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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين :طنجة-تطوان -الحسيمة

المديرية اإلقليمية الفحص أنجرة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عناصر اإلجابة و سلم التنقيط بخصوص االمتحان الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية
في مادتي اللغة العربية و التربية اإلسالمية  -دورة يونيو 1026
*أوال :اللغة العربية  00 /نقطة :
 -2الشكل  20 /ن  :بمعنى  0خطأ =  00ن  ،ثم تحذف 0ن عن كل خطأ (كيفما كان نوعه) ،أي 00
أخطاء =  0ن .
 القراءة و الفهم  20 /ن  :موزعة كما يلي : .2العنوان المناسب  1 /ن  ( :الهاتف المحمول ،فوائد الهاتف المحمول  ،إيجابيات الهاتف المحمول... ،
)
 .3نوع النص1 /ن ( :مقالة) .
 .4شرح معنى الجملة1 /ن ( :يساهم في عملية التواصل بين األحباب)......،
غاب ،تأخر ،غادر)...،
 .5الضد1 /ن ( :يهملني ،يضعني ،يتركني....،
 الموعد) .6المفرد 1 /ن ( :الصاحب
 التراكيب  6 /ن  :موزعة كما يلي : .7إتمام بمفعول مناسب  2 /ن  ،أي  0.5ن لكل جواب صحيح مما يلي ( ( :مف .ألجله) ( -مف.
مطلق) )
 .8استخراج الجملة المناسبة 1 /ن  ،أي  0.25ن لكل جواب صحيح .
( أنبه حاملي إلى احترام الوقت وضبط المواعيد )
 .9اإلعراب  3 /ن  ،أي  0ن لكل جواب صحيح( :صغير :نعت –...ضروريا :خبر أصبح -....الكالم:
مفعول به)...
 الصرف و التحويل  6 /ن  :موزعة كما يلي : .00استخراج ما يناسب 3 / :ن  ،أي  0.5ن لكل جواب صحيح
(المستشفى  -اسم مقصور ،أحسن -اسم تفضيل ،لمياء -اسم ممدود ،الخائف  -إس .فاعل ،ظن -ف.
مضعف ،خرجت -ف .سالم)
.00أصل بخط1 / :ن ،أي  0.5لكل جواب صحيح
(التواصل – مصدر  ،المحامي – اسم منقوص  ،الميزان – اسم آلة  ،المحمول – اسم
مفعول)
 .02العدد و المعدود  2 /ن  ،أي  0.5ن لكل عدد أو معدود مكتوب بشكل صحيح ( :قرأ أحمد ست
قصص )
 اإلمالء  3 /ن  :موزعة كما يلي :.03اتمم بالتاء المناسبة2 /ن (أي 0,5ن لكل جواب صحيح):

( مباراة  -المشجعات )
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 .04اصحح األخطاء 1 /ن  ،أي 0.5ن لكل جواب صحيح( :بن -مؤسسته  -بافتخار -تأثر)
 -05اإلنشاء  20 /ن  ،تجزأ كما يلي :
 الفقرة في حدود  7أسطر –  20جملة 2 /ن ذكر  3من إيجابيات الهاتف المحمول  4,5 /ن ( 0ن لكل إيجابية مذكورة صحيحة ،و 0,5نلشرحها)
 ذكر  3من سلبيات الهاتف المحمول 4,5 /ن (0ن لكل سلبية مذكورة صحيحة  ،و0,5ن لشرحها) عالمات الترقيم2 /ن التنظيم والخط المقروء 2 /ن2/1

* ثانيا :التربية اإلسالمية  20 /نقط :
 القرآن الكريم  0 /ن  ،توزع كما يلي : .0االستظهار المكتوب 3 /ن ( أي  0.5ن لكل آية صحيحة من سورة الحاقة)
" فال أقسم بما تبصرون  ،وما ال تبصرون  ،إنه لقول رسول كريم  ،وما هو بقول شاعر قليال ما
تومنون  ،وال بقول
كاهن .قليال ما تذكرون  ،تنزيل من رب العالمين " .صدق هللا العظيم.
 .2الشرح  2 /ن ( 0.5ن لكل جواب صحيح)
فال أقسم :فال أحلف
وال بقول كاهن :ليس بكالم ساحر أو دجال أو كاذب
 .3القاعدة التجويدية2 :ن
في قوله تعالى "من رب" هي  :اإلدغام.

 العقيدة و العبادات  1.0 /ن ،توزع كما يلي: .4الصفات 2 /ن (  0.25ن لكل جواب صحيح )
( الصفات المستحيلة في حقه تعالى :الجهل  ،العجز  -الصفات الواجبة في حقه تعالى :القدم ،
الكالم)
 .5مكروهات الصيام 2 /ن ( 0,25ن لكل جواب صحيح)
( تذوق الطعام من غير ضرورة  -المبالغة في المضمضة – المبالغة في االستنشاق  -قول الزور
والعمل به )
 .6أتمم الجملة بما يناسب  0.0 /ن
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( التوحيد في اإلسالم هو أن نعبد هللا وحده وال نشرك به أحدا )
 اآلداب و الحديث و السيرة النبوية  1.0 /ن  ،تجزا كما يلي: .7الحديث الشريف حول الرشوة  0.70 /ن ( ،أي  0.25ن لكل عنصر مذكور في الحديث الشريف)
( لعن هللا الراشي و المرتشي و الرائش )
 .8من عواقب تناول المخدرات  2 /ن (أي  0.5ن لكل جواب صحيح)
( حوادث السير  -ارتكاب الجرائم )
 .9إتمام بما يناسب 0.70 / :ن ( 0.25ن لكل جواب صحيح)
 الصحابي الذي رافق الرسول (ص) في هجرته من مكة إلى المدينة هو :أبو بكر الصديق توفي الرسول صلى هللا عليه وسلم وعمره 63 :سنة و ُس ِمي َّْت آخر َح ًج ٍة لَهُ ب :حجة الوداع .
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