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  شبكة تصحیح اختباراللغــة العربیـة

  المجاالت
رقم 
  السؤال

  التنقیط  عناصر األجوبة

  القراءة والفھم
  )نقطة 20(

       الناتجة :الناجمةـ   1

  األمراض :العلل  ـ

عن كل واحدة نقطة ( نقطتان 2
  )اختیار صحیح

  منافع :مضارـ   2
  حقیقة :وھم 

عن كل واحدة نقطة ( نقطتان 2
  )صحیحاختیار 

  نقطتان 2: الجواب صحیح   ـ النص مقالة  3
  نقطة 0: دون ذلك

  :من األضرار  4
  ـ التدخین یسبب األمراض

  ـ التدخین یكلف الدولة مبالغ مالیة ضخمة

  نقطتان 2: الجواب صحیح
ضرر عن كل واحدة نقطة (

  )صحیح

ـ االبتعاد عن التدخین یقي اإلنسان        ـ الفقرة األولى  5
  األخطار في مختلف مراحل حیاتھمن 

ـ التدخین خطر على المدخن وعلى       ـ الفقرة الثانیة
  من حولھ

    ـ بعض أضرار التدخین       ـ الفقرة الثالثة

  
  نقط 3
وصل عن كل واحدة نقطة (

  )صحیح
  

تقبل ھذه الھدیة المسمومة التي خلفت وراءھا كثیرا من  فال،   6
  الضحایا

  نقطتان 2: الجواب صحیح
  نقطة 0: دون ذلك

 مٌ ھْ  وَ الَّ إِ  يَ ا ھِ مَ  ونَ نُ خِّ دَ مُ ا الْ ھَ نْ عَ یَْحِكي ي تِ الَّ  ةَ وَ شْ النَّ  نَّ إِ   7

ً تِ مْ تَ سْ مُ  یشَ عِ تَ  نْ أَ  دُّ وَ تَ  تَ نْ ا كُ ذَ إِ ؛ فَ عٌ ادِ خَ  ً لِ ، سَ كَ ابِ بَ شَ بِ  عا ي فِ  یما

 ةَ یَّ دِ ھَ الْ  هِ ذِ ھَ  لْ بَ قْ تَ  فَالَ ، كَ تِ وخَ خُ یْ ي شَ فَ  لِ لَ عِ الْ  یلَ لِ ، قَ كَ تِ ولَ ھُ كُ 

  . اایَ حَ الضَّ  نَ مٍ  یراً ثِ ا كَ ھَ اءَ رَ وَ  تْ فَ لَّ ي خَ تِ الَّ  ةَ ومَ مُ سْ مَ الْ 

شكل صحیح بدون أي : نقط 7
  خطأ 

نقطة واحدة عن كل  0.5ـ تخصم  
  خطأ

  التراكیب
  )نقط 6(

  خبر أن مرفوع بالضمة الظاھرة في آخره: :ـ كثیرةٌ   1

  الظاھرة في آخرهخبر كان منصوب بالفتحة  :ـ مسؤوالً 

  نعت تابع لمنعوتھ في الجر :ـ المحقق

  نقطة 1,5:  ـ الجواب صحیح
نقطة عن كل إعراب  0,5(

  )صحیح

یختار التلمیذ أو التلمیذة أحد األفعال : ـ فعل مبني للمعلوم  2
یعاني؛ تھدد؛ تتعدى؛ ینتقل؛ یوذي؛ یسرب؛ أثبتت؛ یسبب؛ (  :التالیة

  ...)تقبل؛ خلفت تنفق؛ تترتب؛ یحكي؛ تود؛ 

یختار التلمیذ أو التلمیذة أحد األفعال : ـ فعل مبني للمجھول
  )یعتبر، یعد؛ یعرف(  :التالیة

 نقطة 1: انصحیح انـ الجواب

  )صحیحجواب نقطة عن كل 0,5(

  

  مفعول مطلق       على سالمتكمحفاظا ـ تجنبوا التدخین   3
  حال       سرورا ـ فاض قلبي

  تمییز       قراءةقرأت ھذا الكتاب المفید 
       مفعول ألجلھ    

  ةنقط 1,5
وصل نقطة عن كل  0,5(

  )صحیح

فعل مضارع مرفون بالضمة الظاھرة على آخره، والفاعل : ـ أََودُّ   4
  ضمیر مستتر تقدیره أنا

  أداة نصب: ـ أَنْ 
 فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاھرة  على آخره، والفاعل: ـ أعیش

  ضمیر مستتر تقدیره أنا
  حال منصوب بالفتحة الظاھرة  على آخره: ـ سلیما

  نقطتان 2
إعراب تام و نقطة عن كل  0,5(

  )صحیح لكل كلمة

  المملكة المغربیة
  وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  بجھة طنجة ــ تطوان ـ الحسیمة

  المدیریة اإلقلیمیة بشفشاون

  االمتحان اإلقليمي املوحد

  االبتدائية الدروس لنيل شهادة

  مادة اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة
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  المجاالت
رقم 
  السؤال

  النقیط  عناصر األجوبة

الصرف 
  والتحویل

  )نقط 6(

1    
  اسم المفعـول  اسم الفاعـل  المصدر  الفعـل

  ُمَحقَّقٌ   ُمَحقِّقٌ   تَْحقیقٌ   َحقَّقَ 

  َمْقبولٌ   قابِلٌ   قُبولٌ   لُ بِ قْ یَ 
  

  نقطة 1.5: كل الصیاغات صحیحة
نقطة لكل صیاغة  0.25ـ تحتسب 

  صحیحة

2    
  فعل معتل  فعل صحیح

  ناقص  أجوف  مثال  مضعف  مھموز  سالم

    یحكي  تعیش  واجھ  یعد  قرأت  ینتقل

 نقطة 1.5كل التصنیفات صحیحة 
 تصنیفنقطة لكل  0.25ـ تحتسب 

  صحیح

3    
  .مرات في األسبوع ثالث  )3(ـ أمارس الریاضة 

  .درھما أسبوعیا لشراء القصص أربعة عشر )14(ـ أخصص 

  .أوالد في مسرحیة حول محاربة التدخینسبعة  )7(ـ شارك 

 نقطة 1.5كل  األجوبة  صحیحة 
  نقطة لكل صیاغة صحیحة 0.5

  

4    

 مستمتعین تعیشواأن  تودون كنتمإذا : الجمع المذكر
  التدخین فاحذروا، بشبابكم

  :نقطة 1.5: صحیحةالتحویالت ـ كل 
 ویلنقطة لكل تح 0.25ـ تحتسب 

  صحیح
  

  اإلمالء
  )نقط3(

  ِدْفٌء  ـ أَْحـیـاُؤنَـا ـ دَافِــــٌئ  ـ اِْسـأَْلنِيـ   1
  

  نقطتان 2: كل اإلجابات صحیحة
نقطة لكل كتابة  0.5ـ تحتسب  

  صحیحة
  دمحم بن عبدالمطلب   ـ   2

  ـ عیسى ھو ابن مریم    
  نقطة 1: الجوابان صحیحان

  نقطة لكل كتابة صحیحة 0.5ـ تحتسب 

  
  
  

  )نقطة 15(شبكة تصحیح اإلنشاء 
  )نقطة 15(التنقیط   عناصر اإلنجاز  المعاییر

  الحجم
  نقطتان 2: ـ احترام الحجم  في إنتاجھ كامال بالحجم المطلوب ) ة(ـ التزام التلمیذ

  

  التصمیم
  نقطتان 2: تصمیمـ احترام ال  ـ بناء المنتوج من مقدمة وعرض وخاتمة

  

مالءمة المنتوج 
  للمطلوب

  أسباب ظاھرة التدخینـ التحدث عن 
  التدخین األضرار الناتجة عنـ ذكر 

نصائح تساعد األطفال على تجنب مخاطر  میتقدـ 
  التدخین

  نقطة 1: على األقل سببینـ ذكر 
  نقطة  1: ضررین على األقلـ ذكر 

  نقطة 1: نصیحتین على األقل میتقد ـ ت

  سالمة اللغة

التراكیب، الصرف، ( ـ خلو المنتوج من األخطاء اللغویة 
  ....)اإلمالء،

  نقط 4: أخطاء 3ـ أقل من 
  نقط 3: أخطاء 5إلى  3ـ من 

  نقطة 0: أخطاء 5ـ أكثر من 

استعمال عالمات 
  الترقیم

  نقطتان 2: استعماالت خاطئة  3ـ أقل من   عالمات الترقیم استعماال صحیحاـ استعمال 
  نقطة 0ـ ما عدا ذلك 

  المقروئیة
  نقطة 1: كلمات غیر مقروءة على األكثر 3ـ   ـ كتابة المنتوج بخط مقروء

  نقطة 0: كلمات غیر مقروءة 3ـ أكثر من 

  تقدیم الورقة
  ـ الورقة نظیفة وخالیة من التشطیب

  
  نقطة 1: ـ عدم وجود أي شطب

  نقطة 0: ـ ما عدا ذلك
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  التربة اإلسالمیةشبكة تصحیح اختبار
رقم 
  السؤال

  التنقیط  عناصر األجوبة

1  
ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َما أَْنَت بِِنْعَمِة َرِبَّك ) 1(ن َواْلقَلَِم َوَما یَْسُطُروَن  بِْسِم ا�َّ

) 4(َوإِنََّك لَعَلَى ُخلٍُق َعِظیٍم ) 3(َوإِنَّ لََك َألَْجًرا َغْیَر َمْمنُوٍن ) 2(بَِمْجنُوٍن 
َضلَّ َعْن  إِنَّ َربََّك ُھَو أَْعلَُم ِبَمنْ ) 6(بِأَِیُّكُم اْلَمْفتُوُن ) 5(فََستُْبِصُر َویُْبِصُروَن 

َودُّوا لَْو تُْدِھُن ) 8(فََال تُِطعِ اْلُمَكِذّبِیَن ) 7(َسبِیِلِھ َوُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدیَن 
ٍف َمِھیٍن ) 9(فَیُْدِھنُوَن  اٍز َمشَّاٍء بَِنِمیٍم ) 10(َوَال تُِطْع ُكلَّ َحالَّ َمنَّاعٍ ) 11(َھمَّ

  ) 12(ِلْلَخْیِر ُمْعتٍَد أَِثیٍم 

  نقط 3: صحیح الجواب

  غیر منقطع ::ـ غیر ممنون  ـ أ 1
  كثیر الحلف ذلیل :ـ حالف مھین

  ن 0.5
  ن لكل جواب صحیح 0,25

  :القاعدة التجویدیة فيـ   ـ ب 1
  ترقیق الراء :ـ تبصرون

  مد متصل :ـ مشـــاء

  ن 0.5
  ن لكل جواب صحیح 0,25

  :یذكر التلمیذ أو التلمیذة، یمكن أن یتصف بھا من األخالق الكریمة التي كان   ـ ج 1

  وكل ما لھ عالقة بأخالقھ .....................الرأفة ـ الرحمة ـ الصبر ـ الحلم ـ 
  

  ن1

اإلسالم ھو أن تشھد أ ال إاله إال هللا وأن دمحما رسول هللا، وتقیم الصالة،  وتوتي الزكاة، وتصوم   2
  .رمضان، وتحج البیت إن استطعت إلیھ سبیال

  ن1

3    
یذكر التلمیذ إحدى أو بعض الفوائد الصحیة والنفسیة واالجتماعیة كإراحة المعدة،  ـ

والطمأنینة، وتعلم الصبر، ومساعدة المحتاجین والفقراء، تقوى هللا، الكف عن الغیبة 
  ...والنمیمة

  من مفسدات الصیام  من مبیحات اإلفطار  من شروط الصیام

ثالثة شروط ) ة(یذكر التلمیذ
من بین الشروط على األقل 

  :التالیة
ـ اإلسالم   ـ العقل  ـ البلوغ ــ 
الطھارة من دمي الحیض 
 والنفاس ـ اإلقامة ــ االستطاعة

  ...النیة ـ دخول شھر رمضان

ثالثة مبیحات ) ة(یذكر التلمیذ
 المبیحاتعلى األقل من بین 

  :التالیة
ـ المرض ـ السفر ـ الحمل أو 
الرضاع ـ العجز عن الصوم 

  ...لھالك ـ خوف ا
  

ثالثة مفسدات ) ة(یذكر التلمیذ
 المفسداتعلى األقل من بین 

  :التالیة
ـ األكل والشرب ـ الجماع ـ 
تعمد القيء ـ خروج دم 
الحیض والنفاس ـ إیصال 

    ....شيء إلى المعدة

   ن 3
  ن لفوائد الصیام 1

  نقطتان ألحكام الصیام

  .المسلمثالثة أثار للصوم على أخالق ) ة(یذكر التلمیذ  4
  ھذه اآلثار مع سیاق الصوم؛م یقدر المصحح مدى انسجا

  :أمثلة عن أثار الصوم على األخالق
  :من أثار الصوم على األخالق

ـ تقوى هللا   ـ تعلم قوة اإلرادة في مواجھة الصعوبات واإلغراءات ـ سالمة لسان 
بالجمیل  ـ معاشرة الناس.... الصائم من قول الزور واللغو والكذب والنمیمیة 

  ....ومعاملتھم بالحسنى، التضامن ـ التواضع ـ الحلم 

   ن 1

  المملكة المغربیة
  وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  بجھة طنجة ــ تطوان ـ الحسیمة

  المدیریة اإلقلیمیة بشفشاون

  االمتحان اإلقليمي املوحد

  االبتدائية الدروس لنيل شهادة

  اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیةمادة 
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2017دورة یونیو  ساعة ونصف: مدة اإلنجاز مادة اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة   
  

  

  اختبار اللغة العربیة
  
  
  
  

 
 

  50/ .............:النقطة
  

  :النص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ن2( :كلمةلمرادف المناسب لكل أمام ا مربعفي ال)  x( عالمة  ضعأ .1

 النافعةـ                      البعیدةـ                       ناتجةال -                  :ناجمةال                 

 مصاریفال -                مراضاأل -                     سباباأل -      :              العلل  
  

 )ن2( :كلمةالمناسب لكل  ضدلأمام ا مربعفي ال)  x( عالمة  ضعأ .2

 أسبابـ                      منافعـ                          مشاكل -                 :مضار                  

  حقیقة -                      شك -                           كذب -      :            وھم 
 

  )ن2: (نوع النصفي الدائرة أمام  )  x(  عالمة ضعأ .3
         

 ـ النص قصة                              ـ النص مقالة                    ـ النص روایة              

 )ن2: (یسببھما التدخین وأكتبھما  ضررینأستخرج من النص  .4
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ن3: (أصل بخط كل فقرة من فقرات النص بفكرتھا األساسیة .5
 

  ـ االبتعاد عن التدخین یقي اإلنسان من األخطار في مختلف مراحل حیاتھ      ـ الفقرة األولى

  المدخن وعلى من حولھـ التدخین خطر على      ـ الفقرة الثانیة

  ـ بعض أضرار التدخین      ـ الفقرة الثالثة

 )ن2: ( جملة تتضمن أسلوب النھي وأكتبھاأستخرج من النص  .6

 المملكة المغربیة
  والتكوین المھني وزارة التربیة الوطنیة

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  بجھة طنجة ــ تطوان ـ الحسیمة
 المدیریة اإلقلیمیة بشفشاون

 االمتحان املوحد اإلقليمي
االبتدائية الدروس لنيل شهادة  

 

  ...............................................):ة(اسم التلمیذ

  .....................................................:المؤسسة

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

اإلنسان،  صحةیعتبر التدخین من أكبر اآلفات التي یعاني منھا الفرد والمجتمع، ویعد من األخطار التي تھدد 

حیث ینتقل  ؛المدخنین، وھو ما یعرف بالتدخین السلبي غیر حیث تتعدى المشكلة صحة المدخن إلى من حولھ من

  .، فیؤذیھم بما یسربھ من سموم إلى رئاتھمالدخان إلى ھؤالء عن طریق الھواء

عن  مسؤوالیسبب كثیرا من األمراض، فقد یكون  ؛ فھو كثیرة مضار التدخین لقد أثبتت البحوث العلمیة أن

والتي غالبا ما ...لعصبياالرتعاشات والنوبات العصبیة واألزمات القلبیة واألمراض السرطانیة وأمراض الجھاز ا

؛ إضافة إلى المشكالت االقتصادیة الناجمة عن التكلفة المالیة التي تنفقھا الدولة لمواجھة المحققتؤدي إلى الموت 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)نقط3( اإلمــــــــــــالء  

)نقطة 15( اإلنشاء: ثالثالمجال ال  

مدرستك، ب شاھدت طفال یمسك بسیجارة، فخفت أن تنتشر ظاھرة تعاطي التدخین في صفوف األطفال

  .وقررت كتابة مقالة في المجلة المدرسیة لتنبیھ التالمیذ إلى ھذه العادة الخطیرة

  :سطور 10إلى   7 نصا من) ي(اكتب

  لتدخین؛افیھ عن أسباب تعاطي ) ین(ـ تتحدث 

  أضرار التدخین؛) ین(ـ تذكر

 .نصائح تساعد األطفال على تجنب مخاطر التدخین) ین(ـ تقدم

 



  

  اختبار التربیة اإلسالمیة
  
  
  
  

 
 

  10/ .............:النقطة
  

القسم حول الصیام وأخالق  میذاتتللتالمیذ وبمناسبة حلول شھر رمضان المبارك، طلبت منك أستاذتك تقدیم عرض 

  .المسلم

  

  
  :باالستعانة بما درستھ في مداخل مادة التربیة اإلسالمیة

  

َمنَّاعٍ : ؛ من بدایة السورة إلى قولھ تعالىكتابة من سورة القلم ما یدل على سمو أخالق نبینا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص) ي(استظھر ـ1
  )ن3(                                                                                               .ِلْلَخْیِر ُمْعتٍَد أَثِیمٍ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )ن0,5( ....................................... :ـ حالف مھین.....................................:ـ غیر ممنون      :  معني ھذه الكلمات )ي(أشرح أـ 

  )ن0,5( .................................... :ـ مشاء............  ................... :ـ تبصرون   :القاعدة التجویدیة في ترتیل الكلمتین) ي(ب ـ اكتب

  )ن1(                                                       :یتصف بھا )ص( بعض األخالق الحمیدة التي كان نبینا دمحم) ي(ج ـ اكتب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ـ2   )ن1(                                                                        .بأركان االسالمكتابة التالمیذ والتلمیذات ) ي(ذَّكِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )ن3(                                 :ومفسداتھ في جدول بیحاتھبعض شروطھ وم) ي(فائدة الصیام ثم قدم ) ي(اِذكري ـ3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من مفسدات الصیام  من مبیحات اإلفطار  من شروط الصیام

  ...............................................................ــ

  ...............................................................ــ

  ...............................................................ــ

  ...............................................................ــ

  ...............................................................ــ

  ...............................................................ــ

  ...............................................................ــ

  ...............................................................ــ

  ...............................................................ــ

  

  )ن1(                                                                    .لھم عن أثر الصیام في خلق المسلم) ي(تحدث ـ4

........................................................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

106سورة األنبیاء، اآلیة    ِلْلعلمینا أَْرَسْلناَك إِالَّ َرْحَمةً َومَ   :قال تعالى  من لم یدع قول الزور والعمل بھ، فلیس « : )ص( قال رسول هللا 

 رواه البخاري في كتاب الصوم .»� حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ

 


