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االمتحان اإلقلیمي الموحد لنیل شھادة الدروس 
 االبتدائیة
 2021دورة یونیو 

 مدة اإلنجاز:
 ساعة ونصف

 3المعامل:  المادة: اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة
 …………………..االسم الكامل: 

 …..النقطة: .………………….االمتحان: رقم 

 أوال: اللغة العربیة
ُل: اَْلقِراَءةُ (  نقطة)20اَْلَمجاُل اْألَوَّ

 أَْسفَلَھُ:أَْقَرأُ النَّصَّ ثُمَّ أُجیُب َعِن اْألَْسئِلَِة  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ْكِل اْلُمقابِِل: - 1  أََضُع دائَِرةً َحْوَل ُمراِدِف اْلَكلَِمِة الَّتي تَْحتَھا َخطٌّ في الشَّ

وایا –اَْلَمعالُِم             . التَّْقلیِدیَّةُ التَّقاسیُم َستَْختَفي  *  اَلزَّ

 ھَواءً  -سائِالً ُمتَطایِراً                     َغاِزیّاً. َرذاذاً  یَْستَْخِدمُ * 

2-  :  ............................................................أَْقَرأُ النَّصَّ ثانِیَةً، ثُمَّ أَْقتَِرُح ُعْنواناً آَخَر لِلنَّصِّ

ُد نَْوِعیَّةَ النَّصِّ ِمّما یَلي -3 حیِح)(أََضُع َسْطراً تَْحَت اِالْختِی :أَُحدِّ  اِر الصَّ

 *تَْفسیِريٌّ      *تَْوجیِھيٌّ         *َوْصفِيٌّ          *َسْرِديٌّ               

 ..........................................بَِم َستُْستَْبَدُل اْألَْقفاُل َواْلَمفاتیُح التَّْقلیِدیَّةُ في َمناِزِل اْلُمْستَْقبَِل؟: -4

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

 ..........................................................................: أَْستَْخِرُج ِمَن النَّصِّ قیَمتَھُ اْألَساسَ  -5

 ، ثُمَّ أُجیُب: أَْستَعیُن بِالنَّصِّ  -6

ھَْل أُوافُِق َعلى اْستِْخداِم ھَِذِه  ماذا تَُوفُِّر َمناِزُل اْلُمْستَْقبَِل لِساِكنیھا  ؟

 التِّْكنولوِجیا في اْلَمناِزِل؟

 لِماذا؟

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

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

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

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

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

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

 َمناِزُل اْلُمْستَْقبَلِ 

ُئ اْلَمْنِزَل ُغَرفاً، َوتُْستَْبَدُل بِِمساَحِة َستَْختَفي التَّقاسیُم اْألَساِسیَّةُ التَّْقلیِدیَّةُ الَّتي تُجَ  َكٍة َخفیفَِة واِحَدٍة قابِلٍَة ِألَْن تُْقَسَم بُِجْدراٍن ُمتَ  سكنزِّ َحرِّ

ْوِت، َسیَْشَغُل  ُد اْلغایاِت  أثاثاْلَوْزِن َوعاِزلٍَة لِلصَّ َكِن؛ َوَسیَتََمیَُّز تَْركیُب ھَذا اْألَثاِث بِقُْدَرتِِھ َعلى تَْبدیِل لَْونِھِ وَ  أماكنُمتََعدِّ َوَحتّى  كلھشالسَّ

َو  یَُغیُِّر َشْكلَھُ إِلى طاِولٍَة أَْو َمْكتٍَب َمثَالً. ناعمِھ اْألَساِسیَِّة نُزوالً ِعْنَد طَلَِب اْلُمْستَْخِدِم ، َكما َستَْسَمُح اْلَموادُّ الَْحدیثَةُ بَِمْقَعٍد ُمریٍح بِْنیَتِ 

ُ  األقفالَستُْستَْبَدُل  َر بَْعَدئٍِذ   . . .َواْلَمفاتیُح التَّْقلیِدیَّةُ بِأَْنِظَمٍة آِمنٍَة تَْفَحُص بِِدقَّةٍ َعْیَن اْلفَْرِد ، یََدهُ أَْو َوْجھَھ ُخوِل أَْم ال ، َستوَصُل  اإلذنلِتُقَرِّ بِالدُّ

ٍة بِأَْمِن اْلَمْنِزِل، َوِھَي تَتََخطّى ِمْن َحْیُث تَْعقیُدھا أَْجِھَزةَ إِْنذاِر  بَِشبََكةِ أَْجِھَزةِ  تُھاارَ د ةِ قَ لَ غْ مُ الْ  التلفزةَمْجموَعةٌ ِمْن كامیراِت  إِْحساٍس خاصَّ

ْرطَِة، وَ  یمنحالحالِیَِّة، إِذا حاَوَل َشْخٌص لَْم  قاتِ رِ السَّ  خوِل اْقِتحاَم اْلَمْنَزِل ، َسیُْقفَُل ھَذا اْألَخیُر بِإِْحكاٍم َویُْرِسُل فَْوراً تَْبلیغاً لِلشُّ قَْد إِْذناً بِالدُّ

   .ون ھروب المقتحمدلیحول َغاِزّیاً أَْو َخراطیَم تُْطِلُق َزبَداً َدبِقاً َغْیَر ُمْؤٍذ  رذاذایَْستَْخِدُم 
                                                                   كالیف غیفورد، كیف بدأ المستقبل                                                                                                          
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ُص النَّصَّ أُ  -7  اْلُمْستَْقبَِل. َمناِزلُ بِالتَّْعبیِر َعِن التَّْغییراِت الَّتي َستَْعِرفُھا في َسْطَرْیِن لَخِّ

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

 نقطة) 15( المجال الثاني: الظواھر اللغویة

•  :  ن)6( .ویلُ حْ التَّ وَ  فُ رْ لصَّ اَ  اَْلَمجاُل اْلفَْرِعيُّ

 ن)3(:يَ الِ التّ  لَ وَ دْ جَ الْ  لُ مِ كْ أُ  -1

 اَْلفِْعلُ 
 نَْوُعھُ 

 اِْسُم اْلَمْفعولِ  اِْسُم اْلفاِعلِ 
 ُمْعتَلٌّ  َصحیحٌ 

 َمنَحَ 

 اِْستَْخَدمَ 

 اِْختَفى

 قََسمَ 

    

 
  تاحٌ فْ مِ  – دٌ عَ قْ مَ  -أَْعظَُم  – لٌ زِ نْ : مَ ن)1(ليا یَ مّ مِ  يَ الِ التّ  لَ وَ دْ جَ الْ  َألُ مْ أَ  -2

 اِْسُم آلَةٍ  تَْفضیلٍ اِْسُم  اِْسُم َمكانٍ  اِْسُم َزمانٍ 

    

 
ْكِل التّامِّ بِ  مُ مِ تْ أُ  -3  ن)2(:اْلََعَدِد أَْو اْلَمْعدوِد اْلُمناِسِب َمَع الشَّ

ً فْ .........مِ ......).15( ، وَ ةِ بَ راقَ مُ لْ لِ  .......... كامیراتٍ ..)..3( تُ یْ نَ تَ قْ اِ  -  ............)مصباح( ِمئَةِ لى إِ  ةِ ضافَ اْإلِ ا، بِ یًّ كِ ذَ  تاحا

: التَّراكیُب ( •  ن)6اَْلَمجاُل اْلفَْرِعيُّ

1-  : ْكِل التّامِّ  ن)2(أُْتِمُم بِما یُناِسُب َمَع الشَّ

ُئ اْلَمْنِزَل ُغَرفاً.ْبُرزُ لَْم (تَ  •  )......... التَّقاسیُم اْألَساِسیَّةُ التَّْقلیِدیَّةُ الَّتي تُجزِّ

َكةٍ َو ٍة بِِمساَحِة َسَكٍن واِحدَ  )........تُْستَْبَدلُ لَْن ( وَ   •  .بُِجْدراٍن ُمتََحرِّ

 ن)2( :يَ الِ التّ  لَ وَ دْ جَ الْ  لُ مِ كْ أُ  -2

 ةُ لَ مْ جُ لْ اَ 

 نَ مِ  لٌ عْ فِ 

 عالِ فْ اْألَ 

 ةِ سَ مْ خَ الْ 

 نَ مِ  مٌ سْ اِ 

 ماءِ سْ اْألَ 

 ةِ سَ مْ خَ الْ 

 ییزٌ مْ تَ  كیدٌ وْ تَ 

یَُغیِّراِن َشْكَل اْلبَْیِت ذاتَھُ لِیَْظھََر لَِذوي الذَّْوِق 

فیِع أَْكثَرَ   جاِذبِیَّةً. الرَّ
    

	

3- :  ن)2( أُْعِرُب ما تَْحتَھُ َسْطٌر في النَّصِّ

 ........................................................................................................ ناعم:

 ..................................................................................................... األقفال:
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 .................................................................................................. السرقات:

 .......................................................................................................: رذاذا

ْمالُء ( • : اَْإلِ  ن)3اَْلَمجاُل اْلفَْرِعيُّ

ْكِل أَْكتُُب َھْمَزةَ اْلَوْصِل أَْو َھْمَزةَ اْلقَْطِع ِكتابَةً َصحیَحةً  -1  ن)1فیما یَأْتي: (َمَع الشَّ

َرةً طَلَباً لِْالْمِن.اال مَ دَ خْ تَ اسْ -        ْنساُن اْجِھَزةً ُمتَطَوِّ

 ن)1( أَْكتُُب لَْفظَةَ "اِْبُن" ِكتابَةً َصحیَحةً: -2

 لُقَِّب (ابن)..... سینا بِأَمیِر اْألَِطبّاِء َوأَبو الطِّبِّ اْلَحدیِث ِمْن قِبَِل اْلَغْرِب في اْلُعصوِر اْلُوْسطى.  -

یّاِضیّاِت اْلَعَرِب.(ابن)....  -  إِْسحاق اْلِكْنِديُّ ھَُو ِمْن أَبَِرِز ُعلَماِء الرِّ

ُ أَ  -3  ن)1(:اْلفَراَغ بَِھْمَزٍة ُمناِسبَةٍ  ْمَأل

َكما كاَن  ،المِ في الظَّ  لِ ...ساالرَّ وَ  طوطاتِ خْ مَ الْ  ةِ ...رالى قِ عَ  دُ ساعِ یُ  اً ...ضيمُ  راً بْ َحیّاٍن حِ  نُ بْ اِ اْختََرَع  ِ -

َل  ھَِب.أَوَّ   َمِن اْستَْحَضَر ما... الذَّ

 نقطة)15اَْلَمجاُل الثّالُِث: اَْلِكتابَةُ (

ْكُل ( • : اَلشَّ  ن)5اَْلَمجاُل اْلفَْرِعيُّ

- : ْكِل التّامِّ  أَْضبِطُ اْلَكلِماِت َواْلُجْملَةَ الَّتي ُكتِبَْت بَِخطٍّ َمْضغوٍط بِالشَّ

: اَلتَّْعبیُر   ن)10اْلِكتابِيُّ (اَْلَمجاُل اْلفَْرِعيُّ

وَرِة ُرْفقَتَھُ، ثُمَّ  -  	.بَلِ ُحْجَرٍة ِدراِسیٍَّة في اْلُمْستَقْ َمالِمِح َعْن أَْكتُُب ِحواراً داَر بَْیني َوبَْیَن أََحِد أَْصِدقائي أَْستَعیُن بِالصُّ
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 تربیة اإلسالمیة:: الثانیا
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 التصحیح

 أوال: اللغة العربیة
ُل: اَْلقِراَءةُ (  نقطة)20اَْلَمجاُل اْألَوَّ

 أَْقَرأُ النَّصَّ ثُمَّ أُجیُب َعِن اْألَْسئِلَِة أَْسفَلَھُ: •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ْكِل اْلُمقابِِل: - 1  ن)2( أََضُع دائَِرةً َحْوَل ُمراِدِف اْلَكلَِمِة الَّتي تَْحتَھا َخطٌّ في الشَّ

وایا    -                 . التَّْقلیِدیَّةُ التَّقاسیُم َستَْختَفي  *     اَلزَّ

 

                           َغاِزیّاً. َرذاذاً  یَْستَْخِدمُ  * ھَواءَ  -

 

2- :  ن)2(  یقبل أي عنوان یراه المصحح مناسبا   أَْقتَِرُح ُعْنواناً آَخَر لِلنَّصِّ

 ن)2( *َوْصفِيٌّ                    :نَْوِعیَّةَ النَّصِّ  -3

 بِأَْنِظَمٍة آِمنٍَة تَْفَحُص بِِدقٍَّة َعْیَن اْلفَْرِد ، یََدهُ أَْو َوْجھَھُ  َستُْستَْبَدُل اْألَْقفاُل َواْلَمفاتیُح التَّْقلیِدیَّةُ في َمناِزِل اْلُمْستَْقبَلِ   -4

َر بَْعَدئٍِذ  ْذنَ لِتُقَرِّ ُخوِل أَْم ال. اْإلِ  ن)2( بِالدُّ

 ن)2(  مِ لْ عِ الْ  ةُ قیمَ : اْألَساسَ النَّصِّ  ةقیمَ   -5

، ثُمَّ أُجیُب:  -6  ن)3( أَْستَعیُن بِالنَّصِّ

 ماذا تَُوفُِّر َمناِزُل اْلُمْستَْقبَِل لِساِكنیھا  ؟
ھَْل أُوافُِق َعلى اْستِْخداِم ھَِذِه 

 التِّْكنولوِجیا في اْلَمناِزِل؟
 لِماذا؟

 توفر الراحة واألمن
باإلیجاب أو   *یقبل أي جواب

 النفي شریطة التعلیل
 ینسبالمنا والتعلیل *یقبل التبریر

 
ُص النَّصَّ في َسْطَرْیِن بِالتَّْعبیِر َعِن التَّْغییراِت الَّتي َستَْعِرفُھا َمناِزُل اْلُمْستَْقبَِل. -7  ن)7( أُلَخِّ

ْلَمعالِمُ اَ  	

 َمناِزُل اْلُمْستَْقَبلِ 

ُئ اْلَمْنِزَل ُغَرفاً، َوتُْستَْبَدُل بِِمساَحةِ جَ َستَْختَفي التَّقاسیُم اْألَساِسیَّةُ التَّْقلیِدیَّةُ الَّتي تُ  لَةٍ ِألَْن تُْقَسَم بُِجْدراٍن واِحَدةٍ قابِ  نٍ كَ سَ زِّ

ْوِت، َسیَْشَغُل  َكٍة َخفیفَِة اْلَوْزِن َوعاِزلٍَة لِلصَّ ُد اْلغایاِت  ثاثُ أَ ُمتََحرِّ َكِن؛ َوَسیَتََمیَُّز َتْركیُب ھَذا اْألَ  نَ ماكِ أَ ُمتََعدِّ اِث ثالسَّ

َوَحّتى بِْنیَتِِھ اْألَساِسیَِّة نُزوالً ِعْنَد طَلَِب اْلُمْستَْخِدِم ، َكما َستَْسَمُح اْلَموادُّ اْلَحدیثَةُ بَِمْقَعٍد  ھِ لِ كْ شَ بِقُْدَرتِِھ َعلى تَْبدیِل لَْونِِھ وَ 

. ناعمُمریٍح  َواْلَمفاتیُح التَّْقلیِدیَّةُ بِأَْنِظَمٍة آِمنٍَة تَْفَحُص بِِدقٍَّة  األقفالَدُل َو َستُْستَبْ  یَُغیُِّر َشْكلَھُ إِلى طاِولٍَة أَْو َمْكتٍَب َمثَالً

َر بَْعَدئٍِذ  . . . َعْیَن اْلفَْرِد ، یََدهُ أَْو َوْجھَھُ  ُخوِل أَْم ال ، َستوَصُل َمْجموَعةٌ ِمْن كامیراِت  نَ ذْ اْإلِ لِتُقَرِّ  ةِ قَ لَ غْ مُ الْ  ةِ زَ فَ لْ التَ بِالدُّ

ٍة بِأَْمِن اْلَمْنِزِل، َوِھَي تَتََخطّى ِمْن َحْیُث تَْعقیُدھا أَْجِھَزةَ إِنْ  ، الحالِیَّةِ  السرقاتذاِر داَرتُھا بَِشبََكِة أَْجِھَزِة إِْحساٍس خاصَّ

ْرطَِة، َوقَ إِْذناً بِالدُّخوِل اْقتِحاَم اْلَمْنَزِل ، َسیُْقفَُل ھَذا اْألَخیُر بِ  حْ نَ مْ یُ إِذا حاَوَل َشْخٌص لَْم  ْد إِْحكاٍم َویُْرِسُل فَْوراً تَْبلیغاً لِلشُّ

   .مِ حِ تَ قْ مُ الْ  روبِ ھُ  دونَ  حولَ یَ لِ َغاِزیّاً أَْو َخراطیَم تُْطلُِق َزبَداً َدبِقاً َغْیَر ُمْؤٍذ  رذاذایَْستَْخِدُم 
                                                                   كالیف غیفورد، كیف بدأ المستقبل                                                                                               

	  سائِالً ُمتَطایِراً 
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ة في المستقبل بلغتھ الخاصعتبر الجواب صحیحا إذا المس المتعلم جوانب التغییرات التي ستعرفھا منازل ی -

    .حدود سطرین

 نقطة) 15المجال الثاني: الظواھر اللغویة (

•  : ْرُف َوالتَّْحویلُ  اَْلَمجاُل اْلفَْرِعيُّ  ن)6. (اَلصَّ

 )ن عن كل جواب صحیح 0.25ن / 3( أُْكِمُل اْلَجْدَوَل التّالَِي: -4

 اَْلفِْعلُ 
 نَْوُعھُ 

 اِْسُم اْلَمْفعولِ  اِْسُم اْلفاِعلِ 
 ُمْعتَلٌّ  َصحیحٌ 

 َمنَحَ 

 اِْستَْخَدمَ 

 اِْختَفى

 قََسمَ 

* 

* 

 

* 

 

* 

 حٌ مانِ 

 ُمْستَْخِدمٌ 

 ُمْختَفٍ 

 قاِسمٌ 

 نوحٌ مْ مَ 

 ُمستَْخَدمٌ 

 ُمْختَفىً 

 َمْقسومٌ 

 

 جواب صحیح)نقطة عن كل  0.25ن/ 1( ِمْفتاٌح  –َمْقَعٌد  -أَْعظَُم  –أَْمَألُ اْلَجْدَوَل التّالَِي ِمّما یَلي: َمْنِزٌل  -5

 اِْسُم آلَةٍ  اِْسُم تَْفضیلٍ  اِْسُم َمكانٍ  اِْسُم َزمانٍ 

 مفتاح أعظم مقعد -منزل  

 
6- : ْكِل التّامِّ ن متى تحقق  0.5ن عن كل جواب صحیح + 0.5ن/ 2( أُْتِمُم بِاْلََعَدِد أَْو اْلَمْعدوِد اْلُمناِسِب َمَع الشَّ

 ضبط العدد والمعدود بالشكل التام )

ضافَِة إِلى ِمئَِة  َخْمَسةَ َعَشرَ كامیراٍت لِْلُمراقَبَِة، وَ  ثَالثَ اِْقتَنَْیُت  -  ِمْصباحٍ ِمْفتاحاً َذِكیًّا، بِاْإلِ

: التَّراكیُب ( •  ن)6اَْلَمجاُل اْلفَْرِعيُّ

4- ) : ْكِل التّامِّ  ن)2أُْتِمُم بِما یُناِسُب َمَع الشَّ

ُئ اْلَمْنِزَل ُغَرفاً.التَّقاسیُم اْألَساِسیَّةُ التَّْقلیِدیَّةُ الَّتي تُجَ  تَْبُرزِ لَْم  •  زِّ

َكةٍ  تُْستَْبَدلَ َو لَْن   •  .بِِمساَحِة َسَكٍن واِحَدٍة َو بُِجْدراٍن ُمتََحرِّ

 )ن عن كل جواب صحیح0.5/ ن2أُْكِمُل اْلَجْدَوَل التّالَِي: ( -5

فِْعٌل ِمَن  اَْلُجْملَةُ 

 اْألَْفعالِ 

 اْلَخْمَسةِ 

اِْسٌم ِمَن 

اْألَْسماِء 

 اْلَخْمَسةِ 

 تَْمییزٌ  تَْوكیدٌ 

یَُغیِّراِن َشْكَل اْلبَْیِت ذاتَھُ لِیَْظھََر لَِذوي الذَّْوِق 

فیِع أَْكثََر جاِذبِیَّةً.  الرَّ

 جاذبیة ذاتـ(ـھ) ذوي یغیران

6- ) :  )صحیحن عن كل جواب 0.5/ ن2أُْعِرُب ما تَْحتَھُ َسْطٌر في النَّصِّ

 .نعت تابع لمنعوتھ في الجر ناعم:

 .نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاھرة على آخرهاألقفال: 
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 .مضاف إلیھ  مجرور بالكسرة الظاھرة على آخره السرقات:

 مفعول بھ منصوب بالفتحة الظاھرة على آخره.رذاذا: 

ْمالُء ( • : اَْإلِ  ن)3اَْلَمجاُل اْلفَْرِعيُّ

ْكِل فیما یَأْتي: (أَْكتُُب َھْمَزةَ  -8  )ن عن كل جواب صحیح0.25/ن1اْلَوْصِل أَْو َھْمَزةَ اْلقَْطِع ِكتابَةً َصحیَحةً َمَع الشَّ

َرةً طَلَباً لِْألَ جْ أَ ْنساُن ْإلِ ْستَْخَدَم ااِ -        ْمِن.ِھَزةً ُمتَطَوِّ

 )ن عن كل جواب صحیح0.5/ ن1أَْكتُُب لَْفظَةَ "اِْبُن" ِكتابَةً َصحیَحةً: ( -9

 سینا بِأَمیِر اْألَِطبّاِء َوأَبو الطِّبِّ اْلَحدیِث ِمْن قِبَِل اْلَغْرِب في اْلُعصوِر اْلُوْسطى.  نُ بْ اِ لُقَِّب  -

یّاِضیّاِت اْلَعَرِب.  نُ بْ اِ  -  إِْسحاق اْلِكْنِديُّ ھَُو ِمْن أَبَِرِز ُعلَماِء الرِّ

 

 ن عن كل جواب صحیح)0.25ن / 1( أَْمَألُ اْلفَراَغ بَِھْمَزٍة ُمناِسبٍَة: -10

ً ئُمضیاْختََرَع اِْبُن َحیّاٍن ِحْبراً   ِ- سااْلَمْخطوطاِت وَ ِة ءقِرایُساِعُد َعلى  ا َل َمِن  في الظَّالِم، لِ ئالرَّ َكما كاَن أَوَّ

ھَِب. ءَ مااْستَْحَضَر    الذَّ

 نقطة)15اَْلَمجاُل الثّالُِث: اَْلِكتابَةُ (

ْكُل (اَْلَمجاُل  • : اَلشَّ  ن)5اْلفَْرِعيُّ

- : ْكِل التّامِّ  نقطة عن كل خطإ 0.5(انظر النص) * یخصم  أَْضبِطُ اْلَكلِماِت َواْلُجْملَةَ الَّتي ُكتِبَْت بَِخطٍّ َمْضغوٍط بِالشَّ

: اَلتَّْعبیُر اْلِكتابِيُّ (  ن)10اَْلَمجاُل اْلفَْرِعيُّ

 األخذ بالمحددات التالیة:یراعي في تصحیح موضوع التعبیر الكتابي  -

 .نقط)2احترام تقنیة كتابة حوار ( §
 .نقط)1ترابط االفكار ومنطق ترتیبھا وتناولھا: ( §
 .نقط)3( المستقبل : حجرةاستعمال عبارات تصف مالمح  §
 .نقط)1و الصرف: ( والتراكیب سالمة األسالیب  §
 .نقط)1سالمة المنتوج من األخطاء اإلمالئیة: ( §
  .ن)1احترام عالمات الترقیم ( §
 .نقطة) 1من الشطب: ( وسالمة المنتوججودة  §

 



 

 

 

 

 
1 

 

 
 

 

I-  نقطة ( 20)                                                                                                           القراءة  األول:املجال الرئيس ي 
 حد   .1

 
 م     :   حيحة( أمام اإلجابة الص  xص بوضع عالمة ) د نوعية الن

 
 ق

 
 ال
 
   ن(2)                                                                                                     ة

                                                                                                               ن(2)                                                                                                         أتمم خريطة الكلمة  اآلتية :أـ   .2

 

 

 
 

 صل كل جملة بمعنى مفردة " ب ـ 
 
 ت
 
 ك
 
 ل
 
                                                                          (x 3ن 1=ن 3)                                                     فيه:" في السياق الذي وردت ةف

 إ   ❖
 

 ل
 
  أ
 
   ن

 
 الط

 
 اق
 
  ة

 
 الكهرومائية ل ت

 
 مشقة   -       .                                        على البيئة  تكلفةلو من خ

  بناء الس    تكلفةتجاوزت  ❖
اقب   -      راهم.                                                                  ماليين الد   د   عو

❖  
 
 طيق اب ل ي  ذاك الش

 
                     نفقات -                                                                                    الحياة. تكلفة

  (0,5 – 0,75- 0,75= ن2)                                                                                   املاء .   ، الرياح ، الشمس   هي:  النصمصادر الطاقة املذكورة في  .3

ن /اختياران 2.)ها وسهولة تخزينها وتوزيعها ولكونها تنتج بدون احتراق للوقودفتنظرا لقلة تكل غيرها تعتمد الدول على الطاقة املائية أكثر من  .4

 فقط يعتبر الجواب مكتمال( 

: سلبيات الطاقة الكهرومائية ، التأثيرات الجانبية للطاقة الكهرومائية على البيئة/ التأثير  في الفقرة الثانية من النص الفكرة التي يعرضها الكاتب .5

  ن( 2)                                                             السلبي للطاقة الكهرومائية على البيئة ) كل جواب له نفس الدللة يعتبر صحيحا(

 ن( 2)                                                        أهمية الطاقة املائية ومميزاتها                 -       :النصالفقرة األولى من  يلخص مضمون ما  .6

 ن( 2)    املائية:من الطاقة   أمام موقف الكاتبضع عالمة  .7

 البيئة.  ية على تأثيرات سلبفوائد جمة ولكن لها أيضا  املائيةللطاقة  -

   نقطة واحدة للتعبير عن الرأي ونقطتان للتعليل ن(3).  في تطور  توظيف الطاقة الكهرومائية ؟ علل جوابك ك ما رأي   .8

II-  نقطة (  15)                                                                                    الظواهر اللغوية: الثاني املجال الرئيس ي 
  نقط( 6)  ملجال الفرعي األول: الصرف والتحويلا

1.  

 

 

                   :الشكل مع  آلتياالفعل من اسم اآللة  صغ  .2
 
انات ز 

 
خ
 
ل
 
  –  ا

 
ز ن

 
 ن( 1)                                                                                 خ

 ن( 1)                                                 ) كل اسم تفضيل يدل على نفس املعنى وبنفس الوزن(    أفضل/ أحسن            :على وزن "أفعل"  أتمم باسم تفضيل مناسب  .3

 

بية   األكاديمية الجهوية لمهن التر
  -مراكش  والتكوين

 آسف 
  المديرية اإلقليمية مراكش 

  
بية الوطنية والتكوين المهن    وزارة التر
 والتعليم العال  والبحث العلم  

 ــــــــ 2021دورة يونيو ـــــــ   لنيل شهادة الدروس االبتدائيةاالمتحان الموحد اإلقليم  تصحيح  

  عربيةة اللغة الماد

 ( لكل إجابة  0,25= ن1,5) 

 المضعف   المهموز   السالم   الناقص األجوف  المثال

د   لو    د  ساع  ت يج 
 
خ
 
ق   ت

 
ل
 
  خ

 
ذ
 
خ
 
أ د   ي   س 

x 

 (0,5بساطة / يسر       )مرادفها: . ( 0,5صعوبة / تعقيد )ضدها: 

 (0,5تقبل أي جملة تتضمن الكلمة وذات معنى  ) تركيبها في جملة: 

 سهولة

 (0,5اسم      )  نوعها : 

 

 



 

 

 

 

 
2 

                                                            ( = نصف نقطة لكل جوابن5,1)                                                                          .     الشكل التام مع ناسبة املأتمم الجدول بالعناصر   .4
       

 
 

 ( = نصف نقطة لكل كلمةن1)                                                                                    : أكتب العدد بالحروف مع التغييرات الالزمة .5

   نتاج الطاقة الكهرومائيةل  ةمحط خمس عشرةأنشأت الدولة  ❖

   نقط( 6) تراكيب : الالثاني املجال الفرعي  ❖

 ن(1)                                                    تتسبب    : استخرج من النص فعال مضارعا منصوبا .1

 "   :التصحيح عيد كتابة الجملة التالية مع  أ .2
 
 ي   م  ل

 
صو ي  ، لِ  الطاقة الكهرومائيةإلى أهمية   ا ِبهو ت  ن ِ

 
ل   ن  مِ  اق 

 
 ال
 
 (لكل جواب 0,5= ن1" )ثاتو ِ ل

 ( لكل جواب 0,5ن= 1)   تمييز ملحوظ         استهالكا زادت الطاقة الكهرومائية :   نوعه ضع سطرا تحت التمييز في الجملة وحدد  .3

 ( لكل جواب 0,5ن= 1)                                                                                 :  أضع سطرا تحت التوكيد وأحدد نوعه في كل جملة مما يلي  .4

اقِة  ❖
 
صادر  الط ها م  ن  ي   ع 

 
ِرط ف 

 
الل  ال

 
ِتغ عاني االس 

 
          توكيد معنوي   .         ت

❖  
 
لبيئة

 
 ا

 
ساس  االستمرارِ   البيئة

 
 توكيد لفظي                                   .أ

خاك      : بشكل صحيحفي الجملة التالية أكتب مابين قوسين  .5
 
ميك     -أ  (لكل جواب  0,5ن= 1)                                                                  ح 

 ( لكل جواب 0,5ن= 1) .                                                انات ضخمةبنى املهندسون خز                       :الجملة إعرابا تاماأعرب  .6

 ...فعل ماض مبني على السكون : بنى  ❖

 فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم  ون :الهندس  ❖

 مفعول به منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم  :انات خز   ❖

 : نعت تابع لنعوته في النصبضخمة ❖

  نقط( 3)   اإلمالء : الثالث املجال الفرعي 

 ( X  4ن  25,0)                                                                                        :                  امأل الفراغ بهمزة القطع او همزة الوصل املناسبة  .1

❖  
 
 أ
 
 ن
 
 ق
 
 ذ

 
 ٱ    ر  صاد  م     ت

 
 لط

 
      ة  اق

  جود  و 
 
     ناس  أ

 
 م  ثيرين و  ك

 
   لوقات  خ

 
 أ

 
 رى.خ

 

 ( X  4ن 25,0)                                                                                                                                                              : املناسبةهمزة الأضف  .2

 
 

 

 ( X  2ن  ,520)                                                                                                    ابن  زياد                    /أحمد بن علي      :        امأل الفراغ  .3
 

ــى                                                                                               //:   دعـا     ة امأل الفراغ باأللف اللينة املناسب .4   ( X  2ن 0,25)  مصطفـــ

III-  نقطة ( 15)                                                                                                      الكتابة:  الثالث املجال الرئيس ي 

 ك  م  ي  :  ( لكل كلمة 0,5نقط5)   الشكل املجال الفرعي األول:   .1
 ن 

 
 ها أ
 
  ن
 
  س  ت

  ب  ب 
 
 ض  أ

 
  رارا

 
 بير  ك

 
 ل   ة

  
 ناس  ج  أل

ه  /  ٱ  / جُّ و 
 
 /   ٱلت

 
ة
 
اق

 
انات  /   ٱلط ز 

 
خ
 
ار  ٱل

 ة  لض 

 نقط( 10)  التعبير الكتابي :  الثاني املجال الفرعي 

نقطة لجودة 1نقطتان لسالمة اللغة /  2نقطتان الستحضار تقنيات كتابة مقال /  2نقط النسجام املحتوى مع نص الوضوع /  4 -

 نقطة لعالمات الترقيم.   1التنظيم / 

 اسم المكان    الفعل     اسم المفعول   اسم الفاعل  الفعل   
 َمَمر   َمر   ُمْنتَج     ُمْنتِج   أَْنتََج 

 ءوس   ئل  قا ر  ئبـ   ول  ؤ س  م  



 

 

 

 

 
1 

 
 

 

 تزكية 

أصحاب   كما بلوناإنا بلوناهم من قوله تعالى:"  ؛من سورة القلم استشهد بها الجار أمام البائع ،لتي انية اآليات القرآبعض  كتابة ب)ي(  ذكر  -1

 ( لكل آية 0,5/  ) نقطتان "على حرد قادرينوغدوا  "إلى " الجنة 

( فََطاَف َعلَْيَها َطائٌِف ِمْن  18( َوََل يَْستَثْنُوَن )17َب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسُموا لَيَْصِرُمنََّها ُمْصبِِحيَن )إِنَّا بَلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحا  
ِريِم )19َربَِِّك َوُهْم نَائُِموَن ) َصاِرِميَن  ( أَِن اْغُدوا َعلَى َحْرثُِكْم إِْن ُكْنتُْم  21( فَتَنَاَدْوا ُمْصبِِحيَن )20( فَأَْصبََحْت َكالصَّ

 ( َوَغَدْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدِرينَ 24( أَْن ََل يَْدُخلَنََّها اْليَْوَم َعلَْيُكْم ِمْسِكيٌن )23( فَاْنَطلَقُوا َوُهْم يَتََخافَتُوَن )22)

 ( لكل شرح 0,25. نقطة 0,5)  التي رتلها السيد أحمد، أذكرها:آيات سورة القلم من  املفرداتطلبت فاطمة من والدتها شرح بعض  -2

 ولم يحددوا حقا للمساكينلم يقولوا :"انشاء هللا"  :  ال يستثنون  ❖

 اختبرنا أهل مكة بالجوع والقحط  :  بلوناهم ❖

3-  
 
 ( نقطة 0,5)  :هاأذكر "  طائففي لفظ "خالل ترتيله لآليات قاعدة تجويدية  جار فاطمةف وظ

 املد املتصل    : طائف ❖

        نقطة( 1)        ما معنى االيمان بالقضاء والقدر ؟ أذكر فضال من أفضاله.وقدره، سلوك الشيخ الفقير  يؤكد إيمانه بقضاء هللا   -4

 نقطة (  0,5)  اليقين بأن كل ما يقع في ملك هللا قد سبق في علم هللا ، فظهر على مقتض ى مرادهللاـ      االيمان بالقضاء والقدر هو  

 نقطة(  0,5كينة ؛الحكمة والرحمة والعبرة ) جواب واحد يعتبر كافيا فضيلة من فضائله : الرضا والتسليم ؛ االطمئنان والسـ  

 استجابة  

افق مع أحكام الصيام ؟ضع   ردد البائع لفظ : " أنا صائم "   -5  عالمة أمام االختيار الصحيح   )ي( ؛ هل سلوكه  اتجاه الشيخ املحتاج يتو

 
 

 لكل جواب(  0,25)  نقطة (  0,75)   واملجتمع .للفرد   بالنسبةالبائع بثالثة من فوائد الصيام الصحيح )ي( ذكر      - 6

روحية ومنها :ـــ تهذيب النفس وتزكيتها  ، تقوى هللا / أخالقية ومنها :الكف عن الغيبة والنميمة ، الكف عن سائر   ـ  ثالث إجابات مما يلي :  

صحية ومنها : إراحة الجهاز الهضمي ، تطهير املعدة واألمعاء من الرواسب / اجتماعية ومنها : تحقيق الشعور باالتحاد والتضامن   / الرذائل 

   والتكافل ، إثارة عاطفة الرحمة.
 

ها من خالل إتمام  ، ذكر البائع بفضلعلى اكتساب املغفرةوتساعد الفرد بين العبادات التي تؤدى في شهر رمضان  منصالة التراويح    -7

  )نقطة واحدة(       : الحديث الشريف  اآلتي

 نقطة (  0,5واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه") قام رمضان إيمانا   عن أبي هريرة )ض(، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : "من -أ 

 نقطة (  0,5ركعتين ركعتين مع التسليم )  :   تؤدى صالة التراويح -ب
 

 

 اقتداء 

 نقطة(  0,25لكل جواب )  نقطة (  0,75) ن مظاهر صبر الرسول صلى هللا عليه وسلم  على أذى قريش: ثالثة م -ت
 على اإلهانة  والسخرية  صبره على اتهامه بالجنون والسحر                            ــــــــ  صبره على االعتداء البدني                    ـــــــ صبره  -

 نقطة(  0,25لكل جواب )   نقطة (  0,75)  : ذين عذبوا بسبب إسالمهمأذكر ثالثة من ال  -9

 ـ أسرة آل ياسر : سمية  ، عمار بن ياسر، ياسر أبو عمار       رض ي هللا عنهم 
 

بية   األكاديمية الجهوية لمهن التر
  -مراكش  والتكوين

 آسف 
  المديرية اإلقليمية مراكش 

  
بية الوطنية والتكوين المهن    وزارة التر
 والتعليم العال  والبحث العلم  

بي ــــــــ 2021دورة يونيو ـــــــ   لنيل شهادة الدروس االبتدائيةاالمتحان الموحد اإلقليم  تصحيح    ة اإلسالميةمادة: التر

 نقطة (  0,5)     سلوك  غير سليم  سلوك سليم
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 حكمة  ال
 

 لكل جواب (   0,5)  نقطة(  1) ذ العبرة من قصتهم .عاد أحمد ليحدث البائع وينصحه بأال يكون كأصحاب الجنة وأن يأخ  -10

 هو التفكر في الحدث واستخالص العبر والعظات. االعتبار  -أ 

أتدبر في الحدث  ، أستخلص العبر والعظات  ، أصحح سلوكي ) أندم وأرد الحق ألهله ، أقلع عن الخطإـ،  : يتم االعتبار من خالل -ب

 أعزم أال أعود( 

 نقطة(   0,5)  للمساكين أمثال الشيخ املذكور في الوضعية حق يجب رعايته من طرف جميع املسلمين.  -11

 هو ما فرضه هللا تعالى على الغني في ماله من زكاة ) كل تعريف مطابق لهذا يعتبر صحيحا( حق املسكين  -أ 

 لكل جواب صحيح(  0,25)  نقطة(  0,75) ضع عالمة أمام فضل تمكين املسكين من حقه من بين ما يلي:   -ب

 تحصين النعمة من الزوال  -                                 رض ى هللا تعالى                                               -

 نشر الصراعات وتقوية الخالف بين الناس   -                                                           تقليص الثروة وضياعها - -

   غضب هللا تعالى    -               نشر املحبة بين الناس                                                     -

   

 

 

 

 

 

 


