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 .ِجب عن األسئلةأم ثالنص  اقرأ
 

ألنهما يعودان إلى المنزل والداها قليال ما يتواصالن معها، . تدرس فاطمة  بالقسم السادس

 م  ت  ه  ت   د  ع  ت   م  ل  و  تحس بالوحدة  فاطمةأصبحت . من العمل يوم شاقمساء بعد  كل متعبين

 .ة  ز  ف  ل  الت   د  اهِ ش  ت  تقضي معظم وقتها  بل صارت .اه  وسِ ر  د  بِ 

 أمالكبيرا؛ فاتصلت بوالديها  تراجعا ت  ع  اج  ر  ت   ة  ي  اسِ ر  ا الد  ه  ج  ائِ ت  ن   ن  أ   ة  اذ  ت  س  األ    تِ ظ  ح  ل  

  .إيجاد حل البنتهما قبل فوات األوان في

 
  :القراءة والفهم :أول

 (ن 2)                                         يقبل كل عنوان مناسب للنص   :لنصاعنوان  -1         

 (ن 2)                                                                          نثري    :نوع النص -2         
                     (ن 2)         أو ما في معناها يرجعان :يعودان ـ    ما في معناها تشعر أو :تحس ـ : الكلمات معنىـ  3         

                           (                                ن 2)        أو ما في معناها  كثيرا ما :قليال ما ـ    أو ما في معناها تهمل :تهتم ـ  :الكلماتضد ـ  4         

                                                                 (ن 2)      ؟ألنها صارت تقضي معظم وقتها تشاهد التلفزة  تراجعت نتائج فاطمة الدراسيةـ  5          
      (ن 11)       .تخصم نقطة عن كل خطإ إعرابي، ونصف نقطة عن كل خطإ آخرـ  :الشكل  ـ 6        

  الدرس اللغوي :ثانيا 
 (ن6) : التراكيبـ 1
 (ن 3)اإلعراب                                                                                   –ا             

 .اسم أصبح مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره: فاطمة
 مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره: تراجعا

 مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره: أمال
  (ن 3)                                                       :ضع الجملة في ترسيمةو - ب         

 نعت جار و مجرور فاعل فعل

 السادس بالقسم فاطمة تدرس

      
  (ن6): الصرف و التحويلـ 2

                       (ن2)                              . مع الشكل التام الغائب بنوعيهإلى جمع  ل الجملةيحوت ا ـ

ُهْم َيُعوُدوـ             َنَّ   .ينَ بأ عَ تْ مُ  لأ زأ نْ مَ ى الْ لَ إأ  نَ ألأ
ُهنَّ َيُعدْ             َنَّ  .ت  ابَ عَ تْ مُ  لأ زأ نْ مَ ى الْ لَ إأ  نَ ـ ألأ

         

 

 المتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس البتدائية
 عناصر اإلجابة 4201دورة يونيو

 اإلسالميةالتربية اللغة العربية و

 للجهة الشرقية والتكوين األكاديمية الجهوية للتربية
 ـ نيابة تاوريرت ـ



 

 

 (ن 2)                                                          :مأل الجدول مع الشكل التامأ -ب  

 مكانالاسم  المصدر اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

س   سَ رَ دَ  َراَسة   َمْدُروس   َدارأ  َمْدَرَسةُ  َدْرس  ، دأ

            
 (ن 2)                                                   . بالحروف بين قوسيناألعداد  ةباكت -ج         
                                                                        أبا( ثالثة عشر)     ـ مديرين( سبعة) ـ    أستاذة( أربع عشرة)   تلميذاتـ ( تسع)           
 

 (ن 3) .الكلمات الموجودة بين قوسين كتابة صحيحة ةباكت :اإلمالء
تاَب ( ةُ الَفتا( )أُ َتْقرَ )        (ن 155)             ...................................َخْلدون ( ْبنأ ا)كأ

 (ن 155)                 ......................................ألشجارا (سقى( )ساق( )هذا)      
       

                                                    ( ن 15) اإلنشاء: ثالثا
 :تراعى المواصفات التالية   

 (ن 2)خضوع النص لتصميم مناسب  -  
 (ن 2( )االرتباط بالموضوع )المالءمة ـ   
 (ن 4)توظيف المتحكمات في األساليب وسالمة اللغة  - 
 ( ن3) -انسجام و تسلسل األفكار - 
  (ن2) استعمال عالمات الترقيم - 
 (ن2)المقروئية  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِجب عن األسئلةأم ثالنص  اقرأ
 

ألنهما يعودان إلى المنزل والداها قليال ما يتواصالن معها، . تدرس فاطمة  بالقسم السادس

ولم تعد تهتم تحس بالوحدة  فاطمةأصبحت . من العمل يوم شاقمساء بعد  كل متعبين

 .تشاهد التلفزةتقضي معظم وقتها  بل صارت .بدروسها

 أمالكبيرا؛ فاتصلت بوالديها  تراجعا تراجعت نتائجها الدراسيةأن  الحظت األستاذة

  .إيجاد حل البنتهما قبل فوات األوان في

 
  :القراءة والفهم :أوال

 (ن 2)                           ......                                          قترح عنوانا للنصا -1         
 (ن 2)                                 شعري، نثري(: اُكتب الجواب المناسب) ؟  ما نوع النص -2         

 (ن 2)                                          : ............يعودان: ....... تحس   :معنى ما ـ  3         

                                 (ن 2)                     : .............            قليال ما  : .......   تهتم     :ما ضد ـ  4         

                 (ن 2)                                                         لماذا تراجعت نتائج فاطمة الدراسية؟ـ  5        
  (ن 11) .                                            اشكل ما كتب بخط بارز في النصـ  :الشكل  ـ 6        

   
  ثانيا الدرس اللغوي 
 (ن6) : التراكيبـ 1
 (ن 3)                                                       أعرب ما تحته خط                   -ا             
       (ن 3)                        " السادس بالقسم تدرس فاطمة "   :ضع الجملة اآلتية في ترسيمة - ب         

       

  (ن6): الصرف و التحويلـ 2
                       (ن2)                              . مع الشكل التام الغائب بنوعيهإلى جمع اآلتية حول الجملة  ا ـ

 " ألنهما يعودان إلى المنزل متعبين "                    
 (ن 2)                                                          :الشكل التامامأل الجدول التالي مع  -ب          

 اسم مكان المصدر اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

     درس

            
 (ن 2)                                                   . بالحروف بين قوسيناكتب األعداد  -ج         
                                                                        أبا( 13)     ـ مديرين( 7)ـ       أستاذة( 14)   تلميذاتـ ( 9)           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية
 :مدة اإلنجاز  4201دورة يونيو

 التربية اإلسالميةواللغة العربية  دقيقة 00ساعة و 

 للجهة الشرقية والتكوين األكاديمية الجهوية للتربية
 ـ نيابة تاوريرت ـ

 ه ـفـلـر خـظـان



 
 .اُكتب الكلمات الموجودة بين قوسين كتابة صحيحة (ن 3) :اإلمالء

 (ن 155)             ...................................َخْلدون ( ْبنِ )ِكتاَب  (الَفتاتُ ( )َتْقَرؤُ )      

 (ن 155)                 ......................................ألشجارا (سقا( )ساقي( )هاذا)      
       

                                                    ( ن 15) اإلنشاء: ثالثا

، يهتمون بدراستهم اليقضون معظم أوقاتهم أمام التلفزة و التالميذ بعضأن  أستاذكم الحظ  
 .طلب منك المساهمة في مجلة القسمف

 : مستعينا بما يلي على األقل أسطر 8من  اكتب موضوعا
 .ن الدراسة واللعب ومشاهدة التلفازتنظيم الوقت بي ةبضرورفيه  تذكرهمـ       
 .الدراسة لعواقب إهمال مههبنتـ       
 .الهتمام بدراستهمل  تدعوهمـ       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التربية اإلسالمية

  نقط 5:   القرآن الكريم: أوال

 ن 155       ﴾  َبْل َنْحُن َمْحُروُمونإلى .......  َفاْنَطلَقُوا َوُهْم َيَتَخاَفُتون  ﴿ :أكتب من قوله تعالى  (أ 

َتْينِ  ﴿ :أكتب من قوله تعالى  َم َوبِ إلى ...... ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ  ن155                  ﴾ َس اْلَمِصيرُ يَجَهنَّ

 ن 1:..................                                                 ـ خاسئا:...........  َيَتَخاَفُتونَ  :اشرح( ب

 ن1السماء                                                              ــ  فانطلقوا: ما الحكم التجويدي في ( ج

 

 نقط 2.5:     العقائد والعبادات: ثانيا

 ن 1                               في حق هللا تعالى   الواجبةاكتب أمام كل آية الصفة  - أ

 في حق هللا تعالى الواجبةالصفة  اتاآلي

 ................. ﴾إن هللا على كل شيء قدير ﴿

 ................. ﴾و توكل على الحي الذي ال يموت  ﴿

 ................. ﴾ اإلكرامذو الجالل و  و يبقى وجه ربك ﴿

 ................. ﴾يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم  ﴿

                                                

ه، من مستحباته، من شروطه ، من نمن فرائضه، من سن: أتمم الجدول بأحكام الصيام المناسبة - ب

 ن 1.5.                                         بطالتهمكروهاته ، من م

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

 المبالغة في المضمضة تأخير السحور البلوغ

 

 نقط 2.5 الحديث واآلداب والسيرة النبوية: ثالثا

 ن1.5"أ ـ قدم تعريفا للرشوة ،وحدد موقف اإلسالم منها مستدال بحديث نبوي شريف 

 ن 155                                    .أحد ؟معركة لماذا انهزم المسلمون في ب ـ      

 ن 155                                                       ـ متى كانت حجة الوداع ؟ ج     


