االمتحـ ـ ـ ـ ـ ـان الموحـد اإلقليمـ ـ ـ ـ ـي
لنيل شه ـ ـ ـ ـ ـادة الدروس االبتدائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ـ ـ دورة يونيو  5102ـ ـ

م ـ ـادة
اللغة العربية والرتبية اإلسالمية

مدة اإلنج ـ ـ ـ ـاز
 1ساعة و 03دقيقة

النقطة النهائية

المعامــل
0

..........
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************************************************************************ **********************************************************************************************************************************

أوال :وحـدة اللغ ـة العربيـة ( 21نقطة)

 .0القراءة والشكل 51( .نقطة)

النقطة اإلجمالية

............./50

النـ ــص:
تُعد ُالمخيمات ُالصيفية ُأفضل ُفرصــة ُيكون ُفيها ُانفصال الطفل ُعن ُأبويه ُمتعةُ
وتجربةُإيجابيةُ،حيثُتعودُعليهُبفوائدُتربويةُوصحيـةُيعرفهاُالقاصيُوالداني.
فمن ُالجانب ُالصحيُ ،فالمخيم ُيمكن ُاألطفال ُكلهـم ُمن ُاستنشاق ُالهواء ُالنقيُ
واالستمتاع ُبؤشعة ُالشمس ُالساطعـة ُوبمنظر ُالرمال ُالذهبية ُسواء ُفي ُالبحر ُأو ُالجبل ُأوُ
الصحراء .أماُمنُالناحيةُالتربويةُ،فإن الطفل يترك أسرته الصغيرة ليندمج داخل مجموعة
من أقران تسود بينهم الروح الجماعيةُ ،حيث ُيتعلمون ُالتعاون ُوالتآزر ُواالعتماد ُعلىُ
النفس ُوحب ُالخير ُلآلخرينُ .كما ُتعلمهم ُالتناغم ُواالنسجام ُفي ُالمجموعة ُحيث ُيرددونُ
أناشيدُجميلةُترديدا ُيثيرُ الحماس ُفيُالنفوسُوينميُاالعتزازُبالوطنُوبؤمجادهُ.فماُأروعُ
المخيماتُالصيفية!
فيُرحابُاللغةُالعربيةُ،قُ،6بتصرف.

 .0.0أحدد نوعية النص مما يلي:
حوار
رسالة

مقالة

شعر

خطبة

قصة

 .5.0أصل كل كلمة بمرادفها وضدىا حسب سياق النص.

ضدىا

ط ـ ـ ـ ـ ـ ــرح 
الق ـ ـ ـريب 
األعـ ـ ـداء 





الكلمة

القاصـ ـ ـي
استنشاق
األقـ ـ ـ ـ ـران









مرادفها

(5ن)
(3ن)

البعي ـ ـ ـ ـد
األحصااب
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

(5ن)
 .3.0أقترح عنوانا مناسبا للنص.
(3ن)
 .1.0روجت بعض القيم في النص ،أحددىا من بين ما يلي.
احلب احلقد الصدق الكراىية التعاون التضامن االعتزاز بالوطن االختالف التآزر الظلم
 .2.0أي قيمة أخالقية إيجابية من القيم أعاله أفضل أكثر ،لماذا؟
 .3.0أستخرج من النص جملة تتضمن أسلوب التعجب.
 .4.0أشكل الكلمات والجملة التي تحتها سطر في النص(ممكن نقلها على ورقة التارير).
1

1/3

(5ن)
(5ن)
(3ن)

 .5التراكيب 3( .نقط)

(552ن)

 .0.5أعرب الكلمات التالية والتي تم شكلها حسب موقعها في النص:
 ،احلماس:
 ،الساطعة:
 ،كلهم:
 ،حصاية:
فرحصة:
(5ن)
 .5.5أبين نوع المنصوبات التي تحتها سطر في الجمل التالية:
* عاد الطفل من ادلخيم فرح ـا مبا تعلمو وعاشو.
* استقبلت األم الطفل العائد من ادلخيم استقباال حارا.
* تقام ادلخيمات الصيفية والعطلـة الصيفية رغب ـة يف االستجمام والراحة.
(052ن)
 .2.3أدخل "إن" ثم "كان" على الجملة التالية مع الشكل.
بلدة أجدادي معروفة وطنيا بـقلعة الورود.

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

 .3الصرف والتحويل 3( .نقط)

 .0.3أستخرج من النص واحدا من كل نوع مما يلي.
اسم منسوب مذكر
اسم منقوص
اسم تفضيل

فعل الزم

(5ن)
(5ن)

 .5.3أتمم ملء الجدول مع الشكل.
اسم الفاعل منو اسم المفعول منو المصدر منو
مضارعو
الفعل
نشـ ـر
امتا ـن
 .3.3أضع الكلمات التالية :وثق ،حبلى ،دواء ،سعنـا ،موطن ،في الخانة المناسبة من الجدول5( .ن)
فعل معتل فعل صحيح مجرد
اسم مقصور
اسم ممدود
اسم مكان
************************************************************ **********************************************************************************************************************************************

 .1اإلمالء 3( .نقط)

(3ن)
أالحظ الكلمات التي تحتها سطران في النص وأصحح الخاطئة إمالئيا منها.
كان حممـد ابن يوسف فتا كرمي األخالق وحسن ادلعشر ،متعلما جمتهدا ال يغش يف االمتاان ،حيب
ادلدرسة كما حيب عائلتو .فهو ال يكل من ادلشاركة يف بنائ الدروس وطرح األسئلة ،كما يتعاون مع زمالئو
وزميالتو يف إجناز الواجبات ادلدرسية والقيام بالباوث خارج الفصل الدراسي .فقد أحصباة الثقافة والعلم
ال يـئـخذان من ادلدرسة وحدىا ،بل من ادلكتباة واجملالت ووسائل االتصال احلديثة وغًنىا...

************************************************************************************************** ********************************************************************************************************

 .2اإلنشـاء 02( .نقطة)

عاد "أجمـد" من ادلخيم الصيفي وكلو فرح وغبطة هبذه التجربة األوىل لو يف ادلخيمات .أراد أن يكتب رسالة
خطية إىل ابن عمو "ريـان" لياكي لو عن ىذه التجربة ويبٌن لو أمهية ادلخيم وفوائده بالنسبة للطفل وبالتايل يقنعو
للمشاركة يف ادلخيم الصيفي القادم .ساعده(يو) يف كتابة ىذه الرسالة.
أثناء كتابتك للرسالة ،جيب مراعاة ما يلي:

ريان التنغًني
أجمد الدادسي
ص.ب 124
 ،16زنقة 3
بلدية تنغًن
حي الفرح،
ادلغرب
قلعة مكونة ،ادلغرب
2








خضوع النص لتصميم مناسب للرسالة(تضمٌن كل عناحصر الرسالة).
تتضمن الرسالة بعض أنشطة ادلخيم وأمهية ادلخيمات وفوائدىا بالنسبة للطفل.
استعمال أسلوب اإلقناع وتسلسل األفكار.
سالمة اجلمل من األخطاء اللغوية واحرتام عالمات الرتقيم.
حصر الرسالة يف  7أو  8سطور.
مقروئية اخلط.
2/3

ثانيا :وحـدة التربيـة اإلسالميــة (01نقط)

النقطة اإلجمالية

 .0القـرآن الكريـم 2( .نقط)

...........
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 .0.0أتمم بالخط العادي كتابة اآليات القرآنية التالية( .بدون شكل)
(0ن)
أ .من قولو تعالى في سورة الملك:
 تكاد متيز من الغيظ ........................ إىل  إال يف ضالل كبيـر
(0ن)
ب .من قولو تعالى في سورة القلم:
 وال تطع كل حالف مهٌن ...................إىل  قال أساطًن األوليـن
(0542ن)
ج .من قولو تعالى في سورة الحاقة:
 فال أقسم مبا تبصرون ........................إىل  قليـال ما تذكـرون
(152ن)
 .5.0أحيط الحكم التجويدي الوارد في ما تحتو خط في اآلية أسفلو.
مهاز م ّشآء م بنميم :..................... :إقالب ،إدغام ،مد ،إمالة.
(1542ن)
 .3.0أصل كل كلمة بمعناىا حسب سياق النصوص القرآنية أعاله.
 مالئكتها
خزنتها 
 كثًن العيب للناس

مهاز
 ساحر
كاىن 

************************************* *********************************************************************************************************************************************************************

 .5العقيدة والعبادات 552( .نقطة)

 .0.5أصنِّف الصفات التالية حسب الجدول.
القدرة ،اجلهل ،العجز ،اإلرادة ،الغىن ادلطلق
صفات مستحيلة في حقو تعالى
صفات واجبة في حقو تعالى
.........................................
.........................................

(0552ن)

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

 .5.5أجيب ب"صحيح" أو "خطأ".
أ - .النية من سنن الصيام (....................................................
ب - .اإلكثار من النوم هنارا من مكروىات الصيام (..............................
ج - .تعجيل الفطور من مفسدات الصيام (.....................................
د - .رجل عمد شرب ادلاء يف رمضان وىو حصائم وجب عليو القضاء فقط(.........

(0552ن)
).
).
).
).

*************************************************************************************************** *******************************************************************************************************

 .3اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية 552( .نقطة)

 .0.3أصنف السلوكات التالية حسب الجدول أسفلو(أضع أرقام السلوك فقط).

(052ن)

.أقدم الرشوة. ،أغش يف االمتاان. ،أشرب مثىن وثالث. ،أغتاب حصديقي. ،آكل مما يليين. ،أقول اخلًن.

آداب الطعام والشراب

آداب الحديث

سلوك مذموم

 .5.3أذكر الحدث البارز في حجة الوداع ،وفي أي سنة ىجرية كان ذلك؟

(0ن)

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

انتهــــى
حظ موفق للجميـع

3

3/3

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط لالتمت ـان الموحـد اإلقليمـي
لنيل شهادة الدروس االبتدائية ـ دورة يونيو  5102ـ

**********************************************************************************************************************

 .0القراءة والشكل 51( .نقطة)

أوال :وحـدة اللغ ـة العربيـة ( 21نقطة)

مقالة
 .0.0أحدد نوعية النص تمما يلي:
 .5.0أصل كل كلمة بمرادفها وضدىا حسب سياق النص.
ضدىا
 طرح
 القريب
 األدعاا

الكلمة
القاصي
استنشاق
األرقران

(5ن)
(1,2ن لكل جواب ص يح)

تمرادفها
 البعيا
 األصحاب
 شم









(5ن)
 .1.0أقترح عنوانا تمناسبا للنص .ادلخيمات الصيفية ،فوائا ادلخيم ،ادلخيمات...
(1,2ن لكل جواب ص يح)
وجت في النص بعض تمن القيم ىي:
ُ .1.0ر ْ
احلب ،التعاون ،التضامن ،االدعتزاز بالوطن ،التآزر
 .2.0ت ديد قيمة أخالقية إيجابية (1,2ن)  +التبرير بجملة سليمة أو جملتين سليمتين (0,2ن).
(5ن)
فما أروع ادلخيمات الصيفية!
 .3.0جملة تتضمن أسلوب التعجب:
 .4.0أشكل الكلمات والجملة التي ت تها سطر في النص بعد نقلها على ورقة الت رير.
فُرصةِ ،ص ِحيةُ ،كلهم ،الس ِ
(1,2ن لكل جواب ص يح)
اس.
اط َع ِة،
ْ
َْ
ُْ
احلَ َم َ


اخل َْمم ِ
ِ ِ ِ ِ
الَ َمادعِيةُ.
وح ْ
ودعة م ْن أَرقْ َران تَ ُس ُ
فَِإن الط ْف َل يَْت ُرُك أُ ْسَرتَهُ الصغ ًَنةَ ليَ ْن َام َج َد َ ُ َ
ود بَْي نَ ُه ُم الر ُ

(1,52ن لكل جواب ص يح)

**********************************************************************************************************************

 .5التراكيب 3( .نقط)

(1,2ن لكل جواب ص يح)
 .0.5أعرب الكلمات التالية حسب تموقعها في النص:
فُرصة :مضاف إليه مكسور ،ص ية :معطوف دعلى تربوية مكسورُ ،كلهم :توكيا معنوي منصوب،
الْ ماس :مفعول به منصوب.
الساطعة :نعت حقيقي مكسور،
(1,2ن لكل جواب ص يح)
 .5.5بين نوع المنصوبات التي ت تها سطر تمما يلي:
* استقباال :مفعول مطلق.
* فرحا :حال منصوب.
* رغبة :مفعول ألجله.
* العطلةَ :مفعول معه
 .2.3أدخل "إن" ثم "كان" على الجملة0,25( .ن لكل جواب صحيح 0,25+إذا مل يغًن شكل بارقي الكلمات).
ت بـ ْلدةُ أَج َاادي تمعروفة وطَنِيا بَِق ْلع ِة الْور ِ
ود.
 كانـ ْْ
َ ُُ
ُْ َ
 إن بـ ْلدة أَج َاادي تمعروفة وطَنِيا بَِق ْلع ِة الْور ِود.
ْ
َ ُُ
ُْ َ

 .1الصرف والت ويل 3( .نقط)

(1,2ن لكل جواب ص يح)
 .0.1أستخرج تمن النص.
فعل الزم
اسم تمنسوب تمذكر
اسم تمنقوص
اسم تفضيل
تعود ،ينامج ،تسود
الصحي
القاصي ،الااين
أفضل ،أروع
(1,52ن لكل جواب ص يح)
 .5.1أتمم تملء الجدول.
اسم الفاعل تمنو اسم المفعول تمنو المصدر تمنو
تمضارعو
الفعل
ِ
ن ْشر
َمْنشور
ناشر
ينشر
نشر
ُ
َ
ْامتِحان
ُمُْتَ َحن
ُمُْتَ ِحن
ميتح ُن
حن
امت َ
 .1.1أضع الكلمات التالية في الخانة المناسبة تمن الجدول5( .ن)
فعل ص يح
فعل تمعتل
اسم تمقصور
اسم تممدود
اسم تمكان
تمجرد
مسعن ا(0ن)
ثق(1.52ن)
َموطن(1.52ن) دوا (1.52ن) ُحبلى(1.52ن) َو َ

**********************************************************************************************************************

 .1اإلتمالء 1( .نقط)

 .0.1أالحظ الكلمات الخاطئة إتمالئيا ثم أكتبها كتابة ص ي ة.
تص ي ها
الكلمة الخاطئة
بن
ابن
ُ
ُ
فت
فتا
بنا ِ
بنا ِئ
ت
أصبح ْة
أصبح ْ
يُ ْؤخذان
يُْئخذان
ادلكتباتِ
ادلكتباة

(1,2ن لكل جواب ص يح)

**********************************************************************************************************************

 .2اإلنشـاء 02( .نقطة)

أثنا التصحيح جيب مرادعاة ما يلي:
 خضوع النص لتصميم مناسب للرسالة وتضمٌن كل دعناصرها :تاريخ ،مرسل ،مرسل إليه ،حتية ،تورقيع2( .ن)
(2ن)
 تتضمن الرسالة بعض أنشطة ادلخيم وأمهية ادلخيمات وفوائاها بالنسبة للطفل.
(5ن)
 استعمال أسلوب اإلرقناع وتسلسل األفكار.
(5ن)
 سالمة المل من األخطا اللغوية واحرتام دعالمات الرترقيم.
(1,2ن)
 حصر الرسالة يف  7أو  8سطور.
(1,2ن)
 مقروئية اخلط.
********************************************************************************************

 .0القـرآن الكريـم 2( .نقط)

ثانيا :وحـدة التربيـة اإلسالتميــة (01نقط)

 .0.0أتمم بالخط العادي كتابة اآليات القرآنية التالية( .بدون شكل)

(0,2ن)

أ .من رقوله تعاىل يف سورة ادللك:
 تكاد متيز من الغيظ كلما

ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتيكم نذير قالوا بلى
قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا تما نزل اهلل تمن شيء إن أنتم  إال يف ضالل كبي ر

ب .من رقوله تعاىل يف سورة القلم:
 وال تطع كل حالف مهٌن ىماز تمشاء بنميم

(0,52ن)

تمناع للخير تمعتد أثيم ،عتل بعد ذلك
زنيم أن كان ذا تمال وبنين ،إذا تتلى عليو آياتنا  رقال أساطًن األولي ن

(0ن)

ج .ب .من رقوله تعاىل يف سورة احلارقة:
 فال أرقسم مبا تبصرون وتما ال

تبصرون ،إنو لقول رسول كريم ،وتما ىو بقول شاعر
قليال تما تؤتمنون ،وال بقول كاىن  رقلي ال ما تذك رون

(1,2ن)

 .5.0أحيط ال كم التجويدي الوارد في تما ت تو خط في اآلية أسفلو.
مهاز َم ّشآ ِ م بنميم :.....................إرقالب  ،إدغام ،ما ،إمالة.
(1,52ن لكل جواب ص يح)
 .1.0أصل كل كلمة بمعناىا حسب سياق النصوص القرآنية أعاله.
 مالئكتها
خزنتها 
 كثًن العيب للناس

مهاز
 ساحر
كاهن 

**********************************************************************************************************************

 .5العقيدة والعبادات 5,2( .نقطة)

ِّف الْصفات التالية حسب الْج ْدول:
 .0.5أُصن ُ
صفات واجبة في حقو تعالى
القارة ،اإلرادة ،الغىن ادلطلق
 .5.5أجيب ب"ص يح" أو "خطأ".
أ - .النية من سنن الصيام1,52( ................................ن)" ..................خطأ".
ب - .اإلكثار من النوم هنارا من مكروهات الصيام1,52( ..........ن)" ...............ص يح".
ج - .تعجيل الفطور من مفساات الصيام1,52( .................ن)" ..................خطأ".
د - .رجل دعما شرب ادلا يف رمضان وهو صائم وجب دعليه القضا فقط1,2( ....ن)" .....خطأ".

(1,52ن لكل جواب ص يح)
صفات تمست يلة في حقو تعالى
الهل ،العجز

**********************************************************************************************************************

 .1اآلداب اإلسالتمية وال ديث الشريف والسيرة النبوية 5,2( .نقطة)

(1,52ن لكل جواب ص يح)
 .0.1أصنف السلوكات حسب الجدول أسفلو.
سلوك تمذتموم
آداب ال ديث
آداب الطعام والشراب
أرقام الرشوة ،أغش يف
أشرب مثىن وثالث ،آكل ُما
أرقول اخلًن
االمتحان ،أغتاب صايقي
يليين
،،
،

 .5.1ال دث البارز في حجة الوداع ىو خطبة الرسول ﴿ص﴾ ،وكان ذلك في السنة العاشرة
(1,2ن لكل شق تمن الجواب الص يح)
للهجرة(01ه).

