االمتحان اإلقليمي املوحد
لنيل شهادة الدروس االبتدائية  -دورة يونيو - 4102
نيابة  :املضيق الفنيدق
مادة  :اللغة العربية و الرتبية اإلسالمية.

مدة اإلجنـاز :ساعـة و نصـف.
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وحدة اللغة العربية ( 05نقطة)
النص:

إن تلٌث البَئْ ظاهرّ خطريًّ ،مصادري كثريّ ،دخلت علٓ اإلنسان من جٌانب حَاتى كلوا ،حتٓ ال ٍكاد
ٍعحز عن درٕ أخطارها اليت انتشرت يف كل جمال مع تَار التطٌر خبريي ًشري.
فالقنامات اليت تلقُ ٍ اإلنسان هوا علٓ ارأر ً ،املصانع جتنع نفاٍاتوا حٌهلا اً علٓ مقرهْ منواً ،تطرح ما
ختلف من أمحا

ًكَناًٍات يف مَاي ارأنوار ًالبحار ،فتك رها ًق تفين الكثري من أمساكوا.

ًلق أصبح عالجوا ٍرتكز علٓ اذتس ادتنالُ ًالعلهً ،علٓ ادتو الفردِ ًادتناعُ.......
إنوا يف حاجْ إىل فرد حيب ادتنال ًالنظافْ لنفسى ًلػرييًٍ ،عحب هى يف هَئتى اليت ٍعَش فَواً ،البَئات
ارأخرٔ من حٌلى ،ال ٍلقُ القنامْ يف الشارعً ،ال حيب من غريي أن ٍلقَوا فَىً ،إمنا ٍسع ي ًٍسع اذتُ معى
أن تطرح هعَ ا يف مٌاطن حت د هلا  ،حَث ٍته إتالفوا.
اجملال الرئيسي األول  :الشكل والقراءة 05( .نقطة)

 -1أضتغ ةامحسكاخ امفلسج امشامشح من امنص :من " وملد أصتح عالطها " إىل "يف امشازع ".
 -2ضع عنىانا مناستا مننص.
 -3ما ضد :امذعىز ،يعظص.
 -4ما نىع امنص  :ملامح – زسامح – كصيدج – كصح.
 -5أعغ طمنح ةها أسنىب نداء  ،وأخسي ةها أسنىب دعظث.
 -6اخرت من ةني امظمه اآلديح طمنح وزد معناها يف امنص.
امضظيع نىع من أنىاع امذنىز  -ددمري امشسوج امسمكيح – امعيىن املائيح دظف ةتغء.
 -7زدث األفكاز اآلديح حسث دسنسنها يف امنص .
رضوزج امعمه امظماعي مذدةري امنفاياخ  -دنىز امتيئح  -انذشاز نفاياخ املصانع .
 -8من امليم اآلديح اخرت امليمح املناستح مننص.
امسعايح امصحيح  -امسالمح امعسكيح  -املحافظح عىل امتيئح .

6ن
2ن
2ن
2ن
2ن
2ن
2ن
2ن

اجملال الرئيسي الثاني  :الدرس اللغوي 50 ( .نقطة)

اجملال الفرعي األول  :تراكيب 66( .ن)
 -1ضع امظمنح امذاميح يف دسسيمح مناستح.
أصتح عالطها يسدكص عىل امحس امظمايل.

2ن

 -2أصه كه طمنح ةامظاهسج امذي دذضمنها:
 -يتيع امتلال امصيذىن ياةسا.
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 -مفعىل معه.

 -أنا اميىو أكشس من أخي نشاظا.

 -منادي.

 -اسذيلظر ورشوق امشمس.

 -حال.

 -اعذمد عىل نفسك يا خامه.

 -دمييص.

 -3أعسب ما دحذه خغ:
نفايادها – امظمايل – يعظث .

مصدز سالسي

2ن

2ن

اجملال الفرعي الثاني  :الصرف والتحويل6( .ن)
 -1إمإل امظدول ةما ييل:
مىعد – فذح – أحسن – ظاهس – معحنح
اسم شمان
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2ن

اسم فاعه

اسم آمح

اسم دفضيه

 -2أ -اكذث كذاةح صحيحح ةامحسوف:

1ن

 يف املسم ( )7ةناخ . أفسدخ يد اإلهمال ()17حديلح . -2ب -أعغ مشاال إلسم ملصىز واسم منلىص.

1ن

االسم املنلىص :
االسم امللصىز :
 -3أحىل امظمنح امذاميح إىل امظمع املىنص مع امشكه.
دحدز امعامم مذفائال عن عالض امتيئح وأرص عىل حمايذها .

2ن

اجملال الفرعي الثالث  :اإلمالء (3ن)
 -1أدمم كذاةح امكنماخ حسث املعنىب .
امهمصج
فضا
 -2أكمه امظمه امذاميح ب (:اةن) أو( ةن ).

امذاء
زائدا

األمف
دعـــــ

 -ظازق  .........شياد فادح األندمس .

1ن

2ن

  ..........ةعىظح زحامح مشهىز .اجملال الرئيسي الثالث  :تعبري كتابي – (50نقطة)

دعاني امتيئح من مخاظس امذنىز  ،دحدز عن ذمك مىضحا عىاكث هرا امخعس  ،وسته عالطه يف ستعح أو
سمانيح أسعس  .مساعيا ما ييل :
 +االزدتاط ةاملىضىع .
 +سالمح امنؼح .
 +امللسوئيح.
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وحدة الرتبية اإلسالمية ( 55نقط)
اجملال الرئيسي األول  :قرآن كريم 0( .نقط)

 -1اكذث من كىمه دعاىل  " :امحاكح ما امحاكح " إىل كىمه دعاىل " كأنهم أعظاش نخه خاويح " .
 -2ةماذا عاكث هللا عادا ودمىدا ؟

3

0

 -3ةني نىع املد يف امكنماخ امذاميح :
امحاكح :

0

ما أدزاك :

اجملال الرئيسي الثاني  :عقائد وعبادات  0,0 ( .نقط)

 -1أذكس ةعض صفاخ هللا امىاطتح واملسذحينح وامظائصج يف حله دعاىل.

0.1

 امصفاخ امىاطتح :
 امصفاخ املسذحينح :
 امصفاخ امظائصج :
 -2أدمم ةما يناسث :

0

امتنىغ – دعظيه امفعىز – امدعاء عند اإلفعاز – امنيح .
من فسائض امصياو

من سنن امصياو

من مسذحتاخ امصياو

من رشوط امصياو

اجملال الرئيسي الثالث  :اآلداب اإلسالمية والسرية النبوية واحلديث  0,0( .نقط)

 -1أزدث األحداز حسث دسنسنها امذازيخي.
حظح امىداع ( )
ػصوج ةدز (

)

 -2أدمم امحديص امنتىي:
" عرةر امسأج يف هسج ".....................

0

وفاج امسسىل (ص)) ( .
امهظسج إىل املدينح ( )
0.1

االمتحــــان املوحــــد اإلقليمي لنيل شهــــادة الدروس
االبتدائيـــة
دورة يونيو .2014
عنا صر اإلجابة وسلم التنقيط

مدة ؤلاهجـاش :طاغت وهصف

مادة  :اللغت الػسبيت .
 oاإلاجال السئيس ي ألاول  :الشكل واللساءة 02( .ن)
 -1أضبغ بالحسكاث الفلسة الثالثت من الىص  :من " وللد أصبح غالحها " إلى " في الشازع " 26(.ن)
الخلىر – جلىر البيئت
 -0ضؼ غىىاها مىاطبا للىص 20( .ن)
 -3ما ضد :الخعىزٌ ،عجص )20( .
ٌ +عجصً :لدزٌ -ظخعيؼ
 +الخعىز :الخخلف
 -4ما هىع الىص :ملالت – زطالت – كصيدة – كصت20( .ن)
 +ملالت
 -5أغغ حملت بها أطلىب هداء ،وأخسي بها أطلىب حعجب)20(.
 +هداء ً :ا إوظان حافظ غلى بيئخك .
 +الخعجب  :ما أحمل البيئت !
 -6اختر من بين الجمل آلاجيت حملت وزد مػىاها في الىص20( .ن )
 +جدمير الثروة الظمكيت.
 -7زجب ألافكاز آلاجيت حظب حظلظلها في الىص20( .ن)
ضسوزة الػمل الجماعي لخدبير الىفاًاث ( - )3جلىر البيئت ( - )1اهدشاز هفاًاث اإلاصاوؼ ()0
 -8من الليم آلاجيت اختر الليمت اإلاىاطبت للىص20( .ن)

 +اإلاحافظت غلى البيئت.
 oاإلاجال السئيس ي الثاوي  :الدزض اللغىي 15 ( .ن)
 اإلاجال الفسعي ألاول :جساكيب26( .ن) .
 -1ضؼ الجملت الخاليت في جسطيمت مىاطبت20( .ن)
ناشخ فعلٌ

امسه

أصبح

عالج

خربه مجلة فعلًة

ضمري مضاف
إلًه

فعل مضارع

الفاعل ضمري

جار وجمرور

نعت

ها

يرتكس

ضمري مصترت

على احلض

اجلمالٌ

 -2أصل كل حملت بالظاهسة التي جخضمنها 20( :ن) .
ً +بيؼ البلال الصٍخىن ًابظا .

 -مفػىل مػه .

 +أها اليىم أكثر من أخي وشاظا .

 -مىادي .

 +اطديلظذ وشسوق الشمع .

– حال .

 +اغخمد غلى هفظك ًا خامل .

 -جمييز

 -3أغسب ما جحخه خغ :هفاًاتها – الجمالي– ٌعجب.
+هفاًاتها  :مفػىل به مىصىب بالفخحت الىائبت غن الكظسة ألهه حمؼ مؤهث طالم  ،وهى مضاف والهاء
+ضمير مخصل في محل حس مضاف إليه.
+الجمالي  :وػذ مجسوز بالكظسة الظاهسة في آخسه.
ٌ+عجب

 :فػل مضازع مبني للمجهىل  ،وهائب الفاغل ضمير مظختر في محل زفؼ.

 اإلاجال الفسعي الثاوي :الصسف و الخحىٍل6( .ن)
-1

امل الجدول بما ًلي 0( :ن)

مىغد – فخح – أحظن – ظاهس – معحىت
مصدر ثالثٌ

اشم زمان

اشم فاعل

اشم آلة

اشم تفضًل

فتح

مىعد

ظاهر

مطخنة

أحصن

 -0أ-

اكخب كخابت صحيحت بالحسوف 1( :ن)

 +في اللظم طبؼ بىاث .
 +أفظدث ًد ؤلاهمال طبؼ غشسة حدًلت .
ب -أغغ أمثلت إلطم ملصىز واطم مىلىص 1( .ن)
 +اإلاىلىص  :اللاض ي

 +اإلالصىز :مىس ى

 -3أحىل الجملت الخاليت إلى الجمؼ اإلاىهث مؼ الشكل.
 +جحدزذ الػاإلااث مخفائالث غن غالج البيئت وأصسزن غلى حماًتها.

 اإلاجال الفسعي الثالث  :ؤلامالء
 -1أجمم كخابت الكلماث حظب اإلاعلىب1 ( .ن)
اهلمسة

التاء

األلف

فضاء

رائدات

دع ـ ــا

 -2أكمل الجمل الخاليت ب (:ابن) أو( بن ) 0( .ن)
 +ظازق بن شٍاد فاجح ألاهدلع .
 +ابن بعىظت زحالت مشهىز .

 oاإلاجال السئيس ي الثالث :حػبير كخابي – (15ن)
حػاوي البيئت من مخاظس الخلىر ،جحدر غن ذلك مىضحا غىاكب هرا الخعس ،وطبل غالحه في طبػت أو زماهيت أطعس.
 +الخصميم 3( :ن)
 +الازجباط باإلاىضىع 7( :ن)
 +طالمت اللغت 3( :ن)
 +اإلالسوئيت 0( :ن)

عنا صر اإلجابة وسلم التنقيط

مادة  :التربيت ؤلاطالميت
 oاإلاجال السئيس ي ألاول  :كسآن كسٍم 3( .ن)
 -1اكخب من كىله حػالى  " :الحاكت ما الحاكت " إلى" كأنهم أعجاش هخل خاوٍت " .
" بسم هللا السحمن السحيم  ،الحاقة ما الحاقة وما أدزاك ما الحاقة  ،لر بح ثمىد وعاد بالقازعة  ،فأما ثمىد فأهلمىا بالعاػية ،
وأما عاد فأهلمىا بسيح رصرص عاثية  ،سخسها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسىما فرتي القىم فيها رصعى لأنهم أعجاش نخل
خاوية "
 -0غاكب هللا حػالى غاد بالعاغيت  ،وغاكب زمىدا بسٍح صسصس غاجيت (1ن)
 -3بين هىع اإلاد في الكلماث الخاليت 1( :ن)
ما أدزاك  :مد منفصل
الحاقة  :مد الشم

 oاإلاجال السئيس ي الثاوي  :غلائد وغباداث – (0,5ن) .
 -1أذكس بػض صفاث هللا الىاحبت واإلاظخحيلت والجائصة في حله حػالى 1,5( .ن)
 الصفات الىاجبة  :الىجىد – القدم – الؼنى املعلق – والحياة .......
 الصفات املسجحيلة  :الفناء والعجص
 الصفات الجائصة  :يجىش يف حقه ثعاىل أن يفعل ما يشاء ويرتك ما يشاء .
 -0أجمم بما ًىاطب 1 ( :ن)
البلىغ – ثعجيل الفعىز – الدعاء عند اإلفعاز – النية .
من رشوط الصيام
من مسجحبات الصيام
من فسائض الصيام
من سنن الصيام
ثعجيل الفعىز

النية

الدعاء عند اإلفعاز

البلىغ

 oاإلاجال السئيس ي الثالث  :آلاداب ؤلاطالميت والظيرة الىبىٍت والحدًث  0,5( .ن)
 -1أزجب ألاحدار حظب حظلظلها الخازٍخي 1( .ن)
وفاة السسىل (ص) ) 4 ( .
حجة الىداع ( ) 3
الهجسة إىل املدينة ( ) 1
ػصوة بدز ( ) 2

 -0أجمم الحدًث الىبىي 1,5( :ن)
" عربح امسأة يف هسة سجنجها حجى ماثح  ،فدخلح فيها الناز  ،ال هي أظعمجها وسقجها إذ حبسجها  ،وال هي ثسلجها ثألل من
خشاش األزض " .

