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  الدروس االبتدائية اإلطار  المرجعي لالمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة

  مادة اللغة العربية
 

  القراءة :  المجال الرئيسي األول. 1

 : بالمتعلمطالب يمن خالل نص قرائي مالئم وغير مشكولُ 
  

  ؛بالشرح  أوبالضد أو بالمرادف ،ث أو ثالكلمتين معنى شرح. .11
  ؛)الخ...ةبخط /قصة /مقالة ،نثر /شعر( نوعية النص تحديد .2.1
  ؛ العامةته أو فكر النصضوعموتحديد  .3.1
  ؛)خال...، االختالف التضامن، اإلخاء،الحب، الصدق(النصيتضمنها   قد بعض القيم التي استخالص.4.1
  ؛النصواردة في ال األساليبأنواع  بعض استخراج .5.1
   للنص؛ األساسيةاألفكار جاستخرا.6.1
  ؛منها أو اتخاذ موقف إحدى أفكار النص فيإبداء رأي  .7.1
متوسطة الطول تضم ما بين جملة  وكلمات متفرقة 5 أو 4 : معاوضعيتينال في شكل جزء من النص. 8.1
  .كلمات 10 إلى8

  

  الدرس اللغوي:  المجال الرئيسي الثاني.2

  بالتراكي:  األولالمجال الفرعي. 1.2
وذلك  عطاة أو إجراء تعديالت عليها جمل مواهر تركيبية عبر إكمالظ) 6( لست  السليموظيفالت. 1.1.2

  :من بين ما يلي
  لق؛ المط، ألجله،معه: المفاعيل •
   البدل؛ التوكيد،ه،عت بنوعينال: التوابع •
  ؛المتعديالفعل الفعل الالزم و •
  ؛عهانوأالحال و •
 ة؛الحرفيالنواسخ  وةاسخ الفعليوالن •
  المنادى؛ •
  ؛سوىوغير والمستثنى بإال  •
  ؛التمييز •
 .المبني للمجهولالفعل الفعل المبني للمعلوم و •

 

  . كلمات5 أو4 جملة تتكون من وإعراب ، جمل مختلفةتنتمي إلى  كلماتثالث أوكلمتين  إعراب.2.1.2
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  الصرف والتحويل: الثانيالمجال الفرعي . 2.2
عبر إيجاد كلمات مناسبة أو إكمال جمل معطاة أو إجراء  ظواهر صرفية ) 6(لست  السليم وظيفالت

  : وذلك من بين ما يليتعديالت عليها
  

  .المزيد/المعتل، المجرد/الصحيح:  الفعلأنواع •
  .الممدود، المنقوص،  المقصور:االسمأنواع  •
  .والمكان، المصدر  الزماناسماالتفضيل،  اسماسم المفعول،  اسم الفاعل، اسم اآللة، •
 .لمعدودالعدد وا •

 .النسب •
  

  اإلمالء: الثالثالمجال الفرعي . 3.2
  : التالية مالئيةإلاظواهر الكتابة السليم لل

 تنوين المقصور والمنقوص والممدود؛ •

 المتوسطة، المتطرفة، همزة الوصل، همزة القطع؛: أنواع الهمزة •

 ؛"ابن"ألف  •

 ؛ األلف أو الواوإثبات أو كلمات تتطلب حذف •

 .ة وممدودةمقصور: األلف اللينة •

  .التاء المربوطة والتاء المبسوطة •
  

  اإلنشاء: المجال الرئيسي الثالث. 3
  

  المقررة وبمحيط المتعلمموضوعاتية يرتبط بالمجاالت ال سطور10إلى  7  منإنتاج نص مكتوب وغير مشكول
  :وذلك وفق المواصفات التالية

  خضوع النص لتصميم مناسب يعكس العناصر المطلوبة؛ �
 ؛)الخ...وصف، حوار، يحك( ة المناسب الكتابةرةمهاتوظيف  �

 االرتباط بالموضوع وااللتزام بالحجم المحدد؛ �

 ؛موضوعال ومواقف تتعلق بكارعرض أف �

  ؛ الترقيمعالماتالصحيح لستعمال الا �

 لرصيد اللغوي؛لسليم  التوظيفال �

  ذلك؛ طُلب المناسبة إذااتستشهادالاإدراج  �

 ). ترك فراغ في بداية كل فقرة، للتصحيحترك هامش (توجالمقروئية والتنظيم المادي للمن �
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 جدول التخصيص
  

 حسب المستويات المهارات الوزن -حسب المجاالت                         بالوزن   - أ

  نسبة األهمية  المجاالت    سلم التنقيط  نسبة األهمية  المجاالت
 %10  المعرفة     ن20 %40   القراءة 

 %10  همالف     ن6  %12  التراكيب

  %50  التطبيق     ن6  %12  الصرف والتحويل

  %10  التحليل     ن3  %6  اإلمالء

  %10  التركيب     ن15  %30  اإلنشاء

  %10  التقويم     ن50  %100  المجموع

  %100  المجموع        

  

����  

 تمكن من تقويم قدرة المتعلم على توظيف  جديدةتقوم مجاالت الدرس اللغوي من خالل وضعيات اختبارية -
  ؛تعلماته السابقة

  ؛هدافاألووضوح ة صياغالدقة و  أن تتصف األسئلة بالتنوع ينبغي-
  ؛ يمكن اعتماد األسئلة المركبة من عدة دروس دون تعسف أو إقحام-
  ؛لمكونات جميعها حسب ما يعرضه اإلطار المرجعيااألسئلة  أن تغطي ينبغي -
 للتوفيق بين هاجس التغطية وإكراه الوقت المخصص لالمتحان، يمكن جعل أسئلة مختلف مجاالت اإلطار -

  ؛)الخ …أن يغطي مثال عنصر الشكل بعض عناصر التراكيب(المرجعي متكاملة 
 أو ذات الجواب المفتوح القصير، حتى يسهل إنجازها ، من األفضل أن تكون أغلب األسئلة من الصنف المغلق-

  ؛بموضوعيةبسرعة وبدقة، وحتى يتم التحكم في تصحيحها 
مل كل العناصر التي يتطلبها اإلنجاز ويطالها التقويم على تشعامة ودقيقة  وضع شبكة إلنشاءا يتطلب تصحيح -

 بمجموعة من الموجهات اإلنشاءويستحسن في هذا اإلطار إرفاق موضوع . مستوى الشكل والمضمون
  ؛ أثناء التحرير االعتباري ستساعد التلميذ على أخذها بعينوالشروط والمواصفات الت

  ؛راعى في سلم التنقيط أهمية السؤال والمجهود المطلوب إلنجازه يجب أن ت-
  .  ينبغي إطالع الممتحن على سلم التنقيط-
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  البتدائيةالدروس ا اإلطار  المرجعي لالمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة
  مادة التربية اإلسالمية 

 

  القرآن الكريم : المجال الرئيسي األول
  

  : قادرا علىالمتعلمأن يكون 
  .الحاقةالقلم و الملك و : موزعة على السور التالية )تبعا لطولها( آيات6 و 3كتابة ما بين . 1.1

  

 قرآنية تتضمن قاعدة ترتيلية كلماتمحددة، أو تحديد كلمات من تين ترتيليتين  استخراج قاعد.2.1
  .محددة

 

 . تقترح على المترشح أو العكس من بين معان معطاة يةآل  المناسبمعنىالتحديد  .3.1
 

                                                          العقيدة والعبادات: المجال الرئيسي الثاني
  

 من خالل تحديد المعنى المناسب أو هللا تعالى والمستحيلة في حق االواجبةمعرفة الصفات  .1.2
  .الضد المناسب

  . تقترح على المترشحت محددةا المناسب لوضعيم الصيامتحديد حك .2.2
  

  اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية: المجال الرئيسي الثالث
  

           :التالية  المجاالت، يرتبط كل واحد منها بمجال من)ص( سيرة الرسول  عناصر من4ذكر  .1.3
  .و وفاتهو غزواته و حجة الوداع  )ص(هجرته

  

 في وذلك بالنسبة للمواضيع التالية سلوكاتاآلداب والاالستدالل بحديث نبوي شريف على  .2.3
الكالم الطيب، الفضول، أدب الطعام، طلب العلم، الرفق بالحيوان، : بالحياة االجتماعيةارتباطها 
  .المخمرات
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   التخصيصولجد
  حسب المجاالت الرئيسيةالوزن   . أ

  سلم التنقيط  نسبة األهمية  المجاالت
   نقط5 %50  القرآن الكريم

   نقطة2.5  %25  العقيدة والعبادات
   نقطة2.5  %25  اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية

  نقط10  100%  المجموع
 

  حسب المستويات المهاريةالوزن  . ب
  المجموع  التحليل  التطبيق  الفهم  عرفةالم  المجاالت

  %48    %16  %16  %16  مكون القرآن الكريم

  %26      %13  %13  العقيدة والعبادات 
اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة 

  النبوية
13%      13%  26%  

  %100  %13  %16  %29  %42  المجموع
 

  

����  
  :ما يليمادة التربية اإلسالمية يراعى في وضع اختبار 

مستقاة من الحياة اليومية يطلب إلى المتعلم  )مسألة/ الوضعية( صياغة وضعيات اختبارية بسيطة  -
  .اقتراح حلول لها

 : ما يلي وذلك باعتمادأصناف األسئلة في بناء الوضعيات االختباريةتنويع  -

 أسئلة االختيار من متعدد؛ •

 ؛خطألة الصحة والأسئ •

  .قصيرأسئلة الجواب ال •


