األاكدميية اجلهوية للرتبية و التكوين جلهة سوس ماسة درعة
نيابة اش توكة أيت ابها
االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 4102

مادة اللغة العربية والتربية االسالمية

مدة اإلنجاز  :ساعة
ونصف

المعامل 3 :

أوال  :اللغة العربية

النـص:
لقد مكنت وسائل اإلعالم المختلفة مئات الماليين من الناس ،من تتبع ومشاهدة أبطال الرياضة من رجال ونساء ،وتملك
الكبار والصغار التعجب واإلعجاب للمستوى الرفيع الذي بلغه أبطال المالعب ،فحطموا األرقام القياسية تحطيما وأدركوا
المراتب العليا .
فالبطوالت الرياضية جميعها ،لم تكن بفضل اللياقة البدنية وحدها ،بل هي ثمرة الذكاء ،وعلو الهمة ونبل المقصد،
والسيطرة على المشاعر .إن البطل يأخذ نفسه مأخذ الجد ،وقاية لها من كل األمراض والعلل .
وإذا لم تستطع  -أنت أيها الفتى – أن تحقق ما حققه هؤالء األبطال ،فتحل بأخالقهم الحسنة دون أن تنشغل بالمظاهر
السلبية لإلعجاب بهم.
ملحوظة :

على المتعلم اعتماد الجداول الواردة في هذه الورقة لإلجابة عن األسئلة ،مع الحرص على إرفاقها بورقة التحرير.

المجال الرئيسي األول :القراءة (  02نقطة)
األسئلة :
 -1أستخرج من الفقرة الثانية ما يدل على أن البطوالت الرياضية لم تكن بفضل اللياقة البدنية وحدها .............
 الهدف – الدرجات -0أستخرج من النص مرادف ما يلي :
 الهزل  -اإليجابية -3أستخرج من النص ضد ما يلي :
 -4أحدد نوع النص :قصيدة شعرية  -قصة – خطبة – مقالة -
 -5أذكر قيمتين من القيم الواردة في النص.
 -6أضع عنوانا مناسبا للنص:
 -7أستخرج الفكرة األساسية للفقرة األولى:
-8أنسج على منوال الجملة التالية:

 " وإذا لم تستطع  -أنت أيها الفتى  -أن تحقق ما حققه هؤالء األبطال فتحل بأخالقهم الحسنة "وإذا لم -..........أنت أيها - ........أن.................................ف......................
 -9أضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص.
المجال الرئيسي الثاني :الدرس اللغوي ( 15نقطة)
المجال الفرعي األول :التراكيب 6 ( :نقط)
أضع الكلمات التالية في الخانة المناسبة لها في الجدول ،وفق موقعها من اإلعراب في النص:
-1
جميعها – األرقام – تحطيما – الحسنة – البطل – وقاية
مفعول ألجله
توكيد
مفعول به
اسم ناسخ حرفي مفعول مطلق
النعت
-0

0ن
1ن
1ن
1ن
0ن
1ن
0ن
0ن

8ن

3ن

1ن

أحدد المنادى في الجملتين وأبين نوعه :

الجملة

التنقيط

نوعه

المنادى

يا أوالد مارسوا الرياضة المفيدة
يا العب الكرة تحل باألخالق الفاضلة
 -3أعرب الجملة المكتوبة بخط مضغوط في النص إعرابا تاما :

" أن تنشغل بالمظاهر السلبية "

0ن

المجال الفرعي الثاني  :الصرف والتحويل 6 ( :نقط)
 – 1أحدد نوع األسماء التالية :
األسمــاء
أحسن
نوعـــــها

اإلعجاب

ملعب

ذلك

0ن

 -0أصنف الكلمات التالية داخل الجدول  :الذي  -البشرى – السماعة – المسافر -مر -المسح– يلعب – الرياضية
اسم آلة

اسم مقصور

اسم فاعل

مصدر فعل ثالثي

فعل مضعف

0ن

اسم منسوب

-3أحول الجملة التالية حسب الضمائر مع الشكل التام ":تحل باألخالق الفاضلة دون أن تنشغل بالمظاهر السلبية".
 أنتن ............................... -أنت .............................

0ن

المجال الفرعي الثالث :اإلمالء (3نقط)
 -1أحدد مفرد الكلمات اآلتية:
الكلمات
المفرد

اآلبار

المباريات

الفئران

المئات

المسؤولون

الفتيان

 –0أحدد نوع الهمزة في الكلمتين التاليتين ( :همزة وصل – همزة قطع )
 -ادراك ...............

0ن
1ن

 -انشغال ................

المجال الرئيسي الثالث :اإلنشاء (15نقط)
استقطبت البطوالت الرياضية العديد من المعجبين والمعجبات في العالم ،تحدث في  12أسطر عن هذا االستقطاب
واإلعجاب ،مبينا أهم األخالق والسلوكات الفاضلة التي يجب أن يتحلى بها هؤالء المعجبون.
ثانيا  :التربية االسالمية (  01نقط )
المجال الرئيسي األول :القرآن الكريم  5 ( :نقط)
 -1أكتب :من قوله تعالى :أولم يروا إلى الطير فوقهم......................إلى قوله تعالى :في عتو ونفور.
ومن قوله تعالى :إن للمتقين عند ربهم ........................إلى قوله تعالى :إن لكم لما تحكمون.
 -0أشرح الكلمات التالية :عتو – أيمن
 -3ما القاعدة التجويدية في كلمة " ما يمسكهن "
المجال الرئيسي الثاني  -العقائد والعبادات (0.5نقط):
 -1أستخرج  4صفات واجبة في حقه تعالى من اآليات التالية :
 قال تعالى " :وهو السميع العليم "..... قال تعالى " :وتوكل على الحي الذي ال يموت ".. قال تعالى " :وهللا غني حميد "... قال تعالى " :إن هللا على كل شيء قدير "...-0أستخرج من اآلية الكريمة التالية مبيحين لإلفطار في رمضان:
 يقول هللا عز وجل  " :ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " سورة البقرة-3أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة  - :األضحى  -قبل – الفطر – بعد
 -تؤدى زكاة الفطر..................صالة عيد ................

15ن

1,5ن
1,5ن
1ن
1ن

1ن

1ن

2،5ن

3

المجال الرئيسي الثالث :اآلداب والحديث و السيرة 0.5( :نقط)
 -1أصنف السلوكات التالية إلى ما هو مرغوب فيه أو ما هو مذموم :
خيانة األمانة  -عدم تتبع عورات الناس – االجتهاد في طلب العلم  -مقاطعة المتكلم قبل أن ينهي كالمه .سلــــــوك مرغوب فيه

1ن

سلــــوك مذمــوم

أتمم الحديث النبوي الشريف  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :يا غالم سم هللا"...................

-0
 -3أقرأ اآلية وأستنتج منها ما هو مطلوب :
قال تعالى " :إال تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ال تحزنإن هللا معنا  " .سورة التوبة

 الحدث التاريخي الذي تتحدث عنه اآلية ........................ ...... الشخصيتين المشار إليهما في اآلية .............................. ......... -اسم الغار المذكور فيها .............................................. .......

وهللا الموفق.

2،5ن

1ن

األاكدميية اجلهوية للرتبية و التكوين جلهة سوس ماسة درعة
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01ن
مــــــــــادة  :اللغة العربية :
عناصر اإلجابة

المادة :اللغة العربية والتربية اإلسالمية

مدة االنجاز :ساعة ونصف
المعامل 3 :

02ن
المجال الرئيسي األول :القراءة
 - 1البطوالت الرياضية  :ثمرة الذكاء و علو الهمة و نبل المقصد و السيطرة على المشاعر  0، 50(....لكل واحدة ) ( 2ن)
( 1ن)
الدرجات  :المراتب ( 0،0لكل كلمة )
 -2مرادف الكلمات  :الهدف  :المقصد
( 0،0لكل كلمة
اإليجابية السلبية
 -3ضد الكلمات  :الهزل الجد
( 1ن)
)
( 1ن)
 - 4نوع النص  :مقالة
( 2ن)
 – 0من القيم المروجة في النص  :علو الهمة  -نبل المقصد – السيطرة على المشاعر .........
( 1ن)
 -6يقبل كل عنوان يتوافق ومضمون النص
( 2ن)
 -7تقبل كل فكرة تتمحور حول اإلعجاب باألبطال ودور وسائل اإلعالم في ذلك .
 -8النسج على المنوال  :تقبل كل إجابة ذات معنى وتتضمن المحكمات األساس لألسلوب :
( 2ن)
 :تخصم  5.0ن عن كل
 -8الشكل :
( 8ن)
خطأ
 وتملك الكبار والصغار التعجب واإلعجاب للمستوى الرفيع مئات ثمرة الذكاء  -إن البطل يأخذ نفسه مأخذ الجدالمجال الرئيسي الثاني :الدرس اللغوي :
المجال الفرعي األول :التراكيب6 :ن
 -0أضع الكلمات في موضعها  3 ) :ن (
اسم ناسخ حرفي
النعت
البطل
الحسنة
 - 4المنادى ونوعه (0ن )

51ن

 1،0لكل جواب
مف به
مف مطلق
األرقام
تحطيما
 1،40لكل جواب صحيح

توكيد
جميعها

المـــنــادى
أوالد
العب الكرة

مف ألجله
وقاية

الجـــملــة
يا أوالد مارسوا الرياضة المفيدة
يا العب الكرة تحل باألخالق بالفاضلة
 1،0ن لكل جواب صحيح
 -3اإلعراب  0 ( :ن )
 أن :حرف نصب ومصدر تنشغل  :فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت بالمظاهر :جارو مجرور السلبية  :نعت تابع للمنعوت في الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخرهالمجال الفرعي الثاني  :الصرف والتحويل6 :ن
 1،0ن لكل جواب صحيح
 – 0أحدد نوع األسماء التالية  0 ( :ن )
ذلك
ملعب
اإلعجاب
أحسن
األسماء
اسم إشارة
اسم مكان
مصدر
اسم تفضيل
نوعها
 -4أصنف الكلمات داخل الجدول :
اسم آلة  2،1ن

اسم مقصور2،1ن

( 4ن )
اسم فاعل2،01

نـــوعــــه
نكرة مقصودة
مضاف

 1،40لكل جواب صحيح
مصدر فعل ثالثي 2،01ن

فعل مضعف 2،01ن

اسم منسوب 2،01ن

المسح

مر

الرياضية

المسافر
البشرى
السماعة
( 4ن )
 -3التحويل :
 -أنت  :تحلي باألخالق الفاضلة دون أن تنشغلي بالمظاهر السلبية .

0ن

-

أنتن  :تحلين باألخالق الفاضلة دون أن تنشغلن بالمظاهر السلبية .
المجال الفرعي الثالث :اإلمالء

– مفرد الكلمات :

0

الكلمات
الفئران1،40
اآلبار()1،0
المباريات ()1،0
الفأر
البئر
المباراة
المفرد
 -4أحدد نوع الهمزة 0( :ن) نصف نقطة لكل جواب صحيح
 انشغال  :همزة وصل oإدراك  :همزة قطع

0ن
3 :ن
(4ن)

المسؤولون1،40
المسؤول

المجال الرئيسي الثالث :اإلنشاء

المئات1،40
المئة /المائة

الفتيان1،40
الفتى

51ن

يجب مراعاة ما يلي
التحدث عن استقطاب البطوالت الرياضية للمعجبين والمعجبات وإعجابهم بها .
التحدث عن مجمل األخالق والسلوكات الفاضلة الواجب التحلي بها كمعجبين ومعجبات
التوظيف السليم للغة ( الرصيد اللغوي – القواعد – عالمات الترقيم...
تسلسل األفكار وترابطها وعدم التكرار
جودة المنتوج ( المقروئية والتنظيم المادي للمنتوج)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52ن
مادة  :التربية اإلسالمية :

-

المجال الرئيسي األول :القرآن الكريم:

(3ن)
(3ن)
(2ن)
( 3ن)
(4ن)

1ن

 -0قال تعالى:
" أومل يروا إىل الطري فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إال الرحمن .إنه بكل شيء بصير .امن هذا الذي هو جند لكم
ينصركم من دون الرحمن .إن الكافرون إال في غرور .أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور" .
سورة الملك اآلية  01إلى اآلية 40
" إن ل لمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ،ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم
فيه لما تخيرون أم لكم أيمن علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون " .
سورة القلم من  :اآلية  33إلى اآلية 33
أيمن  :عهود
عتو  :تكبر وعناد
 - 4الشرح :
 -3القاعدة التجويدية في كلمة  " :ما يمسكهن "  :الغنة في النون

(  5،1ن)

(  5،1ن)
( 0ن )
(  0ن)

المجال الرئيسي الثاني -العقائد والعبادات (0.1ن):
-0
-4
-3
-

الصفات الواجبة في حقه تعالى  1،40 ( :ن لكل صفة )
 اآلية الثانية ( :السميع العليم ) السمع والعلماآلية األولى  ( :الحي) الحياة
 اآلية الرابعة ( :غني ) الغنىاآلية الثالثة ( :قدير ) القدرة
أستخرج من اآلية مبيحين اثنين لإلفطار في رمضان .
 2، 1ن لكل مبيح
السفر  -المرض

 – 3أمأل الفراغ  :تؤدى زكاة الفطر قبل صالة عيد الفطر .

( 1،40لكل كلمة )

(0ن)
( 5ن )
( ) 1،0

المجال الرئيسي الثالث :اآلداب والحديث و السيرة )0.1(:
-0

أصنف السلوكات إلى ما هو مرغوب فيه أو ما هو مذموم ( 1،40لكل سلوك)
سلوك مذموم
سلوك مرغوب فيه
مقاطعة المتكلم قبل أن ينهي كالمه
عدم تتبع عورات الناس
خيانة األمانة
االجتهاد في طلب العلم

 -4الحديث  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ":يا غالم سم هللا وكل بيمينك وكل مما يليك "  .رواه البخاري
- -3الحدث التاريخي  :الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة ()1،40
 -الشخصيتان  :الرسول صلى هللا عليه وأبو بكر الصديق ()1،0

(0ن)

( ) 1 ،0
( 0ن )

-

الغار هو  :غار ثور ()1،40

