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األكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين
لجهة الدار البيضاء الكبرى

االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 4102
المـــادة  :العربية والتربية االسالمية
عناصر اإلجابة و سلم التنقيط
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المعامـل
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مدة االنجاز

نيابة المحمدية
اللغة العربية

www.9alami.info

القراءة 02ن
 )1أشرح ˸ مبتهجا  :فرحا – سعيدا – مسرورا 1(.........ن)

الفسيحة  :الرحبة – الواسعة1(.......ن)
 )0أراد عثمان أن يخرج بدراجته إلى الشارع كي يراه أبناء الجيران (2ن)

 )3نوعية هذا النص  :حكاية (0ن)
 )4عنوان النص  :الهدية – دراجتي – نجاح طفل (كل جواب يعبر عن مضمون
النص) (0ن)
 )5فرحة عثمان بالدراجة والنجاح 0(.ن)
 )6أسلوب النداء  :يا أمي (0ن)
 )7ال أتفق مع عثمان ،ألن المباهاة بامتالك دراجة ستؤلم األطفال الفقراء  ،الذين ال يجدون ماال لشراء
مثل دراجته0( .ن)

 )8شكل الكلمات والجملة المكتوبة بخط مضغوط حسب موقعها بالنص:
ُج َ -خفي َفة َ -ن َظ َر إلَ ْيها َ َف َت َهللَ ْ
ت أَ َساريرُ هُ َو َج َع َل ُي َالم ُس َها َو ُي َالطفُ َها
نتيجةَ -ذا ُت َها – َي ْخر َ

ْن َي َديْه6( .ن) ( 2,5ن لكل خطأ )
َكأَنها َ ُد ْم َي ٌة َبي َ

التراكيب (6ن)
 ياعلماء المسلمين اتحدوا  ............. .منادى (2,5ن) اجتهد عثمان رغبة في النجاح  .......... .مفعول ألجله (2,5ن) قرأت خمس قصص  ............. .تمييز (2,5ن) نجح التالميذ إال عليا  .......... .مستثنى (2,5ن) مبتهجا  :حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره (2,5ن) – -يشاهده  :يشاهد فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره (2,5ن)
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 والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به (2,5ن) واقفا :خبر ظل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره (2,5ن) ابتسم  :فعل ماضي مبني على الفتح(2,5ن) األب  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره(2,5ن)ابتسامة  :مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الزاهرة على اخره(2,5ن)خفيفة  :نعت تابع لمنعوتة في النصب(2,5ن)
الصرف والتحويل(6ن)
-1

ص ٌد) (5,0ن) -أَرْ َس َل(مُرْ َس ٌل) (5,0ن)-
ص َد ( َمرْ َ
احْ َت َم َل (مُحْ َتم ٌل) (5,0ن) َ -ر َ
َن َظ َر(م ْن َظا ٌر) (5,0ن) ( .تقبل نظارة)
 -2باعت الفالحة ست بيضات(1ن)
 رأى يوسف أحد عشر كوكبا(1ن) في الشهر ثالثون يوما(1ن) -3ا ْن َطلَ ْقت إلى أمك كالسهم(5,0ن)
 ا ْن َطلَ ْق ُتن الى أ ُم ُكن كالسهم(5,0ن)اإلمالء(3ن)
ؤسا ٌء (5,0ن).
َت َسا َء َل (5,0ن)– بُـ َ
جان (5,0ن) -ملتقى(5,0ن)-
يا بن أمي التسرع (5,0ن)–– عبد هللا بن ياسين مؤسس الدولة المرابطية (5,0ن)

اإلنشاء (51ن)
عناصر التقويم
 خضوع النص لتصميم مناسب يعكس العناصر المطلوبة
 توظيف مهارة الكتابة المناسبة )حكي ،حوار ،وصف...الخ(؛
 االرتباط بالموضوع وااللتزام بالحجم المحدد.
 خلومنالأخطاءاللغوية
 االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم؛
 ا لتوظيف السليم للرصيد اللغوي؛
 المقروئية والتنظيم المادي للنص ) ترك هامش للتصحيح تمايز الفقرات(.

الصفحة
التربية اإلسالمية
أوال  :القرآن الكريم (0ن)
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