األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية
ـ نيابة تاوريرت ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس البتدائية
دورة يونيو 3102
مادة :اللغة العربية و التربية اإلسالمية

عناصر اإلجابة
مدة اإلنجاز :
ساعة و  21دقيقة

جب عن األسئلة.
اقرأ النص ثم أ ِ
إن التعليم حق مشروع لألطفال جميعهم ،وهو مسؤولية على عاتق اآلباء والحكومات...
ألنه ال تقدم وال تنمية مع الجهل واألمية .لهذا أصبح واجبا علينا تحسين تعليم النشء وتقليص
ال محاربة مست ِمرة ِ
حماية لهم من
ارب تش ِغيل آألطف ِ
االنقطاع عن الدراسة .كما علينا أن نح ِ
الجهل والتشرد واالستغالل .وعلى آلمؤسسا ِ
ارية وتسهر
ت آلعمو ِمي ِة أن ترعى قدراتِ ِهم آلِبتِك ِ
يرها ،ألن في ذلك اعترافا بالحق األصيل لكل طفل في الحياة الكريمة .وهذه هي
على تط ِو ِ
الرسالة التي أطلقها ميثاق حقوق الطفل الصادر عام 9191م.
األسئلة :
أول القراءة والفهم)91( :
 9ـ عنوان النص :التعليم حق مشروع ـ حقوق الطفل ـ حماية الطفل 2( ......ن)
( 2ن
 - 2نوع النص  :مقالة
( 2ن)
تقليص :تخفيض ـ تقليل...
تطوير :تحسين ـ تجويد ...
 3ـ المعنى:
( 2ن)
النقطاع  :االستمرار ـ المواصلة
تقدم :تأخر ـ تخلف
 4ـ الضد :
 5ـ واجبات اآلباء والحكومات نحو األطفال :ـ تحسين تعليم النشء ـ تقليص االنقطاع عن الدراسة.
ـ محاربة تشغيل األطفال ـ حمايتهم من الجهل والتشرد واالستغالل ـ رعاية قدراتهم االبتكارية
( 2ن)
والسهر على تطويرها.
الشكل :

( 91ن)

تخصم نقطة عن كل خطإ

ثالثا التراكيب 6( :ن)
 -9اإلعراب  3(:ن)
جميعهم :توكيد معنوي مجرور بالكسرة الظاهرة وهو مضاف.
الهاء :ضمير متصل في محل جر مضاف إليه .الميم :عالمة لجمع الذكور.
تحسين :اسم أصبح (مؤخر) مرفوع بالضمة الظاهرة.
حماية :مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة.
 -2وضع الجملة في ترسيمة 3( :ن)
حرف ناسخ
إن

اسم إن
التعليم

خبرها
حق

نعت
مشروع

رابعاالصرف و التحويل 6(:ن)
 -9حول الجملة إلى الغائب مع ضمائر المثنى و الجمع بنوعيهما مع الشكل التام.
" عليهما أن يحاربا تشغيل األطفال "
" عليهما أن تحاربا تشغيل األطفال "
" عليهم أن يحاربوا تشغيل األطفال "
" عليهن أن يحاربن تشغيل األطفال "
 -2ضع الكلمات في الجدول:
اسم فاعل
مستمرة

(2ن)

( 2ن)

اسم مفعول
مشروع

 -3اكتب األعداد بين قوسين بالحروف.
ـ سبع فتيات ـ أربع عشرة تلميذة

مصدر
استغالل
ـ خمسة أوالد

صفة مشبهة
كريمة
( 2ن)
ـ ثمانية عشر تلميذا

خامسا ،اإلمالء 3( :ن)
 9ـ كتابة المفرد  :مباراة ـ زيت
 - 2كتابة المضارع  :يجيء ـ يطفئ
 - 3كتابة كلمة " ابن " كتابة صحيحة
 محمد السادس ملك المغرب هو ابن الحسن بن محمد الخامس.
سادسا التعبير الكتابي  95( :ن)

( 9ن)
( 9ن)
( 9ن)

الحظت أن أحد زمالئك يكثر من التغيبات عن الدراسة .اكتب له رسالة من  91أسطر.
ـ لتذكره فيها بأهمية متابعة الدرا سة.
ـ وتبين له األخطار التي تهدد مستقبله إذا انقطع عن الدراسة.
ـ وتقنعه باإلقالع عن التغيب.
يراعى في التصحيح ما يلي:
المرسل إليه ـ التحية ـ) ( 2ن) ـ المقروئية (2ن)
ـ شكل الرسالة (التاريخ ـ المرسِ ل ـ
َ
 المالءمة (االرتباط بالموضوع ) ( 2ن) – سالمة اللغة وتوظيف المتحكمات في األساليب ( 4ن)– انسجام و تسلسل األفكار3( -ن) – استعمال عالمات الترقيم (2ن).

عناصر اإلجابة:التربية اإلسالمية
ا ـ القرآن الكريم 2 :ن
" فذرني و من يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث ال يعلمون ( )44وأملي لهم إن كيدي متين( )45أم
تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ( )46أم عندهم الغيب فهم يكتبون ( )44فاصبر لحكم ربك وال تكن
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ( )49لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ()41
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ( .")51سورة القلم
ب ـ الشرح0 :ن
 -مكظوم  :مملوء غيظا وغما .

ـ كيدي متين  :انتقامي من الكفار شديد.

أ -القواعد التجويدية في 0 :ن
من حيث :اإلظهار

من يكذب :اإلدغام بغنة
ثانيا :العقائد والعبادات 3.2:نقط
 9ن.

أ -أصل بسهم الكلمة بنقيضها
التوحيد *

* المعصية

اإليمان *

* الشك

اليقين *

* الكفر

الطاعة *

* الشرك

ب -الصيييام هييو اإلمسيياك عيين شييهوتي الييبطن و الفييرر ميين طلييوع الفجيير إلييى غييروب الشييمس بنييية
التعبد و التقرب هلل تعالى  9 .ن
ـيييي ميييين شييييروط الصيييييام :البلييييو – العقييييل – اإلقاميييية – الصييييحة – الطهيييير ميييين دم الحيييييض و
النفاس 1.5 ..ن
ثالثا :الحديث واآلداب والسيرة النبوية  3.2نقط
أ ـ قييال صييلى ي عليييه و سييلم  " :ميين لييم يييدع قييول الييزور و العمييل بييه  ،فليييس هلل حاجيية فييي أن
يدع طعامه وشرابه "  9.5ن
ب ـ أصل بخط بين الحدث و تاريخ وقوعه9 .ن
الهجرة النبوية *
فتح مكة

* السنة الحادية عشرة للهجرة
* السنة العاشرة للهجرة

*

وفاة الرسول صلى ي عليه و سلم *
حجة الوداع

*

* السنة الثامنة للهجرة
* السنة األولى للهجرة

