المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
العيون بوجدور الساقية الحمراء
نيابة إقليم طرفاية

االمتحان املوحد احمللي
دورة يونيو 3102

المدة الزمنية :ساعة و نصف

اللغة العربية
القراءة 20( :نقطة)

0ـ تحتسب نصف نقطة لكل كلمة صحيحة (5,6 = 02 × 1,0
ـ

نقط)
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ـ

( 0نقطة)
3ـ وقع  :سقط
( 0نقطة)
ـ صياح  :صراخ
( 0نقطة)
ـ أحس  :شعر
( 0نقطة)
2ـ تحتها ≠ فوقها
( 0نقطة)
ـ الصعود ≠ النزول
( 0نقطة)
ـ هادئ ≠ هائج
4ـ جاءت األم بسلم و أسندته إلى الشجرة ،ثم صعدت لتنجده 3,0( .نقط)
( 3,0نقط)
0ـ شبه الكاتب أحمد بكونه على ظهر سفينة في بحر هائج.
6ـ كل اإلجابات المقدمة ،والتي تنصب في اعتبار سلوك أحمد سلوكا غير الئق ،تعد مقبولة.

( 3,0نقط)

الدرس اللغوي 16( :نقطة)
التراكيب 5( :نقط)
0ـ
( 1,0نقط)
أـ مفعول مطلقَ :م َيال ًنا
( 1,0نقط)
ب ـ مفعول ألجلهَ :طلَبًا
ج ـ نعت حقيقي :البعيد  ،هائج ( 1,0نقط)
3ـ
مضاف إليه
جار و مجرور
ناسخ حرفي اسمه ضمير متصل
( 0,0نقطة)
سفينة
على ظهر
كأنـــــــــــــــــ ـــــــــــــــه
2ـ أعرب ما يلي حسب سياقه في النص:
نصف نقطة لكل كلمة
ـ معلقا :حال مفرد منصوب بتنوين الفتح.
تم إعرابها بشكل
ـ رأى النهر البعيد يلمع ماؤه
رأى :فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره ،و فاعله ضمير مستتر تقديره هو.
صحيح:
النهر :مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره.
( 3 = 5 × 0,6نقط)
البعيد :نعت حقيقي تابع لمنعوته في النصب.
يلمع :فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره.
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ماؤه :فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ،و هو مضاف ،و الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
والجملة الفعلية في محل نصب حال.
الصرف و التحويل 5( :نقط)
0ـ
( 1نقطة)
أـ فعل مهموز :أخذ...
ب ـ فعل مضعفَ :زلََّ ،ه َّ
( 1نقطة)
ــز...
( 1نقطة)
د ـ فعل مثالَ :و َق َع...
3ـ
اسم المفعول
اسم الفاعل
المصدر
الفعل
( 3نقط)
َم ْس ُموع
سامِع
س َماع
َسم َع
َ
َ
ُم ْس َند
ُم ْسنِد
إِ ْس َناد
أَس َندَ
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اإلمالء 3( :نقط)
0ـ
ـ َقا َد َراع َغ َن َمه إلَى َم ْرعى َواضعً ا َعلَى َكتفه َعصً ا.
ـ م َح َّمد ْبنُ َعبد ال َكريم ال َخ َّطابي م َقاوم َمغربي.
3ـ
ـ َخ َر َجـ ِ
ت ال َف َتاةُ من َبيت َها مـ َّتـج َهـ ًة إلَى ال َمد َر َسة.

نصف نقطة لكل كلمة تمت كتابتها بشكل
صحيح:

(3 = 6 × 1,0

نقط)

اإلنشاء 16( :نقطة)







يؤخذ بعين االعتبار أثناء التصحيح توفر ما يلي:
خضوع النص لتصميم مناسب (مقدمة ،عرض ،خاتمة) 3( .نقط)
عرض األفكار و المواقف المتعلقة بالموضوع 6( .نقط)
استخدام عالمات الترقيم بكيفية سليمة 2( .نقط)
استخدام الرصيد اللغوي المناسب 3( .نقط)
إدراج استشهاد(ات) 1( .نقطة)
التنظيم و المقروئية 1( .نقطة)

التربية اإلسالمية
القرآن الكريم 6( :نقط)
كمَا بََلوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ " ...إلى قوله تعالى... " :إِنْ كُنْتُمْ
0ـ من قوله تعالى في سورة القلم " :إِنَّا بََلوْنَاهُمْ َ
صَارِمِين"

(نقطة واحدة)
2
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ـ من قوله تعالى في سورة الملكَ " :أوَ لَمْ يَ َروِاْ إِلَى الطَّيْرِ َفوْقَهُمْ  " ...إلى قوله تعالى... " :إِلَّا فِي غُرُور "

(نقطة واحدة)
ـ من قوله تعالى في سورة الحاقة " :فَمَا مِنْكُمْ مِّنَ احَدِِِ " ...إلى قوله تعالى " :فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم"

(نقطة واحدة)
3ـ القاعدة التجويدية الواردة في كل مما يلي:
ـ أَن ي َبدلَ َنا :إدغام النون الساكنة إدغاما بغنة لوقوع حرف الياء بعدها 0,6( .نقطة)
ـ أَمـّـَن َه َذا :غنة الميم المشددة حركتان 0,6( .نقطة)
2ـ

(نقطة واحدة)

العقيدة و العبادات 2,6( :نقط)
0ـ الصفات الواجبة في حقه تعالى :القدرة ـ العلم 0,6( .نقطة)
ـ حدد مما يلي الصفات المستحيلة في حقه تعالى :الجهل ـ العدم 0,6( .نقطة)
3ـ ضع عالمة (×) في المكان المناسب:
سنن الصيام
شروط الصيام
×
البلوغ
( 0,6نقطة)
×
تعجيل الفطور و تأخير السحور
( 0,6نقطة)
×
العقل
( 0,6نقطة)

اآلداب اإلسالمية و احلديث الشريف و السرية النبوية 2,6( :نقط)
0ـ أول غزوة غزاها النبي صلى هللا عليه و سلم هي غزوة بدر و كان النصر فيها للمسلمين 0,6( .نقطة)
3ـ اسم الصحابي الجليل الذي نام مكان النبي صلى هللا عليه و سلم ليلة هجرته هو علي بن أبي طالب 0,6( .نقطة)
2ـ حديث نبوي شريف حول أدب الطعام :يقول النبي صلى هللا عليه و سلم(:يا غالم ،سم هللا و كل بيمينك و كل مما
يليك) ( 15,نقطة)
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