
 

 

 .الحسيمة  ─ تطوان –لجهة طنجة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الفنيدق / المضيق : المديرية اإلقليمية 

 

 
 

 

 

.اإلقليمي الموحد  لنيل شهادة الدروس االبتدائية  تصحيح االمتحان  

(.ساعة ونصف : المدة  ).والتربية اإلسالمية  للغة العربيةا وحدتا  

.6102دورة يونيو   
.الموضوع الرئيسي   

                                         (. 01النقطة على  )                                      :النص                          

تلويث، أبرزها تدمير الغابات ،  السيئة ممارسات اإلنسان  إن االحتباس الحراري ناتج عن              

.كوكبنا البحار والمحيطات ، وانبعاث الغازات الضارة من المصانع المنتشرة بكثرة على سطح      

            لذلك  فالجهود تتضافر عالميا رغبة في التوصل لبعض الحلول الناجعة ، بعقد مجموعة من 

بمدينة مراكش خالل التغيرات المناخية   بشرف عقد مؤتمر الحبيب المغرب انبلدإذ سيحظى  المؤتمرات    

الوسائل و الكيفية  المؤتمر الذي سيناقش قضية التقليل من التغيرات المناخية ، بطرح،  6102 شهر نونبر  

.المشاكل البيئية  هذه  الرامية إلى معالجة   

           وقبل ذلك ، سينعقد بجهتنا ، وتحديدا بمدينة طنجة المؤتمر المتوسطي المرتبط بالتغيرات المناخية 

   شهر يوليوز من السنة الحالية ، إذ ستشارك فيه كل القطاعات من جهات المملكة جميعها ، إضافة إلى 

.بعض البلدان األخرى من الضفة المتوسطية     

 

(نقطة 61 ).القراءة والشكل : المجال الرئيسي األول : أوال               

.  (نقطة 01 ): القراء والفهم  :المجال الفرعي األول  ─0                     

(نقطتان ) :ما ضد  ─0               

.قلة  :كثرة                           .النافعة : الضارة                    

  . (نقطتان ):ما هو نوع النص  ─6             

.النص عبارة عن مقالة                    

   (نقطتان  ) .مؤتمر التغيرات المناخية ، أو كل عنوان مناسب  :عنوانا مالئما للنص  أعط ─3             

  (نقطتان  )                :ما مفرد   ─4             

التغير  :التغيرات                             .الجهد : الجهود                      

 

(نقطتان  ) :في الخانة المناسبة  (×)ضع العالمة  ─5               

 

.القيمة المالئمة للنص  صحيح خطأ  

........×.......  

.........×.....  

............... 

.........×......  

........... 

............ 

......×......  

............ 

.محاربة التدخين +    

.االهتمام بالتربية البدنية  + 

.البيئية معالجة القضايا +    

.القضاء على الغش +    

 



 

 

 .الحسيمة  ─ تطوان –لجهة طنجة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الفنيدق / المضيق : المديرية اإلقليمية 

 

 
 

(نقطة ونصف  ) . رتب األفكار التالية حسب ورودها في النص  ─2               

.االحتباس الحراري مصدره اإلنسان  ─0                                  

. بذل الجهود إليجاد الحلول عالميا  ─6                                  

.عقد المؤتمر المتوسطي  ─3                                  

      

. (نقطتان ونصف  ) ما الفكرة الرئيسية للنص ؟ ─7               

. انعقاد مؤتمر التغيرات المناخية بمدينة مراكش ، إليجاد الحلول المرتبطة باالحتباس الحراري                  

.  (نقط  12 ): الشكل  :المجال الفرعي الثاني  ─6                         

:اشكل الفقرة الثانية من النص . 0─6                

".6102شهر نونبر  "إلى   "الجهود تتضافر لذلك ف "من +                        

 

  . (نقطة 00 ).مكونات الدرس اللغوي : المجال الرئيسي الثاني : ثانيا                      

  (نقط  12 ): التراكيب  :المجال الفرعي األول  ─ 0                    

(نقطة ونصف  ) : ضع الجملة اآلتية في ترسيمة مناسبة  ─1                       

  .بلدنا المغرب الحبيب بعقد المؤتمر  يتشرف   +                       

                          
 

 مضاف إليه

 

 جار ومجرور

 

.نعت   

 

.بدل   

 

 مضاف إليه

 

.فاعل   

 

مضارع. ف  

 تشرفي بلد انـ المغرب الحبيب بعقد .المؤتمر 

                         

(نقطة ونصف  ): بين نوع الظاهرة التركيبية في الجمل التالية  ─6                 

                                 + توجهت إلى الغابة عصرا .     )المفعول فيه .( .

                                 + قرأت خمسة كتب .               )التمييز .( .

                                 + افتتح الرئيس نفسه المؤتمر .    )التوكيد المعنوي .( .

  ( نقطة ونصف ) :اآلتية  أدخل ناسخا حرفيا على الجملة ─3               



 

 

 .الحسيمة  ─ تطوان –لجهة طنجة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الفنيدق / المضيق : المديرية اإلقليمية 

 

 
 

.ن في المؤتمر منشغلون بالمشاكل البيئية إن المشاركي+                                  

(نقطة ونصف  ): أعرب ما تحته خط  ─4                 

.مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره  :رغبة                                      

.فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : المؤتمر                                  

توكيد معنوي مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره ، : جميعها                                  

.وهو مضاف والهاء  مضاف إليه                                                                             

  (.نقط  12 ): الصرف والتحويل  :المجال الفرعي الثاني  ─6              

(نقطة ونصف  ) :صل بين الظاهرة الصرفية وما يناسبها  ─0                     

 

.اسم ممدود  ─ 0                                                                 

.اسم منسوب    ─6                         .الفتى   ─أ                           

.اسم منقوص    ─3.                 الصحراء  ─ب                           

.اسم مقصور   ─4 .                     قاض    ─ج                           

 

 

(نقطة ونصف  ): يالئم  امأل الجدول التالي بما ─6               

                    
 اسم الفاعل   ثالثيمصدر اسم مكان   اسم اآللة 

.مطرقة  .مغرب   .فرح   .ساهر    

 

.تقبل كل األجوبة الصحيحة +                                           

(نقطة ونصف  ) .أكتب بالحروف كتابة صحيحة  ─3                  

.سبع عشرة فتاة شاركت في حملة النظافة +                                   

.خمس بقرات باع الفالح +                                   

 

(نقطة ونصف  ) .حول الجملة التالية إلى الجمع المذكر والجمع المؤنث  ─4                  

. ر بحلول فعالة حول البيئة ، وأوصى بتطبيقها خرج المؤتم  +                                 

.رون بحلول فعالة ، وأوصوا بتطبيقها خرج المؤتم  : الجمع المذكر  ─                               

.وأوصين بتطبيقها  رات بحلول فعالة ،خرجت المؤتم  : الجمع المؤنث  ─                               



 

 

 .الحسيمة  ─ تطوان –لجهة طنجة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الفنيدق / المضيق : المديرية اإلقليمية 

 

 
 

  (.نقط  13 ) :اإلمالء : المجال الفرعي الثالث  ─3            

                            

. (نفطة ونصف  ). أكتب الهمزة في الكلمات التالية كتابة سليمة  ─0                        

.لة  ،       مســــأ.       ئمة ،       نـــا.      لـــؤ لــــؤ                          

(.نقطة ونصف  ) :أتمم بكتابة التاء واأللف حسب المطلوب  ─6                        

            

.األلف  التاء   

. دعـــــاة . ادعــــــ   

. خيــرات . ـــىمرعـ   

.قضــاة   . د نــــــا 

 

.  (نقطة  00 ): اإلنشاء : المجال الرئيسي الثالث  :ثالثا                        

  ، تحدث عن  أسبابه مع اقتراح اإلنسان صحةب تضر فة خطيرة آ الشواطيء والبحار تلوث           

:، في سبعة أسطر مراعيا ما يلي لول بعض الح             

(نقطتان ) :االرتباط بالموضوع   ─                   

(أربع نقط  ):التوظيف السليم للرصيد اللغوي  ─                   

(نقطتان  ): التسلسل المنطقي لألفكار   ─                   

(نقطتان  ) .احترام عالمات الترقيم   ─                   

(. ثالث نقط  ) .تجنب األخطاء بكل أصنافها   ─                   

    (نقطتان  ) .التنظيم واحترام التصميم  ─                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .الحسيمة  ─ تطوان –لجهة طنجة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الفنيدق / المضيق : المديرية اإلقليمية 

 

 
 

 

 

اإلقليمي الموحد  لنيل شهادة الدروس االبتدائية  تصحيح االمتحان   

  (ساعة ونصف : المدة  ). والتربية اإلسالمية  للغة العربيةا وحدتا

6102دورة يونيو   
. الموضوع الرئيسي  

 

(. 01على : النقطة  )                                                                                   

 

  (. نقط  10): القرآن الكريم : المجال الرئيسي األول : أوال                 

(ن3)"ال تخفى منكم خافية  ":إلى قوله عز وجل ........"فإذا نفخ في الصور ": أكتب من قوله عز وجل  ─     

 

وحملت األرض والجبال  (03)فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة  ": بسم هللا الرحمن الرحيم                       

والملك (02)وانشقت السماءفإذا هي يومئذ واهية  (05 )فيومئذ وقعت الواقعة  (04)فدكتا دكة واحدة          

("01)يومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافية  (07)ئذ ثمانية أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومعلى          

 

. (نقطة واحدة  ): اشرح  ─6        

.متمزقة ، ضعيفة : واهية                       

.قامت القيامة : وقعت الواقعة                       

. (نقطة واحدة  ) :ما الحكم التجويدي في كل من الكلمتين التاليتين  ─3        

.المد المتصل : السماء                    

.اإلدغام : يومئذ واهية                    

 

 

. (نقط  6,0 ). العقائد والعبادات  :المجال الرئيسي الثاني   :ثانيا                  

 

(. نقطة ونصف  ) :ما يلي بالمناسب  م أمأل الجدول ─0         

.صالة التراويح  ─العجز  ─اللعب بالورق  ─مقدمات الجماع  ─الدعاء  ─الخوف من الهالك             

 

 
.مستحبات الصيام   

 
.مبيحات الصيام   

 
.مكروهات الصيام   

 الدعاء
.صالة التراويح   

.العجز   
.الخوف من الهالك   

.مقدمات الجماع   
.اللعب بالورق   

 
 

. (نقطة واحدة  ) :حقه تعالى  قابل كل صفة واجبة في حقه تعالى بصفة مستحيلة في ─6      



 

 

 .الحسيمة  ─ تطوان –لجهة طنجة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 الفنيدق / المضيق : المديرية اإلقليمية 

 

 
 

      

.الصفات المستحيلة في حقه تعالى  .الصفات الواجبة في حقه تعالى    

.العجز  
.الفقر  
.الموت  
.العمى   

.القدرة    
.الغنى   
.الحياة   
.البصر   

 

 

(5,2 ):اآلداب اإلسالمية والحديث النبوي الشريف والسيرة  :المجال الرئيسي الثالث :  ثالثا               
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ، فأكل منه طيرأو إنسان  ":  (ص)قال رسول هللا  ─0      

  "أو بهيمة ، إال كان له به صدقة                                      
  (نصف نقطة  )الشريف ؟  على ماذا يحث هذا الحديث ─أ                 

.على الصدقة الجارية                        
(نصف نقطة  )     ما ثواب المسلم بغرس الغرس ؟  ─ب                  

.اكتساب الحسنة                            
  (نقطة ونصف  ) :أتمم ملء الجدول    ─2    

            

.خطأ  .صحيح   .الجمل    

.خطأ  .في السنة الثانية من الهجرة (ص ) حج رسول هللا    

.صحيح   .من الهجرة 00في السنة  (ص)توفي رسول هللا    

.صحيح  .للهجرة  01بالحج في السنة  (ص)أذن الرسول    

 
                  

  
            

                  

 

      
 

           

 


