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شبكة تصحٌح اختبار اللغة العربٌـة
المجاالت

رقم السؤال
الموضوع :مقالة
1
2

ـ ويالت :يصائة
ـ أوزارها:
ـ حزب انطزقاخ

4

حٕادز انسيز

3

القراءة
( 02نقطة)

5

6
8

التراكٌب
( 6نقط)

1

2

يكرة انرهًيذ(ج) َريجح نحزب انطزقاخ يٍ تيٍ انُرائج انرانيح:
ـ انرٓديد تانًٕخ أٔ انشهم أٔ اإلػاقح اندائًح أٔ انيرى؛
ـ ْذِ انحزب ذؤنى ٔذقرم ٔذديز؛
ـ ذؼصف ْذِ انحزب تأسز آيُح ٔذثدد أيٕاال طائهح
أيا حاٌ انٕقد نُؼًم جًيؼُا ػهى أٌ ذضغ ْذِ انحزب أٔسارْا؟

ـ الجواب صحٌح 0 :نقطتان
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ارٌ ُخ َم ِثٌَلا لَ َها؛  8نقط :شكل صحٌح بدون
ٌَ ْش ُكو ٱ ْل َعالَ ُم ِبأَسْ ِر ِه ِمنْ َوٌ ََْل ِ
ت َحرْ ب َد َم ِوٌة لَ ْم ٌَعْ ِرفِ ٱلت ِ
ض َحا ٌَا أي خطأ
ك ٌَفُ ُ
ض َحا ٌَا َها َ
وق َع َد ُد َ
ون أَسْ لِ َحة َو َل َدبا َبات؛ َو َم َع َذلِ َ
إِن َها َحرْ ب ُد َ
ت؛ أَما ُج ُنو ُد َها َف ُه ْم ُكل ـ تخصم نقطة واحدة عن كل
ُ
ُ
ار ِع َوٱلط ُر َقا ِ
ٱ ْل ُح ُرو ِ
ب ٱ ْل َعسْ َك ِرٌ ِةَ ...م ٌْ َدان َها كل ٱلش َو ِ
صبً أَ ْو َب ٌْ َن َذ َكر َوأ ُ ْن َثى ...خطأ
اسَ ،ل َفرْ قَ َب ٌْ َن َرا ِكب َو َرا ِجل َو َل َب ٌْ َن ُمسِ ن َو َ ِ
ٱلن ِ
ـ الدائمةَ:ؼد ذاتغ نًُؼٕذّ في انجز
 0نقطتان
آخزِ
في
انظاْزج
تانفرحح
ـ استمتاعا :يفؼٕل ألجهّ يُصٕب
( 0.5نقطة عن كل إعراب
ـ أمواال :يفؼٕل تّ يُصٕب تانفرحح انظاْزج في آخزِ
صحٌح)
ـ الوقت :فاػم يزفٕع تانضًح انظاْزج في آخزِ
 2نقطتان
خبر الناسخ الحرفً
نعت سببً
حال (مفرد)
توكٌد معنوي
 0.5نقطة لكل جواب صحٌح
(مفرد)
جمٌعنا

الصرف
والتحوٌل
(6نقط)

متعاونٌن

حرب

طائلة

3

أ ـ لَ ْم ٌُعْ َرفْ َمثٌِل َلها
ض ُع أَ ْو َزا ُر َها
ب ـ ُتو َ

1

أفعال معتلة
أفعال صحيحة
ناقص
أجوف
مضعف مثال
مهموز
سالم
ـــ
يفٕق
يؼزف
ــــ تضع
تؤلم
ٌتجه أحمد إلى المدرسة رفقة ( )3ثَلثة أصدقاء ،تستغرق مدة سٌرهم  0نقطتان
()51خمس عشرة دقٌقة ؛ وهم ٌنتبهون جٌدا إلى الطرٌق لتجنب حادثة  1نقطة لكل جواب صحٌح
السٌر.
اسم فاعل اسم مفعول اسم مكان
مصدر
فعل
 2نقطتان
 0.5نقطة لكل جواب صحٌح
ضغ
َيْٕ ضُٕع
ٔاضغ
َٔضْ غ
ٔضغ
َيْٕ ِ
ِ

2
3
اإلمالء
(3نقط)

عناصر األجوبة

التنقٌط
ـ الجواب صحٌح 0 :نقطتان
ـ دون ذلك 0 :نقطة
 0نقطتان (نقطة واحدة عن
كل اختٌار صحٌح)
ـ الجواب صحٌح 0 :نقطتان
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ـ الجواب صحٌح 0 :نقطتان
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ـ الجواب صحٌح 0 :نقطتان
ـ دون ذلك 0 :نقطة

1
2

 0نقطتان
 1نقطة لكل جواب صحٌح
 0نقطتان
 1نقطة لكل تصنٌف صحٌح

ـ ع ُْل ٌَـا ـ الضحـى ـ القُـرى ـ الشذا ـ ال ُخطـا ـ ال ُم ْن َتدى
ـ رؤ ٌَة

ـت ـ سُـئلَ ْ
ـ َم َل ُ
ت

ـ َرأ َفة

ـ َت َنبـأ

ـ َموا ِنئ

 1.5نقطة
 0.25نقطة لكل رسم صحٌح
 1.5نقطة
 0.25نقطة لكل رسم صحٌح

www.9alami.info
شبكة تصحٌح اإلنشاء ( 55نقطة)
المعاٌٌر
الحجم

مالءمة المنتوج
للمطلوب

التصمٌم
سالمة اللغة
استعمال عالمات
الترقٌم

عناصر اإلنجاز
ـ التزام التلمٌذ(ة) فً إنتاجه(ا) كامَل بالحجم المطلوب

التنقٌط
ـ احترام الحجم 5 :نقطة

ـ وصف حادثة سٌر
ـ ذكر أضرار حوادث السٌر
ـ تقدٌم نصائح حول تجنب حوادث السٌر

تخصٌص  6نقط للمعٌار
ـ وصف حادثة فً جملتٌن على األقل 2 :نقطتان
ـ ذكر ضررٌن لحوادث السٌر على األقل2 :
نقطتان
ـ تقدٌم نصٌحتٌن لتجنب حوادث السٌر على
األقل 2 :نقطتان

المنتوج ٌتشكل من مقدمة وعرض وخاتمة
ـ خلو المنتوج من األخطاء اللغوٌة ( التراكٌب،
الصرف ،اإلمَلء)....،

ـ احترام التصمٌم 0 :نقطتان
ـ أقل من  4أخطاء 0 :نقطتان
ـ من  4إلى  6أخطاء 1 :نقط
ـ أكثر من  6أخطاء 0 :نقطة
ـ أقل من  3استعماالت خاطئة  0 :نقطتان
ـ ما عدا ذلك  0نقطة
ـ  3كلمات غٌر مقروءة على األكثر5 :
نقطة
ـ أكثر من  3كلمات غٌر مقروءة 0 :نقطة

ـ استعمال عَلمات الترقٌم استعمال صحٌحا
ـ كتابة المنتوج بخط مقروء

المقروئٌة

www.9alami.info

المملكة المغربٌة
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لنيل شهادة الدروس االبتدائية

دورة يونيو
6102

شبكة تصحٌح اختبار التربٌة اإلسالمٌة
المجاالت

رقم
السؤال
( 5أ)

( 5ب)

القرآن
الكرٌم
(5نقط)

( 5ج)

0

3

5
العقائد
والعبادات
(0.5
نقطة)

0

اآلداب
اإلسالمٌة
والحدٌث
الشرٌف
والسٌرة
النبوٌة
(0.5
نقطة)

عناصر األجوبة
ك َو َل َت ُكنْ
بسم هللا الرحمن الرحٌمَ ،فاصْ ِبرْ لِ ُح ْك ِم َر ِّب َ
َ
ت إِ ْذ َنا َدى َوه َُو َم ْك ُ
ار َك ُه ِنعْ َمة
ب ْالحُو ِ
صا ِح ِ
ظوم ؛ لَ ْو َل أنْ َتدَ َ
َك َ
ِمنْ َر ِّب ِه لَ ُن ِب َذ ِب ْال َع َرا ِء َوه َُو َم ْذمُوم ؛ َفاجْ َت َباهُ َرب ُه َف َج َعلَ ُه م َِن
ٌِن .صدق هللا العظٌم
الصالِح َ
َ
ْ
ور َنف َخة َواحِدَة
بسم هللا الرحمن الرحٌمَ ،فإِذا ُن ِف َخ فًِ الص ِ
ت ْاألَرْ ضُ َو ْال ِج َبا ُل َف ُدك َتا دَك اة َوا ِح َد اة ؛ َف ٌَ ْو َمئِذ
(َ )13و ُح ِملَ ِ
ت الس َما ُء َف ِه ًَ ٌَ ْو َمئِذ َوا ِه ٌَة (.)16
ت ْال َوا ِق َع ُة؛ َوا ْن َشق ِ
َو َق َع ِ
ٌح
ص ِاب َ
بسم اهلل الرحمن الرحيمَ ،ولَ َق ْد َزٌنا الس َما َء الد ْن ٌَا ِب َم َ
ٌِن
ٌِر؛ َولِلذ َ
ٌن َوأَعْ َت ْد َنا لَ ُه ْم َع َذ َ
َو َج َع ْل َنا َها ُرجُوماا لِلشٌَاطِ ِ
اب السع ِ
س ْالمَصِ ٌ ُر؛ إِ َذا أ ُ ْلقُوا فٌِ َها
َك َفرُوا ِب َرب ِِّه ْم َع َذابُ َج َهن َم َو ِب ْئ َ
ًِ َتفُورُ.صدق اهلل العظيم
َس ِمعُوا لَ َها َش ِهٌ اقا َوه َ
ـ صاحة الحوت  :انُثي يَٕس ػهيّ انسالو
ـ واهية :ضؼيفح

الحكم التجوٌدي المناسب :انقهقح

العدم

العمى

الوجود

البصر

الممات
الحٌاة

القضاء الفدية الكفارة

الوضعية
أَجثد ايزأج ٔندا في انيٕو انؼاشز
يٍ ريضأٌ ،نى ذرًكٍ يٍ انصياو
شيخ يسٍ ال يسرطيغ صٕو ريضاٌ

5

0

3

التنقٌط (المجموع على  52ن)

x
x

للمصحح(ة) أن ٌقدر مَلءمة العملٌن اللذٌن كتبهما التلمٌذ
للرفق بالحٌوان
ـ الراشً ـ المرتشً ـ الرائش

ـ انثاَيح 

ـ ٔقؼد غشٔج تدر في انسُح انٓجزيح :
ـ حج رسٕل هللا صهى هللا ػهيّ ٔسهى حجح انٕداع في
انسُح انٓجزيح :

انؼاشزج 

ـ كتابة صحٌحة للجزء المطلوب
دون أي خطإ فً الرسم أو إغفال
أٌة كلمة 1 :نقطة.
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ـ كتابة صحٌحة للجزء المطلوب
دون أي خطإ فً الرسم أو إغفال
أٌة كلمة 1 :نقطة.
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ـ كتابة صحٌحة للجزء المطلوب
دون أي خطإ فً الرسم أو إغفال
أٌة كلمة 1 :نقطة.
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ـ الجوابان صحٌحان 1 :نقطة
ـ جواب واحد صحٌح 0.5 :نقطة
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ـ الجوابان صحٌحان 1 :نقطة
ـ جواب واحد صحٌح 0.5 :نقطة
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ـ كل التصنٌفات صحٌحة1.5 :
نقطة
( 0.5نقطة لكل جواب صحٌح)
ـ الجوابان صحٌحان 1 :نقطة
ـ جواب واحد صحٌح 0.5 :نقطة
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ـ الجوابان صحٌحان 1 :نقطة
ـ جواب واحد صحٌح 0.5 :نقطة
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ـ جواب صحٌح 1 :نقطة
ـ ذكر شخصٌن 0,5 :نقطة
ـ دون ذلك 0 :نقطة
ـ الجوابان صحٌحان 0.5 :نقطة
( 0,25نقطة لكل جواب صحٌح)

