال ـم ـض ـغـوط ـة؛

6

ثانيا :التراكيب (  6ن )
.1

أس ـت ـخ ـ إرج إم ـن الـن ـ إ
ص:

1

إاس ـ ــم إ
ناسخ ح ـرإف ـي

ت ـ ــم ـ ـيـإي ـ ـ از

م ـف ـع ـوال إب ـ إه

فـ ـ إ
ـاع ـ ــال

 .2أعرب الجملة اآلتية " :أص ــبــح ـ إ
ـت الإبـ ـنـايـات تــنـ إـتــج تلوثا "
أص ــبــح ـ إ
ـت :
الإبـ ـنـايـات :

2.5

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

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

تـ ــنـ إـتـ ـج :

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

ت ـ ـل ـوث ـ ـا :

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

 .3أم ـ ـل ال ـ ـفـ ـراغ إب ــال ــظـ إ
ـاه ــرإة ال ــت ــركـيـ ـ ـإبـ ــي ـ ـ إـة الـ ـم ـ ـطـ ـلـوبـ ـ إة (مع الشكل ):

2.5

 -تع ـ إرف ال ـم ـدن .............................إات ـس ـاع ـا ..........................

( توكيد معنوي  -نعت )

 ت ـق ـت ـلع  .............................إمــن جـ إـذورهــا ...........................

( نائب الفاعل  -مفعول مطلق )

 إاتــســعـ إـت الــمــدن الــمــغـ إـربإــيــة إ ال .................................

( مستثنى )

ثالثا :الصرف والتحويل (  6ن )
-1

أس ـت ـخ ـ إرج إم ـن الـن ـ إ
ص:
إفــعــال مــجــردا

اس ـم م ـف ـع ـول

اسم مكان

إفــعــال م ـزي ـدا

1

 -2أم ـل ال ـج ـدول إبـال ـم ـط ـ إ
لوب ( مع الشكل ):
أذاع
إاسم ال إ
فاع إل:

زح ـف

ال ـ إغ ـ ـذاء

المصدر:

المنسوب:

ال ـوادي
الن إكرة:

تـ ـق ـإتـ ـل ـع
المجرد:

2.5

 -3أحـ إول إلى الــمــفــرإد " :ي ـا م ــس ــؤولـ ــين :خ ـ إط ـطوا لإـلـ ــم ـ ــس ـ ــت ــقـ ـب ـ إـل ،و ع ـ ـوا م ــس ــؤولإ ــي إ
ـات ــك ــم "
 -ي ـا م ـ ـس ـؤوال

1.5

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

 -4أك ـت ـب األرق ـام إبـالـحـ إ
روف مـع الـشـكـ إل:
" زح ـف ـت م ـدي ـن ـت ـنا ع ـلى(:)20

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

ار و(:)5
إه ـك ـتـ ا

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

الزر إ
ف ـدادي ـن إمن األراض ـي إ
اع ـية.

1

رابعا :اإلمالء ( 3ن ).

 -1أش ـط ـب ال ـك ـ ـلإ ـ ـم ـ ـة ال ـ إ
خاط ـئ ـة إمـ ـ ـما ب ـي ـن ق ـ ـوس ـي ـن:

1.5

 ح ـض ـرت (م ـباريات – م ـبـاريـاة ) فـي كـرإة الـقـد إم و (مـباراة – مـباراتــا ) فـي الـمـالكـمـ إة. ( نـمـا – ن ـمى ) الزرع فــي ( الرب ـى – الرب ـا ). -عــلإــي ( ابــن – بن ) أبـي طـالب خ ـلي ـف ـة  -إن زه ـي ـ ار ( ابــن – بن ) خـالإ ـد.

-2

أص ـ إح ـح ال ـخ ـط ـأ ف ـي ال ـج ـم ـل ـ إة األإت ـي ـ إة ثــم أكــتــبــها:

1.5

قال رئيــس ":ك ـل راعي م ـسـ ـئـول إذا كان م ـئ ـ إم ـنا إب ـقـ ـضايا رإع ـي ـإت ـه"
..................................................................................................................................................... ..............................................

خامسا :اإلنشاء (  15ن )

الموضوع " :تعرف مدينة تمارة نقصا في حدائق األطفال والمساحات الخضراء .اكتب  /اكـتـبي رسالة إلى رئيس
المجلس البلدي تبينين  /تبين له فيها أهمية هذه الفضاءات بالنسبة لساكنة المدينة وخصوصا بالنسبة للطفال".
( 10أسطر بما فيها شكليات الرسالة )

.

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

التربية اإلسالمية (  10ن )
الوضعية  :1جدي شيخ طاعن في السن .يصر على الصيام فيتدخل الطبيب لفطاره .يلح على مرافقة أبي
ألداء صالة التراويح .تخلى أبي عن الذهاب إلى المسجد رأفة به ،فاتهمه بعض الجيران بضعف اليمان .لكنه
صبر على أذاهم .بسبب عناده ،يصوم جدي األيام التي أفطرها ،معتقدا أنه سيرتقي إلى أعلى مراتب الدين.
س َف ٍر فَ ِعدَّةٌ مِنْ أَي ٍَّام أُخَ رَ ي ُِريدُ َّ ُ
اَّلل ِب ُك ُم ا ْليُسْرَ وَ ََل ي ُِريدُ ِب ُك ُم ا ْل ُعسْرَ"
قال تعالى " :وَ مَنْ َكانَ م َِريضً ا َأوْ عَ لَى َ
 .1اشرح ما يلي:
الصيام:

صالة

0.75

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

التراويح:

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

مراتب الدين

........................................................................................................................................................................ :

 .2استخرج من الوضعية مبيحات الفطار في رمضان؟

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

 .3الجد يصوم األيام التي أفطرها .هل تنطبق عليه اآلية المذكورة في الوضعية ؟
أعلل

جوابي:

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

أعلل جوابي موظفا ما درسته في قصة

مريم:

1
0.5
1

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

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

.5

0.25

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

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

 .4ما رأيك في اتهام الجيران للب:

0.5

صبر األب على أذى الجيران .أذكر عناوين دروس االقتداء المرتبطة بالموضوع؟

1

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

الوضعية  :2صلى إمام صالة المغرب بسورة القلم .ثم قدم درسا حول " السالم وحقوق المرأة " .أثناء الدرس
قاطعه شخص بصوت مرتفع قائال " :إن حق المرأة هو النجاب و رعاية البيت ".
 .1أكتب ثالث آيات من سورة القلم تنهانا عن طاعة أشخاص لهم صفات قبيحة؟

1.5

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

.2

ما القاعدة التجويدية ل"ربك " في " ِإ َّن َرب ََّك ُه َو أَ ۡعلَ ُم " ...

 .3أذكر األخطاء التي ارتكبها الشخص؟

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

0.5
0.5

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

 .4أنصح هذا الشخص باحترام أدب الحوار؟:

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

1

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

 .5ما رأيك في موقف هذا الشخص من المرأة؟

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

 -أذكر نساء درستهن في المادة قدموا لنا دروسا في القيم

والسلوك؟:

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

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

0.5
1

االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية دورة يونيو 2018
مادة  :اللغة العربية والتربية اإلسالمية
عناصر اإلجابة
أوال :الشكل والقراءة (  20ن )

 -1تمنح ( 1ن ) عن كل عنوان قريب من مضمون النص ،مثل :زحف المدن ،اتساع المدن ....
 -2تمنح ( 1ن ) لمن أحاط بخط " مقالة" و "نثر" ؛ وتمنح  0,5ن لمن أحاط واحدة فقط.
 -3تمنح ( 2ن) لمن كتب أكثر من نتيجتين:

تقلص المسافة بين المدن  /اقتالع األشجار  /تغيير الحقول والبساتين بأحياء سكنية  /تقلص المساحة المزروعة
 -تمنح ( 1ن ) لمن كتب نتيجتين فقط.

 -تنمح ( 0,5ن ) لمن كتب نتيجة واحدة.

 -4تمنح (  0,5ن ) لكل جواب صحيح:
مرادف :تنتزع :تقتلع ،

التحضر :التمدن  /ضد :سكون = حركة  ،ضيقا = اتساعا

 : -5تمنح ( 1ن ) للجواب الصحيح:

ينبهنا الكاتب إلى تأثير تقلص المساحات المزروعة على االنتاج الفالحي أو كل عيارة لها نفس المعنى.

 -6تمنح (  2ن ) لكل فكرة مناسبة مثل :اتساع المدن وأثره على االنتاج الفالحي......
 تمنح ( 1ن ) لمن اقترب من الجواب الصحيح؛ -تمنح ( 0ن ) للباقي؛

 -7تمنح (  0,5ن ) لكل جواب صحيح :األفكار المطلوب إحاطتها بخط:
تتسع المدن على حساب القرى - .تحول الحقول إلى احياء سكنية - .اتساع المدن يقلص األراضي الزراعية
 -8تمنح (  0,5ن ) لمن كتب  :ال،

تمنح (  1ن ) لمن كتب تعليال مناسبا مثل :الكاتب ليس ضد حركة التمدن بل ينبه إلى أن تقلص المساحات

المزروعة سيؤثر على األمن الغذائي ( ...عبارات أخرى بصياغات متنوعة ولها نفس المعنى )

 -9تخصم (  ) 0,5عن كل خطإ في الشكل كيفما كان نوعه ( عدم شكل الحروف المقترنة بالحركات
الطويلة  /المدود ال يعد خطأ ):

ثانيا :التراكيب (  6ن )

 -1تمنح (  0,25ن ) عن كل جواب صحيح

تَ ـ ـ ْـم ـ ـيـِي ـ ـ اًز

اتساعا

ِاس ـ ــم ِ
ناس ٍخ َحـ ْـرِفـ ٍـي َم ـْف ـع ـوالً ِبـ ِـه
ْ َ
حركة  -تقلص

فعل متعد
عرفت – تقتطع – نشهد....

ا– أجزاء – تطو ار – األشجار ....

ِ
ِ
ـج تلوثا " (  2.5ن )
َص ـ َـبـ َـح ــت الِبـ ـنـاي ُ
ـات تُـ ْـنــتـ ُ
 -2أعرب الجملة اآلتية " :أ ْ
أَص ــبــح ـ ِ
ـت  :ناسخ فعلي  /فعل ماض ناقص (  0.5ن )
ْ ََ
ـات  :اسم أصبح مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره (  0.5ن )
الِبـ ـنـاي ُ
ِ
ـج  :فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتير تقديره هي (  0.5ن )
تُـ ْـنــتـ ُ

تَ ـَلـ ُّـوث ـاً  :مفعول به منصوب (  0.5ن) والجملة الفعلية في محل نصب خبر أصبح (  0.5ن )
 -3تمنح (  0,5ن ) لكل جواب صحيح ( :إذا لم تشكل الظاهرة يمنح المترشح نصف النقطة )

ِ
ف اْلــمـ ُـد ُن كــلها ِات ـســاع ـاً كــبيــ ار  /ملحوظا  /هائال  ( ..توكيد معنوي  -نعت )
 تَ ْعــر ُ ُ تُ ـْقــتَ ـَل ُع األشــجار ِمـ ْـن ُجـ ِـذورهــا اقــتــالعا

( نائب الفاعل  -مفعول مطلق )

 ِاتَّــســعـ ِـت اْلـ ُـمـ ُـد ُن اْلـ َـمـ ْـغـ ِـربِـ َّـي ـ ُة إالَّ واحـــدة  /مدينة
َ َ

(مستثنى)

ثالثا :الصرف والتحويل (  6ن )

 -1تمنح  0,25ن عن كل جواب صحيح
اســم مــفــعــول
مرفوضا – ....

فــعــال مــج َّــردا

عرفت – تزحف – ...

اســم مــكان

فــعــال مــزيــدا

المغرب

اقتلع – اقتطع ....

 -2تمنح ( 0.5ن ) لكل جواب صحيح؛ إذا لم يشكل المتعلم الكلمات يمنح نصف النقطة:

أذاعُ :م ـذيع ( اسم الفاعل )
الـوادي  :واد ( نكرة )

زحفَ :ز ْح ـفا َ /ز ْحـ ــف ( مصدر )

تــقــتــلـع :تــقــلع ( مجرد )

الغذاء :الغ ـ ِ
ذائ ـي ( منسوب )
َ

 -3تمنح ( 0.5ن ) لكل تحويل سليم إذا لم يشكل المتعلم(ة) الكلمات يمنح  0,25ن عن كل جواب صحيح
يامسؤوالَ :خ ـ ِط ـ ِط للمستقبل و ِع مسؤولياتك  /مسؤوليتك ( كالهما مقبول )

 -4العدد والمعدود تمنح ( 0.5ن ) لكل جواب صحيح ( إذا لم يشكل المتعلم الكلمات يمنح فقط  0,25ن

عن كل جواب صحيح ) :

" زحـ َـفــت مــديــنــتُــنا عــلى(ِ :)20ع ـ ْشر ِ
الزر ِ
وخـ ْم ـس ـ َة َف ـدادي ـ َن ِم َن ْاألَراض ـي ِ
اع ـَّية.
ََ ْ َ َ
َ
َ
ين ه ـ ْك ـتـا ار و(َ َ :)5
رابعا :اإلمالء ( 3ن ).
" -1تمنح (0,25

ن)

لكل جواب صحيح:

 حــضــرت (مــبار ٍيات – م ـبـاريـاة ) فـي ُك ِ
ـالك َـم ِـة.
ـرة اْلـَق َـد ِم َو ( ُمـبارًاة – ُمـبا ارت ـاً ) فـي اْل ُـم َ
َ
ُ َ
َ َ ُْ ُ َ
 ( َنـمـا – َنــمى ) َّالربــا ).
الربــى – ُّ
الزْرعُ فــي ( ُّ
َ -عــلِــي ( ْابـ ُـن – ْب ُن ) أَبـي طـالب َخــليـ َـفــة ِ -إ َّن ُزَهـ ْـي ـ ار ( ْابـ ُـن – ْب ُن ) خـالِـ ٍـد.

 . -2تمنح

( 0.5ن )

لكل جواب صحيح

 -قا َل رئيسُ " :ك ُّل راع مسؤول إذا كان مؤمنا بقضايا رعيته"

خامسا :اإلنشاء (  15ن ) مراعاة العناصر اآلتية
 احترام عدد األسطر المطلوبة (  1ن ) احترام مهارة كتابة الرسالة ( الترويسة  :التاريخ  ،المرسل ،المرسل إليه  ،اإلمضاء)  2ن توظيف المعجم المناسب للموضوع (  2ن ) االستعمال السليم لعالمات الترقيم 2ن -تسلسل األفكار  2ن

 -التطرق لعناصر الموضوع (  3ن )

 -استعمال لغة فصيحة وسليمة (  2ن

 -المقروئية والتنظيم الجيد للمنتوج  1ن

التربية اإلسالمية (  10ن )

الوضعية:

الوضعية  :1الوضعية  :1جدي شيخ طاعن في السن .يصر على الصيام فيتدخل الطبيب إلفطاره .يلح على
مرافقة أبي ألداء صالة التراويح .تخلى أبي عن الذهاب إلى المسجد رأفة به ،فاتهمه بعض الجيران بضعف
اإليمان .لكنه صبر على أذاهم .بسبب عناده ،يصوم جدي األيام التي أفطرها ،معتقدا أنه سيرتقي إلى أعلى
مراتب الدين.
س َف ٍر فَ ِعدَّةٌ مِنْ أَي ٍَّام أُخَ رَ ي ُِريدُ َّ ُ
اَّلل بِ ُك ُم ا ْليُسْرَ وَ ََل ي ُِريدُ بِ ُك ُم ا ْل ُعسْرَ"
قال تعالى " :وَ مَنْ َكانَ م َِريضً ا َأوْ عَ لَى َ

عناصر اإلجابة
 .1اشرح ما تحته خط ( تمنح  0.25ن لكل تعريف صحيح )

الصيام :ركن من أركان اإلسالم وهو اإلمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب
الشمس.

صالة التراويح :من الصوات المسنونة تؤدى خالل شهر رمضان بعد صالة العشاء.
مراتب الدين :اإلسالم واإليمان واإلحسان.
 .2مبيحات اإلفطار في رمضان حسب الوضعية :المرض – السفر – عدم القدرة  /عدم االستطاعة بفعل
الشيخوخة.

( تمنح  0,5ن إذا ذكر المتعلم  3مبيحات ويمنح  0.25ن إذا ذكر مبيحين فقط و  0نقطة ما دون ذلك )
 .3الجد يصوم األيام التي أفطرها .هل تنطبق عليه اآلية المذكورة في الوضعية  :ال (  0.25ن )

أعلل جوابي :ألنه ال يتوفر على شرط من شروط الصيام أال وهو االستطاعة والقدرة و االية تتحدث عن
الشخص القادر على الصيام لكنه مريض او مسافر (  1ن )

 .4ما رأيك في اتهام األب من طرف الجيران :كل عبارات تدل على انه اتهام باطل وفيه إثم كبير ( 0,5ن)

أعلل جوابي :كل عبارات يذكرون فيها عدم تفهم الجيران لوضعية األب وظروفه .من قبيل :ألن الجيران لم

يتفهموا معاناة األب مع الجد ( ..........عدم التفهم كلمة مفتاح يجب ان ترد في جواب المتعلم )(  1ن )

 .5قصة ابتالء آل ياسر – صبر الرسول صلى هللا عليه وسلم على االذى ( 1ن إذا ذكر عنوانين ،و( 0,5
ن) إذا ذكر عنوانا واحدا )

الوضعية  :2صلى إمام صالة المغرب بسورة القلم .ثم قدم درسا حول " اإلسالم وحقوق المرأة " .أثناء الدرس
قاطعه شخص بصوت مرتفع قائال " :إن حق المرأة هو اإلنجاب و تربية األطفال وعمل البيت ".

.1

اآليات التي تنهانا عن طاعة أشخاص لهم صفات قبيحة ( :تمنح  0.5ن لكل أية صحيحة )
 .1وال تُ ِطع ُك َّل حالَّ ٍ
ف َّم ِه ٍ
ين
ْ
َ
َ
ِ
َّ
ِ
َ .2ه َّم ٍاز َّمشاء ب َنمي ٍم
اع لِْل َخ ْي ِر ُم ْعتٍَد أَِثي ٍم.
َ .3مَّن ٍ

 .2القاعدة التجويدية ل"ربك " في " إِ َّن َرب ََّك ُه َو أ َ ۡعلَ ُم  " ...تفخيم الراء "
.3

ارتكب الشخص خطأين : .مقاطعة اإلمام وهو يلقي درسا ،التحدث بصوت مرتفع ،
( يمنح  0.25ن لكل جواب صحيح )

.4

أنصح الشخص ب:
-

عدم مقاطعة المتحدث

-

التحدث بصوت مسموع

-

عدم فرض الرأي بالقوة

 االقتناع بالحجج والدالئل .5هل تتفق مع هذا الشخص في موقفه من المراة :ال (  0.5ن )
زوجة فرعون قدمت درسا في اإليمان واإليواء
زوجة عمران قدمت درسا في الرضا والتفاؤل
 ( .................نصف نقطة لكل جواب صحيح )

