األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة مكناس تافياللت
نيابة إفران

االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية

دورة يونيو 3102

المدة  :ساعة ونصف

المادة :اللغة العربية والتربية اإلسالمية

هام جدا :تنجز جميع األجوبة على نفس الورقة باستثناء السؤالين  0و 3من التراكيب واإلنشاء والقرآن الكريم
فتنجز على ورقة التحرير.
مادة اللغة العربية
تعتبر األلعاب األولمبية التي تقام كل أربع سنوات ،أضخم حدث رياضي في العالم ،حيث يشارك فيها آالف الرياضيين
من مختلف دول العالم .خصوصية إقامة األلعاب األولمبية -الحركة األولمبية – هي نشاط مشترك يقوم به الناس تحت شعار تعزيز
السلم والصداقة بين الشعوب بروح التفاهم واالحترام والثقة المتبادلة ،وهدفها تعزيز ونشر الرياضة بين الشعوب .
واذا كان تاريخ إقامة األلعاب األولمبية يعودإلى قرون عديدة قبل الميالد ،حيث كانت تقام بالقرب من بلدة أوليمبيا ،الواقعة
على ضفاف نهر الفيوس في جزيرة بيلوبونيس اإلغريقية .وكانت المنافسات تجري بين الرياضيين اإلغريق وسميت باأللعاب
األولمبية نسبة إلى بلدة أوليمبيا  ،فمتى ستقام هذه األلعاب ببالدنا ؟

أوال :القراءة والشكل 31(:ن)
 -1حدد نوعية النص (أحيط الجواب الصحيح) :قصة – مقالة – قصيدة .
 -2أعط عنوانا مناسبا للنص .................................................................:
 -3لماذا سميت األلعاب االولمبية بهذا االسم ؟ وما الهدف منها ؟..............................................................
...............................................................................................................................................
 -4ما ضد  :الثقة ≠ .....................................................الصداقة ≠...................................................
الحركة ≠ .................................................النشاط ≠.....................................................
 -5ما مرادف  :عديدة.................................................:االحترام.....................................................:
 -6استخرج من النص أسلوب استفهام.............................................................................................:
 -7أشكل ما كتب بخط مضغوط في النص .

ثانيا :التراكيب  6(:ن)
 -1أدرج الجملة التالية ضمن ترسيمة مناسبة  :هي نشاط مشترك يقوم به الناس.
 -2أعرب الكلمات التي تحتها خط في النص :أضخم – بين – تاريخ  -األلعاب.
 -3أتمم الجمل بما هو مطلوب :
احتشد األطفال أمام مدخل المدرسة إال(.............................................................مستثنى). ظهر المذيع على الشاشة (........................................................................حال مفرد).الذهب أغلى من الفضة (...............................................................................تمييز).-أذهب إلى المدرسة (............................................................................مفعول ألجله).

ثالثا:الصرف والتحويل  6( :ن)
 -1صنف االسماء التالية حسب الجدول :أضخم –االولمبية – موطن  -المستشفى – مبرد –المتبادلة
اسم مقصور

اسم منسوب

اسم االلة

اسم تفضيل

اسم مفعول

اسم مكان

-2اكتب بالحروف العدد والمعدود في الجمل التالية :
 في الضيعة 66 (.......................................................................................بقرة) رأيت 8(...............................................................................................طائرة)-3ايت بمصادر األفعال التالية  :يشارك .....................................:أفاد........................................:
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رابعا :اإلمالء  2 ( :ن)
 – 1اكتب كلمة "ابن" او "بن" مكان النقط :
 يوسف ..........تاشفين مؤسس مراكش ..........................سينا طبيب عربي. -2أتمم بكتابة التاء المناسبة :قضا ..........مدرسا...........
-3اكتب الهمزة المناسبة في الكلمات اآلتية  - :ب....ر – بد...ت

خامسا :التعبير الكتابي  01 ( :ن )
شاهدت مقابلة في كرة القدم أجريت بين فريق مدرستك وفريق مدرسة أخرى ضمن المنافسات المحلية.
صف هذه المقابلة مبرزا مهارات الفريقين وحماس المتفرجين معبرا عن رأيك بعد فوز فريقك او انهزامه .
وذلك في حدود ( 16اسطر).

مادة التربية اإلسالمية
 -0القرآن الكريم  1( :ن)
أ -أكمل اآليات اآلتية :
( 2ن)
 (أفمن يمشي مكبا.................................................................وإليه تحشرون )صدق هللا العظيم بسم هللا الرحمن الرحيم(الحاقة ما الحاقة...........................................أعجاز نخل خاوية) صدق هللا العظيم ( 2ن)( 0,5ن)
ب -اشرح الكلمة اآلتية  :حسوما............................................................:
( 0,5ن)
ت -اذكر القاعدة التجويدية :الحاقة...........................................................:

-3العقيدة والعبادات 3,1( :ن )
( 1ن)

-1صل بسهم :
الفناء
العجز

صفة واجبة في حق هللا تعالى

الوجود

صفة مستحيلة في حق هللا تعالى

البقاء
(  155ن)

-2أدرج ما يلي في الجدول :
تأخير السحور –المرض المزمن –النية –العقل –األكل العمد – ذوق الطعام
مكروهات الصيام

شروط الصيام

فرائض الصيام

سنن الصيام

مبيحات اإلفطار

مبطالت الصيام

-2اآلداب اإلسالمية والسيرة النبوية ) 3,1( :
( 0,75ن)

-1صل بخط كل حدث بما يناسبه:
وفاته.

خروجه (ص)هو وأبو بكر واختباؤهما في غار ثور
بعد تبليغه (ص ) الرسالة واكتمال الدين

خطبة الوداع.

وصيته (ص) بتكريم المرأة

هجرته.

-2ما سبب هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟..........................................................................

( 1ن)

-3أرسل شخص نقودا مع صديق له إلى موظف قصد التوسط له للحصول على وثيقة إدارية.حدد صفات األطراف المشاركة
الشخص -...................................:الصديق -............................:الموظف  0,75( ...................................:ن)
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االمتحان االقليمي الموحد
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة مكناس تافياللت
نيابة إفران

لنيل شهادة الدروس االبتدائية

دورة يونيو 3102

المدة  :ساعة ونصف

المادة :اللغة العربية والتربية االسالمية
عناصر اإلجابة والتصحيح

اللغة العربية
الشكل :تعتبر األلعاب األولمبية التي تقام كل أربع سنوات ،أضخم حدث رياضي في العالم ،حيث يشارك فيها آالف الرياضيين من مختلف دول
العالم (.تخصم نصف نقطة عن كل خطأ )
القراءة والشكل:
-1نوعية النص :مقالة 2...................................................................................................................ن
-2عنوان النص  :األلعاب االولمبية – الحركة االولمبية –األنشطة االولمبية –2.......................................................ن

-3وسميت باأللعاب األولمبية نسبة إلى بلدة أوليمبيا.وهدفها تعزيز ونشر الرياضة بين الشعوب4......................... ...ن
 -4ضد :الثقة:الشك ،الريب– الصداقة :العداوة –الحركة :السكون ،الهدوء – النشاط  :الخمول ،الكسل2................-ن
-5مرادف  - :عديدة :كثيرة،جمة – االحترام :التقدير ،الوقار2..........................................................ن
-6أسلوب استفهام :فمتى ستقام هذه األلعاب ببالدنا ؟2..............................................................................ن
-7الشكل :تخصم نصف نقطة عن كل خطأ 6.......................................................................................ن

التراكيب  6 :ن
-1هي نشاط مشترك يقوم به الناس ( 2ن)
ضمير منفصل مبتدأ

خبر مرفوع

نعت حقيقي

فعل مضارع مرفوع

جار ومجرور

فاعل مرفوع

هي

نشاط

مشترك

يقوم

به

الناس

-2اإلعراب :
أضخم  :مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره  0,5.ن
بين  :مفعول فيه مبني على الفتح في محل نصب  0,5.ن
تاريخ  :اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره  0,5.ن
األلعاب  :بدل مرفوع  0,5.ن

-3اتمم الجمل بما هو مطلوب :
احتشد األطفال أمام مدخل المدرسة إال واحدا -تلميذا –طفال  (..........................................-مستثنى)  5,0ن.
ظهر المذيع على الشاشة مبتسما -مكفهرا -متلعثما (.......................................................-حال مفرد)5,0ن.
الذهب أغلى من الفضة قيمة – ثمنا  (........................................................................-تمييز) 5,0ن.
أذهب إلى المدرسة طلبا للعلم\رغبة في االستفادة(.....................................................مفعول ألجله)  0,5ن.

الصرف والتحويل  6( :ن)
-1صنف االسماء التالية حسب الجدول :
اسم مقصور

اسم منسوب

اسم تفضيل

اسم االلة

اسم مفعول

المستشفى( 0,5ن)

االولمبية( 0,5ن)

اضخم( 0,5ن)

مبرد( 0,5ن)

المتبادلة

( 0,5ن)

اسم مكان
موطن( 0,5ن)

-2اكتب بالحروف العدد والمعدود في الجمل التالية :
 في الضيعة ستون بقرة 1 (..................................................................ن ) رأيت ثماني طائرات 1(.......................................................................ن)-3ايت بمصادر األفعال التالية  :يشارك  :مشاركة ( 0,5ن)

أفاد  :افادة( 0,5ن)

االمالء  3 ( :ن)
– 1اكتب كلمة "ابن" او "بن" مكان النقط :
 يوسف ..بن......تاشفين مؤسس مراكش 5,0(............................................. .ن).......ابن..........سينا طبيب عربي 5,5(..............................................................ن)1

:قضاة 0,5(...ن) -مدرسات 0,5( ....ن)

 -2أتمم بكتابة التاء المناسبة
-3اكتب الهمزة المناسبة في الكلمات اآلتية  - :بئر 0,5( ...ن)– بدأت ( 0,5ن)

التعبير الكتابي  11 ( :ن )
شاهدت مقابلة في كرة القدم أجريت بين فريق مدرستك وفريق مدرسة أخرى ضمن المنافسات المحلية.
صف هذه المباراة مبرزا مهارات الفريقين وحماس المتفرجين معبرا عن رأيك بعد فوز فريقك او انهزامه .
وذلك في حدود ( 15اسطر).
 توظيف مهارة الكتابة المناسبة  :أسلوب وصفي للمباراة 2........................................................................نخضوع الموضوع لتصميم مناسب يعكس العناصر المطلوبة :ذكر بعض مهارات الفريقين 3.................................ن ذكر حماس المتفرجين 3.......................................ن االرتسامات وإبداء الرأي حول المباراة 3....................ن سالمة اللغة مع تجنب األخطاء اإلمالئية والتركيبية والصرفية 2..................................................................ناالستعمال الصحيح لعالمات الترقيم 1................................................................................................ن -المقروئية والتنظيم العام للورقة 1....................................................................................................ن

 -2التربيةاإلسالمية

-1القرآن الكريم 1( :ن)
 (بسم هللا الرحمن الرحيم الحاقة * ما الحاقة * وما أدراك ما الحاقة * كذبت ثمود وعاد بالقارعة * فأما ثمود فاهلكوا بالطاغية \*(1ن)وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية * سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل
خاوية*) صدق هللا العظيم \(1ن)
 (أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم \(1ن) *قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمعواألبصارواألفئدة قليال ما تشكرون *قل هو الذي ذرأكم في األرض واليه تحشرون *) صدق هللا العظيم \(1ن).
 اشرح الكلمات اآلتية  :حسوما  :متتابعة ،متوالية 5,0(...............ن).( 0,5ن)
 -القاعدة التجويدية :الحاقة .مد الزم

-2العقيدة والعبادات 2,1( :ن)
أصل بسهم  5,20( :لكل عنصر صحيح )الفناء
صفة واجبة في حق هللا تعالى
العجز
صفة مستحيلة في حق هللا تعالى
الوجود
البقاء
أدرج ما يلي في الجدول :تأخير السحور –المرض المزمن – النية –العقل –األكل العمد – ذوق الطعاممكروهات الصيام

شروط الصيام

ذوق الطعام( )5,20العقل()5,20

فرائض الصيام

سنن الصيام

مبيحات اإلفطار

مبطالت الصيام

النية()5,20

تأخير السحور()5,20

المرض المزمن()5,20

األكل العمد()5,20

اآلداب اإلسالمية والسيرة النبوية ) 2,1( :اصل بخط كل حدث بما يناسبه  0,75(:ن)
وفاته.
خروجه (ص)هو وابو بكر واختباؤهما في غار ثور
خطبة الوداع .
بعد تبليغه (ص ) الرسالة واكتمال الدين
هجرته.
وصيته (ص) بتكريم المرأة
 سبب هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم هو ايذاء المشركين للمسلمين وعزمهم على قتله(ص) 1ن. -الشخص ...:الراشي-..........الصديق ...:الرائش-.............الموظف ..:المرتشي.......................
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 0,75ن

