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تربية مادة اللغة العربية والفي االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية؛ تصحيح 

  1212دورة يونيو االسالمية

 (2نقطتان )                        نوع النص إخباري -1

 (1موردا                                    نقطة   ) -أ -2

 (1نقطة   )استخدم                        – استخدام -ب

 (2الطاقة المنخفضة التكاليف هي أساس الثورة الصناعية التي تحتاجها الدولة والمجتمع.نقطتان) -3

 نقط 4إمأل الجدول اآلتي:                           -4

 األحفورية الشمسية الكهربائية أنواع الطاقة

 البترول الشمس الماء مصدرها

 (2الطاقات المتجددة                     نقطتان )أهمية  -1

 نقط 3يدفع الوعي بعض الدول و بعض المدن لتوسيع استعمال الطاقات المتجددة.     -2

حماية البيئة؛ ُتقبل أي من هذه  –المحافظة على الطاقة  –المحافظة على الموارد الطبيعية  -3

 (2األجوبة                                       نقطتان )

الرفع من - حماية البيئة -تنويع مصادر الطاقة  -االقتصاد في استغالل الموارد الطبيعية   -4

      نقط                                3االنتاج...                                      

 النقطة                                (نقطة11الدرس اللغوي   )  :لمجال الرئيسي الثانيا                        

 نقط( 6)  :الصرف والتحويل :المجال الفرعي األول 
 ذ بأسلوب سليم أنَت خُ    -أ -1

 وصل                      مالالفعل األجوف:       -ب
 

  -مستخِدم " استخدم"   /  -خادم  الفاعل والمفعول  "خدم "  ااسم  -2
 مأل الجدول بما يناسبأ -3

 وزنه اسم المكان الفعل 

 مفِعل مورد وَرد

 
 مأل الجدول بما يناسبأ -4

 جدف صِعد الفعل

 مجداف مصعد لةاسم اآل

 ِمفعال ِمفَعل وزنه

 
 من بقية الطاقات. أرخصالطاقة الشمسية  -1
 سنوات. خمسدشن المغرب مشروع مازن منذ  -6
 المواد؛ ُيقبل أي جواب من هذه األجوبة. –األلواح  -الحواضر  –الرياح  –التكاليف  -7

          المجال الفرعي الثاني :التراكيب: ) 6 نقط(
 زداد الطلب على الطاقةيأن يتوقع   -أ   -1

 البيئة. تحمعلى الطاقة   تحافظ إن -ب
     مستقبل متاح وصحي. ذيو من أجل عالم   -2
 توكيد معنوي     .مولّدة بواسطة الطاقة المتجددة كلها تخطط ألن تجعل كهرباءها -3
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 تمييز ملحوظ ملحوظ       غيغاواطا  147تبلغ قوة الطاقة الشمسية العالمية   -4
  االبتكار: مفعول به منصوب بالفتحة الطاهرة على آخره -1

يحتاجان: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة و الفاعل ضمير مسستتير تقديره هما و الجملة 
 الفعلية في محل رفع خبر إن 

    المواطنون: مبتدأ مرفوع بالواو  ألنه جمع مذكر سالم
   استخدام: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره

 نقط(3ء )اإلمال:المجال الفرعي الثالث 
                      ابتكر  -1
 . الطيران ورداس عباس بن فرناس؛  ابن حاول  -2
    - اكس  -  سقى -3
 أكتب الهمزة على الحامل المناسب مكان النقط: -4

 نةئذم -ال     ؤسُ   -
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 نقط(11) الكتابة :الثالثالمجال الرئيسي 

 نقط(1المجال الفرعي األول: الشكل)
 علمية    -كهرباَءها      -  هاوا الستعمالِ يسعَ  وأن     -ٌة   منخفض  -  يزداَد 

 نقط( 15المجال الفرعي الثاني: التعبير الكتابي )
 –سرد األحداث باستعمال ضمير المتكلم   -سرد األحداث من بدايتها الى نهايتها  المؤشرات الدالة:

تنظيم األحداث تنظيما يراعي التدرج  –اإلشارة إلى األماكن و تحديدها  –تصوير أشخاص  السرد 
 8مابين  -نظافة الورقة و وضوح الكتابة. –توظيف عالمات الترقيم  –نذرة األخطاء اللغوية  –الزمني 

 أسطر( 9و

 

 نقط ( 01)            القسط والحكمة –االقتداء واالستجابة  –التزكية : ثانيا : التربية االسالمية   

 : وضعية االنطالق ز
 م صلى هللا عليه وسلم ،ظشاهدت درسا دينيا تطرق فيه اإلمام إلى أخالق الرسول األع                   
 وإلى حياته خصوصا في رمضان األبرك.                    

 :اليةبعد قراءتك لنّص الوضعية أجب عن األسئلة التّ 

َتقِيم  )أ -2 ِشي َسِوي ّا َعَلى ِصَراط  ُمس  ن  َيم  َدى أَمَّ ِهِه أَه  ِشي ُمِكب ّا َعَلى َوج  َشأَُكم  22َفَمن  َيم  ( قُل  ُهَو الَِّذي أَن 

ُكُروَن )َوَجَعَل َلُكُم  ِئَدَة َقلِيال  َما َتش  َف  َصاَر َواأل  َب  َع َواأل  م  ِه 23السَّ ِض َوإَِلي  َر  ( قُل  ُهَو الَِّذي َذَرأَُكم  فِي األ 

َشُرونَ   .ُتح 

ُطُروَن ) -1 َقَلِم َوَما َيس  ُنون  )1ن َوال  َمِة َربَِّك ِبَمج  َت بِِنع  نُ 2( َما أَن  َر َمم  ا َغي  ر  َك لََعَلى 3ون  )( َوإِنَّ َلَك أَلَج  ( َوإِنَّ

ِصُروَن )4ُخلُق  َعِظيم  ) ِصُر َوُيب  ُتونُ 1( َفَسُتب  ُكُم ال َمف   .( ِبأَيِّ
 حسن الخلق أو الخلق العظيم -3
 على صراط                                             ال أرقق الراء -4

 فستبصر و يبصرون                                    أرقق الراء 
 اإلحسان -5
 المرضع الخائفة على رضيعها                                     القضاء -6

 رجل تعمد القيء وهو صائم                                        الفدية
 القضاء والكفارة                   مسن عاجز عن الصوم                          

 حق الفقراء والمساكين -حق األباء           - -7

 زوجة فرعون -مريم                -المرأة التي أنقذت نبي هللا موسى عليه السالم هي؛              
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