المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة سوس ماسة درعة
نيابة إقليم تيزنيت

االمتحان الموحد اإلقليمي
لنيل شهادة الدروس
االبتدائية
دورة يونيو 2302

المادة  :اللغة العربية والتربية اإلسالمية

مدة اإلنجاز  :ساعة ونصف
المعامل 30 :

أوال:اللغة العربية  03( :نقطة)
النص :

زرت صديقا لي في المستشفى ،وقد تحسنت أحواله الصحية ،فخرج معي إلى الحديقة ونفسه مفعمة بالحماس.
ولما جلسنا على مقعد خشبي ،التفت إلي قائال :اسمع يا صديقي ،إن هذا المستشفى بناه أحد المحسنين في مدخل
بلدتنا ،وهو من أحسن المستشفيات تصميما وخدمة ،إذ يتألف من خمس طبقات مجهزة بمصعد كهربائي خاص
بالمرضى وكبار السن ،وارتمت أمامه ساحة معشوشبة ومغروسة بأشجار ونباتات تسقى بمرشات عصرية.
وينهض به أحد عشر طبيبا منهم خمس طبيبات ،كما يقوم بخدمات التمريض ثالثون ممرضا وممرضة ،يقبل
بعضهم على العمل في مطلع كل يوم ،والبعض اآلخر يشتغل ليال ،وكلهم يخلص في أداء الواجب إال القليل منهم.
فحين تكون النوايا صالحة ،وتحترم المواعيد ،يكتمل العمل المرتجى  ...هذا عطاء من رب السماوات واألرض.
الشكل والفهم  02( :ن)

 - 1اشكل الكلمات والجملة التالية حسب موقعها في النص 8( :ن)
أحواله – مفعمة – طبقات – تسقى – صالحة – وينهض به أحد عشر طبيبا منهم خمس طبيبات.
 - 2اشرح ما يلي :مفعمة – المرتجى2( .ن)
 - 3ما ضد الكلمات اآلتية  :ساءت – إهمال2( .ن)
 - 4اختر القيمة التي يتضمنها النص مما يلي:

المساواة  -اإلخالص في أداء الواجب – الصدق (2ن)

 - 5لماذا يعد المستشفى األحسن تصميما وخدمة؟ (3ن)
 -6متى يكتمل العمل المرتجى؟ (2ن)
 -7اقترح عنوانا مناسبا للنص1( .ن)
التراكيب والصرف والتحويل 20( :ن)
 - 1استخرج من النص جملة تندرج عناصرها في الترسيمة التالية1( :ن)
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ثانيا :التربيةاإلسالمية

(  03ن )

القرآن الكريم 5( :ن)

 - 1اتمم كتابة اآليات بدون شكل :
 « إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة  .......................إن كنتم صارمين  2 (» .ن) « فال أقسم بما تبصرون  ......................................قليال ما تذكرون  1 (» .ن) – 2ما القاعدة التجويدية في قوله تعالى ( :مــن ربـــك ) عند التقاء النون الساكنة مع حرف الراء ؟ (  1ن)
 – 3ما معنى قوله تعالى  :بلوناهم؟ (  1ن )
العقيدة والعبادات  2.5 :ن
 – 1جاء الرسول ( ص ) بكلمة التوحيد ،فما هي ؟ (  0,5ن)
 - 2امأل الجدول بما هو مناسب مما يلي :تأخير السحور – النية لما سبق – البلوغ – النية من الليل قبل الفجر  2 (.ن)
من شروط الصيام

من فرائض الصيام

من سنن الصيام

من مفسدات الصيام

...........

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

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

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

اآلداب والحديث والسيرة  2.5 :ن
 – 1ما حكم طلب العلم ؟ استشهد بحديث نبوي  1.5 (.ن )
 - 2غزوة انهزم فيها المسلمون بسبب مخالفة الرماة ألمر الرسول ( ص )  ،ما اسمها ؟ ( 1ن) .

انتهى – وهللا ولي التوفيق

المادة  :اللغة العربية والتربية االسالمية

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة سوس ماسة درعة
نيابة اقليم تيزنيت

االمتحان الموحد اإلقليمي
لنيل شهادة الدروس االبتدائية مدة االنجاز  :ساعة ونصف
المعامل 30 :
دورة يونيو 2302 :
عناصر االجابة
– اللغة العربية  55 :نقطة .

األجوبة :
القراءة:
 – 1أحواله – مفعـمة – طبقات – تسقى – صالحة – وينهض به أحد عشر طبيبا منهم خمس طبيبات 8(.ن)
 – 2مفعمة :ممتـلـئة  ،المرتجى :المطلوب ( .تقبل جميع اإلجابات الصحيحة )

2ن

 – 3ساءت ≠ تحسنت – إهمال ≠ عناية 2 .ن
 - 4القيمة المتضمنة في النص هي :اإلخالص في أداء الواجب 2ن
 -1تقبل اإلجابات الصحيحة التي تشير إلى تصميم المستشفى وجودة خدماته3.ن
 – 6يكتمل العمل المرتجى عندما تكون النوايا صالحة وتحترم المواعيد 2 .ن
 – 7زيارة المستشفى  -عيادة مريض – مواساة مريض ( ...تقبل اإلجابات الصحيحة ) ؟ 1ن

التراكيب والصرف والتحويل  20 :ن
 – 1استخرج من النص جملة تندرج عناصرها في الترسيمة التالية  1 :ن
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ثانيا  :التربية االسالمية

(  03ن )

القرآن الكريم  5 :ن

 - 1قال تعالى :
 « إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين وال يستثنون فطاف عليها طائف من ربكوهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين  2 » .ن
 « فال أقسم بما تبصرون وما ال تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون وال بقولكاهن قليال ما تذكرون  1 » .ن
 – 2القاعدة التجويدية في قوله تعالى  ( :مــن ربـــك) عند التقاء النون الساكنة مع حرف الراء هي  :االدغام .
 – 3معنى قوله تعالى  :بلوناهم هو اختبرناهم وامتحناهم

1ن

1ن

العقيدة والعبادات  2.5 :ن
 – 1كلمة التوحيد هي  :ال إله إال هللا 0,5 .ن
2 -2ن
من شروط الصيام

من فرائض الصيام

من سنن الصيام

من مفسدات الصيام

البلوغ

النية من الليل قبل الفجر

تأخير السحور

النية لما سبق

اآلداب والحديث والسيرة  2.5 :ن
 – 1طلب العلم واجب  .قال الرسول ( ص )  :طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 1.5 .ن
 - 2الغزوة التي انهزم فيها المسلمون بسبب مخالفة الرماة ألمر الرسول ( ص ) هي غزوة أحد  1 .ن.

والسالم

