
 

 
          المديرية اإلقليمية مراكش
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اندروس االبتدائيت             
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:............. االسم انكامم
 

 :............رقم االمتحان
 

 وحدة انهغت انعزبيت وانتزبيت اإلسالميت           

 ساعت ووصف:                 مدة اإلوجاس
 

 :انهغت انعزبيت: أوال

 :انىص

 ػَيٞخ شبٍيخرىل أّٖب .  اٍزذادا ىؼقو اإلّسبُ فؤضحذ ضشٗسح ال َٝنِ االسزغْبء ػْٖبانثىرة انتكىىنىجيت       رَضو 

رقً٘ ػيٚ رطجٞق اىؼيً٘ ٗاىزقْٞبد اىحذٝضخ ثشنو ٍْظٌ رحقٞقب ألٕذاف ٍَٖخ ىألفشاد ٗاىَجزَؼبد فٜ ٍجبالد اىحٞبح 

 .ميٖب

 ثفضو اىٖ٘ارف اىزمٞخ قزيت صغيزة ح٘ىذ اىؼبىٌ رح٘ٝال ٍزٕال، فؤطجح انعظيمت وتائجها       ٕزٓ اىض٘سح اىؼيَٞخ 

ٗاىح٘اسٞت ٗغٞشٕب ٍِ ٗسبئو اىزنْ٘ى٘جٞب األخشٙ، فظبحت اسزخذاٍٖب رؤصٞشاد إٝجبثٞخ ػيٚ ٍسز٘ٙ اىؼَو 

ٗاالرظبه ٗػيٚ ٍسز٘ٙ اىز٘اطو ٗاىظْبػخ، أفبدد اىَجزَغ أفشادٓ ٗفئبرٔ إال اىَسٞئِٞ ٌٍْٖ ىٖزا االسزخذاً مبإلدٍبُ 

ػيٚ اإلّزشّٞذ، اىزٛ أضحٚ ٍشنيخ ػبىَٞخ سبسػذ أق٘ٙ دٗه اىؼبىٌ اقزظبدا إىٚ اىجحش فٜ سجو ػالجٖب، ٗإَٕبه 

 .اىنزبة ٗاىَطبىؼخ اىحشح ٍَب أصش ػيٚ أسبىٞت اىزؼجٞش ٗاىنزبثخ

 .ػيٞٔ فززؼطو قذسارل اىؼقيٞخ ٗرزؼ٘د ػيٚ االرنبهال رذٍِ  ٝب ريَٞز ىالّزشّٞذ ٗ     فحسه استعمانك

                                            ػِ ٍجيخ اىَ٘س٘ػخ اىظغٞشح ثزظشف

 ( وقطت20): انمجال انزئيسي األول

 ( وقطت12)انقزاءة وانفهم  (1

 :اسزخشط ٍِ اىْض- أ

 :.............................. ّفؼذ:..........................  ٍذٕشب:..............................االػزَبد:   ٍشادف

 ............................≠قذَٝخ ....................................≠ سيجٞخ...............................≠أضؼف : ضذ

 :.............................................   ٗسبئو:................................ٍجزَؼبد:    ٍب ٍفشد- ة

 ٍقبىخ-        قظخ          -          خطجخ          -           حنبٝخ         :     ضغ ّ٘ع اىْض داخو إطبس- ط

 :...................................................................................................................أػط ػْ٘اّب ٍْبسجب ىيْض- د

 ........................................................................................................؟إىٚ ٍبرا ح٘ىذ اىزنْ٘ى٘جٞب اىؼبىٌ- ٓ

 ..........................................................................................: ارمش رؤصٞشِٝ إٝجبثِٞٞ ىيزنْ٘ى٘جٞب اىحذٝضخ - ٗ

 :.............................................................................ارمش ٍِ خاله اىْض أضشاس اإلدٍبُ ػيٚ االّزشّٞذ- ص



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

 ( وقظ 8)انشكم  (2

 . فٜ اىْض مضغىطاضجط ثبىشنو اىزبً ٍب مزت ثخط

 ( وقطت15): انمجال انزئيسي انثاوي

 ن6: انتزاكيب (1

 :اسزخشط ٍِ اىْض جَيخ رْبست اىزشسَٞخ اىزبىٞخ- أ

 جبس ٍٗجشٗس ٍسزضْٚ أداح اسزضْبء اسٌ ٍؼط٘ف ثذه ٍفؼ٘ه ثٔ فبػو ضَٞش ٍسززش فؼو ٍبع

        

 :اسزخشط ٍِ اىْض- ة

 ٍْبدٙ رَٞٞضا اسَب ٍ٘ط٘ال ٍفؼ٘ال ٍطيقب ّؼزب سججٞب ر٘مٞذا ٍؼْ٘ٝب ٍفؼ٘ال ألجئ ّبسخب حشفٞب

        

 :أػشة ٍب رحزٔ خط فٜ اىْض- ط

 :................................................................................................................................................ػَيٞخ

 :................................................................................................................................................شبٍيخ

 :.....................................................................................................................................................ال

 :.................................................................................................................................................رذٍِ

 ن6: انصزف وانتحىيم (2

 "ال تدمه يا تهميذ فتتعطم قدراتك انعقهيت :   "ح٘ه اىجَيخ اٟرٞخ إىٚ اىَطي٘ة ٍغ اىشنو- أ

 :........................................................................................................................اىَخبطت اىَفشد اىَؤّش

 :........................................................................................................................اىَخبطت اىجَغ اىَؤّش

 اىٖ٘اء–  اىشاػٜ –  اىزمشٙ –  اىفضبء –  اىْبدٛ–اىَسزشفٚ : أٍأل اىجذٗه ثَب ْٝبست ٍِ اىنيَبد اىزبىٞخ- ة

 اسٌ ٍقظ٘س اسٌ ٍَذٗد اسٌ ٍْق٘ص

   

 :طغ ٍِ األفؼبه اٟرٞخ حست ٍب ٕ٘ ٍطي٘ة- ط.

 اسٌ فبػو: .............................................اسزقجو 

 اسٌ ٍفؼ٘ه: ...............................................دخو 

 اسٌ آىخ: ..............................................مْس 

 اسٌ ٍنبُ: ...............................................طيغ 

 فزح-    شذ    -    ٗقف    -   ٍبه  :   طْف األفؼبه اىظحٞحخ ٗاىَؼزيخ ٍَب ٝيٜ- د

 ...................................................................................................................................:األفعال انصحيحت



 ......................................................................................................................................:األفعال انمعتهت

 ن3: اإلمالء (3

 :اجؼو اىنيَخ اىزٜ رحزٖب خط ّنشح ٍغ اىشنو اىزبً- أ

 : .................................................................................. فٜ اىَحنَخاىـــــَــحـــبٍــٜ اىـــقـــبضــٜطــبفـــح 

 :حذد ّ٘ع اىَٖضح فٜ مو حبىخ- ة

 :..................................................اْسِزْقجبه- 

 : ...................................................اْمشاً- 

 :أضف اىزبء اىَْبسجخ ىينيَبد اىزبىٞخ- ط

 .......ٍَـــْنـــَزــجـَــ........    -    ســبَػــــْذ......   -    ٍُـــَذسِّســـب......    -    قــبفــيــ

 : أرٌَ اىنيَبد اٟرٞخ ثبىَٖضح اىَْبسجخ- د

 ٍِِ......ٍُــ-      ه     .........َســ.......    -   ِضٞب-   ه   .....ٍب

 ( وقطت15)انتعبيز انكتابي : انمجال انزئيسي انثانث

 أسطش ػيٚ األقو رزحذس فٖٞب ػِ إَٔٞخ 8         ثيغل أُ طذٝقل ٍذٍِ ػيٚ االّزشّٞذ فنزجذ ىٔ سسبىخ ٍِ 

 .االّزشّٞذ ٗاىف٘ائذ اىزٜ ٝقذٍٖب ىْب ٗرْظحٔ ثؼذً اإلدٍبُ ػيٞٔ

 .     امزت ثخط جٞذ، ال رْس ػْبطش اىشسبىخ ٗاحزشً ػالٍبد اىزشقٌٞ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 :انتزبيت اإلسالميت: ثاويا

 :انىضعيت األونى

قذٍذ األسزبرح دسسب ػِ حٞبح اىشس٘ه طيٚ اهلل ػيٞٔ ٗسيٌ، ّشؤرٔ ٗثؼضزٔ،ٗرمشد اٟالً ٗاألرٙ اىزٛ رؼشع ىٔ ٍِ 
 .مفبس قشٝش، ىنِ اهلل مبُ دائَب ْٝظشٓ ٗٝسبّذٓ، ٍسزشٖذح ثق٘ىٔ رؼبىٚ فٜ س٘سح اىقيٌ ثبٟٝبد اىنشَٝخ اىزٜ رجِٞ رىل

 .....................................................................................؟مٞف ّشؤ اىشس٘ه طيٚ اهلل ػيٞٔ ٗسيٌ ٍِٗ مفئ- أ

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

 اىضشة ثبىحجبسح ٗاىست ٗاىسخشٝخ:                                      + طو ثخط اىؼجبسح اىزبىٞخ ثَب ْٝبست- ة

 االسزحسبُ ٗاىقج٘ه:                   +  نما جهز انزسىل صهى اهلل عهيه وسهم باندعىة اإلسالميت نقي

 االرٖبً ثبىسحش ٗاىجُْ٘                                                                                         + 

 ...........................................؟"اىيٌٖ اغفش ىقٍٜ٘ فئٌّٖ ال ٝؼيَُ٘"ػالً ٝذه ق٘ه اىشس٘ه طيٚ اهلل ػيٞٔ ٗسيٌ -ط

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

ٕٗ٘ أػيٌ "إىٚ ق٘ىٔ رؼبىٚ " ثسٌ اهلل اىشحَِ اىشحٌٞ ُ ٗاىقيٌ ٍٗب ٝسطشُٗ"امزت ٍِ ق٘ىٔ رؼبىٚ فٜ س٘سح اىقيٌ - د
 ..........................................................................................................................................":ثبىَٖزذِٝ

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

 ......................................................................................................................؟"غٞش ٍَُْ٘"ٍب ٍؼْٚ - ٓ

 :.........................................ثَِ ضو:  حذد اىقبػذح اىزج٘ٝذٝخ فٜ اىؼجبسح اىزبىٞخ- ٗ

 :انىضعيت انثاويت

فٜ شٖش سٍضبُ ٗثؼذ طالح اىزشاٗٝح، قشس سنبُ حٞل إػذاد قفخ سٍضبُ ٗر٘صٝؼٖب ػيٚ األسش اىفقٞشح صمبح 
ىنِ أحذ اىسنبُ اٍزْغ ػِ اىَشبسمخ ٍٗسبػذح اىَحزبجِٞ فغضت . ٗإحسبّب، ٗحذدٗا ٍسبَٕخ ٍبىٞخ ىششاء مو ٍب ٝيضً

ٍْٔ جٞشأّ ٗػبرج٘ٓ ػيٚ رىل فزذخو اإلٍبً ٗرمشٓ ثقظخ سٞذّب إثشإٌٞ ٍغ أثٞٔ ٗثآٝبد ٍِ س٘سرٜ اىقيٌ ٗاىَشسالد 
 .إلقْبػٔ ثفؼو اىخٞش

 :.....................................................................................................رمش ٕزا اىشجو ثَشارت اىذِٝ اىضالصخ- أ

 :.............................................................................................................................اىظٞبً: - ػشف- ة

 :..................................................................................................................................طالح اىزشاٗٝح- 

 .............................................................................................................مٞف حبٗس سٞذّب إثشإٌٞ أثبٓ؟- ط

 ":مزىل ّجضٛ اىَحسِْٞ"إىٚ "  إُ اىَزقِٞ فٜ ظاله ٗػُٞ٘" امزت ٍِ ق٘ىٔ رؼبىٚ فٜ س٘سح اىَشسالد -د

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

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

 ":فؤطجحذ مبىظشٌٝ"إىٚ " إّب ثيّ٘بٌٕ مَب ثيّ٘ب أطحبة اىجْخ"امزت ٍِ ق٘ىٔ رؼبىٚ فٜ س٘سح اىقيٌ - ٓ

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

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

 :ٍِ خاله قشاءرل ىيْض ٍب سأٝل فٜ سي٘ك ٕزا اىشجو- ٗ

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



انهغت انعزبيت تصحيح مادة 

 2018 يىويى 

 ( وقطت20 ): انمجال انزئيسي األول

  وقطت12: انقزاءة و انفهم (1

 1,5ُأفبدد   : ّفؼذ-     ٍزٕال      : ٍذٕشب-    االرنبه    : االػزَبد- أ

 1.5ُ حذٝضخ     ≠قذَٝخ -     إٝجبثٞخ     ≠سيجٞخ -      أق٘ٙ    ≠    أضؼف 

 2ُٗسٞيخ      . ٗسبئو-     ٍجزَغ    : ٍجزَؼبد- ة

 2ٍُقبىخ           - ط

 2ُ....   أضشاس اىزنْ٘ى٘جٞب– إَٔٞخ اىزنْ٘ى٘جٞب –ص٘سح اىزنْ٘ى٘جٞب - د

 1ُإىٚ قشٝخ طغٞشح            - ٓ

 سشػخ اىحظ٘ه ػيٚ – سٖيذ اىز٘اطو – قشثذ اىَسبفبد –ػيٚ ٍسز٘ٙ اىؼَو ٗاالرظبه ٗػيٚ ٍسز٘ٙ اىز٘اطو ٗاىظْبػخ- ٗ

 1ُ.      سثح اى٘قذ ٗاىجٖذ–اىَؼيٍ٘خ 

 1ُ.     ٝظجح اىفشد غٞش ٍؼزَذ ػيٚ ّفسٔ–رزؼطو اىقذساد اىؼقيٞخ - ص

 (8:)انشكم (2

َْ٘سُح اىِزْنُُْ٘ىِ٘جَُٞخ    َٖب   -   َاىَض ََُخ ََّزبِئُج ََبَىَل-   َقْشًَٝخ َطِغَٞشًح   -    َاْىَؼِظٞ ِْ اْسِزْؼ  8َُفَحِس

 (وقطت15 )انمجال انزئيسي انثاوي

  وقظ6: انتزاكيب (1

 2ُ-أ

 جبس ٍٗجشٗس ٍسزضْٚ أداح اسزضْبء اسٌ ٍؼط٘ف ثذه ٍفؼ٘ه ثٔ فبػو ضَٞش ٍسززش فؼو ٍبع

 ٌٍْٖ اىَسٞئِٞ إال  فئبرٔ أفشادٓ اىَجزَغ ٕٜ أفبدد 

2 -2ُ 

 ٍْبدٙ رَٞٞضا اسَب ٍ٘ط٘ال ٍفؼ٘ال ٍطيقب ّؼزب سججٞب ر٘مٞذا ٍؼْ٘ٝب ٍفؼ٘ال ألجئ ّبسخب حشفٞب

 ريَٞز اقزظبدا اىزٛ رسٖٞال اىؼظَٞخ ميٖب رحقٞقب أُ

 خجش أُ ٍشف٘ع: ػَيٞخ- ط

 ّؼذ ربثغ ىَْؼ٘رٔ: شبٍيخ

 أداح ّٖٜ: ال

 2ُفؼو ٍضبسع ٍجضًٗ ثال اىْبٕٞخ ٗاىفبػو ضَٞش ٍسززش رقذٝشٓ أّذ      : رذٍِ

  وقظ6: انصزف وانتحىيم (2

 0.75ُال رذٍْٜ ٝب ريَٞزح فززؼطو قذسارل اىؼقيٞخ    - أ

 0.75ُال رذٍْ٘ا ٝب رالٍٞز فززؼطو قذسارنٌ اىؼقيٞخ         



 0,5ُ اىشاػٜ –اىْبدٛ : اسٌ ٍْق٘ص- ة

 0,5ُاىٖ٘اء             –اىقضبء : اسٌ ٍَذٗد

 0,5ُ اىزمشٙ     –اىَسزشفٚ : اسٌ ٍقظ٘س

 ٍُْسَزْقِجو: اسزقجو- ط

 ٍَْذُخ٘ه: دخو

 ٍِْنََْسخ: مْس

 2ٍَُْطَيغ           :طيغ

 0,5ُ شذ        –فزح : األفؼبه اىظحٞحخ- د

 0,5ُ ٗقف            –ٍبه : األفؼبه اىَؼزيخ

  وقظ3: اإلمالء (3

 0.5ُطبفح قبع ٍحبٍٞب فٜ اىَحنَخ     - أ

 0.5َُٕضح ٗطو            : اسزقجبه- ة

 0.5َُٕضح قطغ         :    إمشاً

 0.5ُ ٍنزجخ      – سبػذد – ٍذسسبد –قبفيخ - ط

 1ُ ٍؤٍِ      – سؤه – ضٞبء –ٍبئو - د

  وقطت15انتعبيز انكتابي : انمجال انزئيسي انثانث

       3ُاالىزضاً ثبىَ٘ض٘ع 

       2ُاىحجٌ اىَطي٘ة 

        2ُرشرٞت األفنبس 

      3ُاىسالٍخ ٍِ األخطبء اىيغ٘ٝخ 

      2ُأدٗاد اىشثط 

       ٌٞ2ُػالٍبد اىزشق 

       1ُج٘دح اىؼشع 

 

 

 

 

 

 

 



 :مادة انتزبيت اإلسالميت:  ثاويا

 

 :انىضعيت األونى

 0,5ُّشؤ اىشس٘ه طيٚ اهلل ػيٞٔ ٗسيٌ ٝزَٞب فنفئ جذٓ صٌ ػَٔ    - أ

   اىضشة ثبىحجبسح ٗاىست ٗاىسخشٝخ=ُ                                            0,75-                                      ة

   االسزحسبُ ٗاىقج٘ه        :                     ىَب جٖش اىشس٘ه طيٚ اهلل ػيٞٔ ٗسيٌ ثبىذػ٘ح اإلسالٍٞخ ىقٜ

                                                                                                االرٖبً ثبىسحش ٗاىجُْ٘

 0,5ُ....   اىزسبٍح/ ػيٚ خيقٔ اىؼظٌٞ/ ٝذه ق٘ه اىشس٘ه طيٚ اهلل ػيٞٔ ٗسيٌ ػيٚ حئَ ٗسحَزٔ- ط

ثسٌ اهلل اىشحَِ اىشحٌٞ ُ ٗاىقيٌ ٍٗب ٝسطشُٗ ٍب أّذ ثْؼَخ سثل ثَجُْ٘ ٗإُ ىل ألجشا غٞش ٍَُْ٘ ٗإّل ىؼيٚ خيق ػظٌٞ فسزجظش - "د

 2ُ"      ٗٝجظشُٗ ثؤٝنٌ اىَفزُ٘ إُ سثل ٕ٘ أػيٌ ثَِ ضو ػِ سجٞئ ٕٗ٘ أػيٌ ثبىَٖزذِٝ

 0,5ُغٞش ٍْقطغ      :غٞش ٍَُْ٘- ٓ

 0,5ُإخفبء اىُْ٘ اىسبمْخ  : ٍِ ضو- ٗ

 

 :انىضعيت انثاويت

 0,75ٍُشارت اىذِٝ اىضالصخ ٕٜ اإلسالً ٗاإلَٝبُ ٗاإلحسبُ     - أ

 1ُ.    اإلٍسبك ػِ شٖ٘رٜ اىجطِ ٗاىفشط ٍِ طي٘ع اىفجش إىٚ غشٗة اىشَس ثغٞخ اىزقشة ٗاىزؼجذ هلل: اىظٞبً- ة

 .   ٍِ اىظي٘اد اىَسّْ٘خ ٗ رؤدٛ فٜ شٖش سٍضبُ ثؼذ طالح اىؼشبء أٗ ٍب ٍؼْبٓ: طالح اىزشاٗٝح

   0,5ُحبٗس سٞذّب اثشإٌٞ أثبٓ ثيطف ٗأدة      - ط

 1ُ"    إُ اىَزقِٞ فٜ ظاله ٗػُٞ٘ ٗف٘امٔ ٍَب ٝشزُٖ٘ مي٘ا ٗاششث٘ا ْٕٞئب ثَب مْزٌ رؼَيُ٘ إّب مزىل رجضٛ اىَحسِْٞ- "د

إّب ثيّ٘بٌٕ مَب ثيّ٘ب أطحبة اىجْخ إر اقسَ٘ا ىٞظشٍْٖب ٍظجحِٞ ٗال ٝسزضُْ٘ فطبف ػيٖٞب طبئف ٍِ سثل ٌٕٗ ّبئَُ٘ فؤطجحذ - "ٓ

 1ُ"         مبىظشٌٝ 

 1ُ...   سي٘ك ٍشف٘ع –سي٘ك خبطئ -     ٗ

 



 

 

 

 

 
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                                                     -

   

 

 

 

 

 

 


