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 (نقطة 05 ) اللغة العربية

 

 
 التكويناألكاديمية الجهوية للتربية و

 آسفي -جهة مراكش
 شيشاوةب المديرية اإلقليمية

االمتحان اإلقليمي لنيل شهادة الدروس 
 1526االبتدائية دورة يونيو 

 :والنسب االسم

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

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

 :رقم االمتحان
.............................................. 

 اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 ساعة ونصف: مدة اإلنجاز

 ....................................................: بالحروف ................./65     :النقطة

 

 :النص

تقتصر حياته على املدرسة واللعب  شاب صغري، ال يريد أن يكون جمرد قرر سفيان أن يكون خمتلفا عن اآلخرين
 .التميز بغيةعقد العزم على اإلبداع يف شيء ... ومشاهدة التلفاز

، وأبديا طويال، يفكر ويفكر، ماذا أفعل يا ترى؟ أخرب والديه عن رغبته، شجعاه على فكرته الرائعة وقتاقضى 
 .أن ال يكون ذلك على حساب تفوقه يف دراسته: تأييدمها بشرط واحد

لتعلم احلاسوب، وتعلم  خمصصفاختار أن يلتحق بناد وعدمها سفيان أن يفكر يف شيء يفعله بعد وقت الدراسة، 
درسة بإجنازه تطورت مهاراته وفتح موقعه أمام زمالئه يف املدرسة، فرحت إدارة امل. كيف ينشىء موقعا خاصا به

 .الطالب املتميز، وظل وفيا لوعده جائزةومنحته 

 !را كبرياير برامج احلاسوب اآليل، وصار مفكاليوم كرب سفيان، وأصبح مدير شركة لتطو
 (بتصرف)، لبنان 1556طارق البكري، مكتبة ديوان العرب، . قصة قصرية لألطفال، د 05: املصدر

I. (نقطة 02) الفهمالقراءة و 

 :أضداد العبارات التالية من النصأستخرج   .1

  .............................. :صغيرا .............................. :خائنا  .............................. :حزنت

 :حدد نوعية النص .2

    خطبة    قصة    شعر
 

 :ضع عنوانا مناسبا للنص  .3

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

 :استخرج من النص جملة تتضمن أسلوب االستفهام .4

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

 ما هي القيمة الطاغية في النص؟ .5

    الكرم    الوفاء بالوعد    اجتناب الظلم
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 ؟ما رأيك في قرار سفيان أن ال يقتصر على المدرسة واللعب ومشاهدة التلفاز  .6

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

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

 .ل ما تحته خّط في النص شكال تامااشك  .7

 

II.  (نقطة  51) الدرس اللغوي 
 (ن 6: ) التراكيب

 .صل بسهم الجملة بالظاهرة التركيبية المناسبة .1

 المطلوب   الجملة

 حال     .وقتا طويال يفكر فيما سيفعله محمدقضى الطفل 

 توكيد معنوي     .بالجائزة فرحاعاد سفيان من المدرسة 

 بدل     .سفياناجتمع كل التالميذ لمشاهدة المباراة إال 

 مستثنى     .على فكرة ابنهما كالهماوافق األبوان 

 

 :أعرب الكلمات اآلتية حسب موقعها في النص .2
  

 ............................................................................................................................. :        بغية

 ............................................................................................................................. : مدير     

  

 الصرف والتحويل: ) 6 ن(

 :ضع األسماء اآلتية في الخانة المناسبة لها في الجدول .1

ٌص    - إبداع -  مْدرسة -  ر مفك     -مخص ًّ

 اسم فاعل اسم مفعول اسم مكان مصدر

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

  

 

 ال يكتب أي شيء في هذا اإلطار
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 :حول الجملة اآلتية حسب الضمائر المطلوبة .2

 .أخبر والديه عن رغبته في التميز

 .................................................................................................................................................... :هي

 ................................................................................................................................................... :أنتما

 (ن3)  اإلمالء
 :سليم في الجمل اآلتيةاكتب الهمزة المتوسطة بشكل  .1

o ة.....أعدَّ األصدقاء مفاَجـ 

o من بقدراته.....سفيان مـ  

o لـ....سفيان طفل متفا 

 :في المكان المناسب( بن)أو ( ابن)امأل الفراغ بكتابة   .2

 .يوسف ................ محمد ................ الحسن ................  محمد السادس ملك المغرب هو

III.  (نقطة  51) اإلنشاء 

 أسطر، مستثمرا مهارة كتابة 8في حدود  رسالةأصدقائك ال يهتم بدراسته ويكثر التغيب عن المدرسة، اكتب له علمت أن أحد 

 .قنعه بالعودة إلى المدرسةتذكره بأهمية متابعة الدراسة، واألخطار التي تهدد مستقبله إذا ترك دراسته، وت  : رسالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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(نقط   25)  التربية اإلسالمية  
 

 

 :من سور أتمم اآليات التالية .2

الَِّذي  ...................................................................................................َتَباَركَ الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلكُ  ﴿: الملك

 َخَلقَ 

 .﴾َأْحسَُن َعَمًلا ..................................... ...........................................................................................................
 .....................................................................................................َََل ُتِطْع ُكلَّ َحًلَّفٍ َمِهينٍ  و﴿ :القلم

  .﴾ ُمْعَتٍد َأِثيمٍ ..... .................................................................................................................................................

َوُحِمَلتِ  .....................................................................................................َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّورِ  ﴿: الحاقة

 اْلَْرضُ 

 .﴾ َوَقَعتِ اْلَواِقَعةُ ..... ..........................................................................................................................................

 :العبارات القرآنية والحكم التجويدي المناسببخط بين صل  .1

  َصْرَعى    قَّةُ آاْلحَ   َوَمْن ُيَكذِّبُ 
 

 اإلمالة  اإلدغام  المد
 

 

 :صل بخط اآلية بمعناها .3

 ٍء ِبَنِميمٍ آَهمَّاٍز َمشَّ 

   يمشي بين الناس بالنميمة 

    يمشي بين الناس بالكذب 

   يمشي بين الناس بالنصيحة 

 

 

 الموت -الغنى    -الحياة    -الفقر    -  :صنف الصفات التالية إلى واجبة أو مستحيلة في حقه تعالى حسب الجدول .2

 الصفات المستحيلة الصفات الواجبة

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

 

 :صل بخط بين الوضعية وحكمها .1

  شاب تعمد األكل في نهار رمضان شيخ مسن يفطر في رمضان امرأة مرضعة أفطرت في رمضان

 

  الفدية  القضاء  الكفارة
 

 

 : الجدول بما يناسب من المعطياتأتمم  .1

 خطأ صحيح العبارة

   هاجر الرسول عليه الصالة والسالم إلى المدينة للتجارة

   انتصر المسلمون في جميع الغزوات إال غزوة أحد

   حياته يحج الرسول صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات ف

   للهجرة 21وسلم في السنة توفي الرسول صلى هللا عليه 

 :أتمم الحديث النبوي الشريف الذي يحث على نبذ الرشوة .2

الذي يمشي  ..................................و ..................................و .................................. لعن هللا "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال

 بينهما

ن 5 القرآن الكريم  

ن 2.5 والعبادات العقائد  

 

 والحديث اآلداب والسيرة

 والحديث

ن 2.5  
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