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 التربُت الىطىُت وشازة

ت للتربُت والخكىًٍ  ألاكادًمُت الجهٍى

 حهت طىض ماطت دزعت

 هُابت طُدي إفني

 م 2012ـــــــــــ     2011الشهة الدراسية 

 الامخحان اإلاىحد ؤلاكلُمي  لىُل

 شهاد الدزوض الابخدائُت 

 م 2012دورة يونيو 

 االبتدائيالشهة الشادسة مو التعليم 

 :وحدة

 اللغة العربية  العربية والرتبية اإلسالمية

 

 ساعة ونصف :املدة الزمهية

 3 :املعامل                                

 

 اللغة العربية

 (هلطت 20: ) الشكل والفهم 

1 

 شلصال ومد بحسي 
، كىذ أحلع مع أصدكائي في ملهى، أجىاول فطىزي، شعسها بهصة صباحافي الثامىت 

أخرث جحملىا إلى ألاعلى، زم عادث وزاحذ تهتز  ألازضبظُطت، بعدها مباشسة داهمىا إحظاض بأن 

ظازا، فبدأث جسججف بعىف حتى زأًىا أعدادا كبيرة مً  دكُلتزالر عشسة لم ًمس إال . ًمُىا َو

 إن اإلاُاه: " مكان جىاحدها هازبين مً خطس هجهله، ًلىلىن  الظكان ًأجىن مً حهت البحس هحى 

لها إلى اإلادًىت   ".جىطلم مً البحس وجصداد ازجفاعا في طٍس

 نقط و 8

ختصم نصف 

نقطة عو كل 

 خطا

 نقط 3 ممخلئت :مغمىزة      / شكل مً أشكال الخظاَزع ذو ازجفاع مخىطط وكمت مظخدًسة: جلت           /تهتز: جسججف 2

 نقطتاى اهخفاطا #وعلمه                 ازجفاعا  #هجهله  3

 نقطتاى بحاز   بحس                              أصباح                صباح  4

 نقط 3 .الصلصال واإلاد البحسي حُث إن الصلصال كان طببا في اإلاد البحسي  5

 تاىنقط .وعم، حُث أهلره أخىه علي بشاحىخه التي هللخه ومً معه إلى مكان مسجفع 6

 ل التراكُب والصسف  (هلطت  12: ) والخحٍى

 (:هلط 6)  :التراكُب .1

 نقط 3 .إن: هاسخ حسفي كان ـ: هاسخ فعلي ـ هازبين: مفسدة حال ـ...بظُطت : وعذ حلُلي إال: أداة اطخثىاء أ

 ب
 جمُيز العدد مىصىب بالفخحت الظاهسة في آخسه: دكُلت اطم إن مىصىب بالفخحت الظاهسة في آخسه :ألازض

 نقط 3
 مظدثنى بإال مىصىب وحىبا وهى مظاف :بعع بدل مطابم جابع للمبدل مىه في السفع  :علي

ل .2  (هلط 6: ) الصسف والخحٍى

 نقط 3 ...عادث : فعل معخل بحسي : اطم ميظىب مغمىزة: اطم مفعىل  هازبين :اطم فاعل أ

 نقط 3 عشس ًىمالم ًمس إال زالزت  لم ًمس إال مائت دكُلت ب

 (هلط 3: ) ؤلامالء 

م ألاخالقفتى  محمدبً حمصة  أ  ى 5,1 كٍس

 ى 5,1 فخاة                        فخُاث كاض                        كظاة عاملت                عامالث ب

 

 عهاصر اإلجـابة وسلم التهقيط



 (هلطت 15: ) الخعبير الكخابي 

 نقط 4 احترام كىاعد ؤلامالء والتراكُب والصسف نقط 4 الالتزام بىص اإلاىطىع

 نقط 3 وهظافت اإلاىخىج ملسوئُت الىص نقط4 حظلظل ألافكاز وجصمُم الىص

 

 :الرتبية اإلسالمية

 م  (هلط 5)  :اللسآن الكٍس

م فطاف عليها طائف 1 أن اغدوا على حسزكم إن فخىادوا مصبحين، . مً زبك وهم هائمىن، فأصبحذ كالصٍس

 .الُىم علُكم مظكينفاهطللىا وهم ًخخافخىن، أال ًدخلنها كىخم صازمين 
 نقط 3

م  2  2نقطتاى  ًخفىن كالمهم= السماد ألاطىد ًخخافخىن = الصٍس

 (هلط 3)  :العلائد والعباداث 

1.  

ـــــت ــ ــ ـ ــ ـ ًـ  الخىلُط الصفت اإلاظخيبطت منها آلا

 نقطة 1,,5 اللدزة إن هللا على كل ش يء كدًس

 نقطة 1,,5 العلم إن هللا علُم براث الصدوز 

 نقطة 1,,5 البصسالظمع و  وهى الظمُع البصير

2.   

ح الجهاش الهظمي   نقطة 1,,5 ...ًسبي الاوظان على الصبر وعلى اللىع ـ ًٍس

 

 (هلطخان)  :آلاداب والظيرة الىبىٍت 

 نقطة 5 حظً إطالم اإلاسء جسكه ما ال ٌعىُه مً 1

 نقطة 5 حج السطىل صلى هللا علُه وطلم مسة واحدة في الظىت العاشسة للهجسة 2

 

 : ملحوظة هامة

  نقطة 05مجموع نقط اللغة العربية 

  نقط 05مجموع نقط التربية اإلسالمية 

  نقطة 05المجموع الكلي للنقط 



 

 اإلاملكت اإلاغربيت

 

 

 التربيت الوطنيت وزارة

 ألاكاديميت الجهويت للتربيت والتكوين

 جهت صوش ماصت درعت

 هيابت صيدي إفني

 م 3123ـــــــــــ     3122الضنت الدراصيت 

 الامتحان اإلاوحد ؤلاقليمي  لنيل

 شهاد الدروش الابتدائيت 

 م 3123دورة يوهيو 

 الابتدائيالضنت الضادصت من التعليم 

 :وحدة

 اللغت العربيت  العربيت والتربيت ؤلاصالميت

 

 صاعت وهصف :اإلادة السمنيت

 

 4: اإلاعامل

 اللغة العربية

 زلزال ومد بحري                                                   :النص

، كنت أجلس مع أصدقائً فً مقهى، أتناول فطوري، شعرنا بهزة بسٌطة، بعدها مباشرة داهمنا إحساس صباحافً الثامنة     

 دقٌقةثالث عشرة لم ٌمر إال . أخذت تحملنا إلى األعلى، ثم عادت وراحت تهتز ٌمٌنا وٌسارا، فبدأت ترتجف بعنف األرضبأن 

تنطلق  إن المٌاه: " مكان تواجدنا هاربٌن من خطر نجهله، ٌقولون حتى رأٌنا أعدادا كبٌرة من السكان ٌأتون من جهة البحر نحو

 ".من البحر وتزداد ارتفاعا فً طرٌقها إلى المدٌنة 

ـ بشاحنته، أخذ ٌصرخ وهو ٌدعونً ومن معً من النساء واألطفال أعرف من أٌن أتت به األقدار الـ  علًفجأة جاء أخً     

 .ما ارتفع منها بعضوما إن وصلنا إلٌها حتى بدت لنا المدٌنة مغمورة بمٌاه البحر إال . قرٌبة للركوب متجها بنا إلى أعلى تلة

 (هقطت 31: ) الشكل والفهم 

 نقط 8............................................... ....................................  .أشكل الفقرة األولى من النص شكال تاما .1

 نقط 3......................................................................................... .ترتجف ـ تلة ـ مغمورة: اشرح معنى  .2

 نقطتان..................................................................................................نجهله ـ ارتفاعا؟ : ما ضد .3

 نقطتان.....................................................................................................صباح ـ بحر؟ : ما جمع .4

 نقط 3 ............................ تعرضت مدٌنة الكاتب لكارثتٌن طبٌعٌتٌن، ماهما؟ وما التً سببت فً األخرى؟ .5

 تاننقط ........................................................................................منهما؟ كٌف ذلك؟هل نجا الكاتب  .6

 (هقطت  23: ) والتحويل التراكيب والصرف 

 (:هقط 6)  :التراكيب .2

 نقط 3........................ ناسخا فعلٌا ـ ناسخا حرفٌانعتا حقٌقٌاـ حاال مفردة ـ ـ  أداة استثناء:  خرج من النصاست.أ

 نقط 3 .................................................................................................أعرب ما تحته خط فً النص.ب

 (هقط 6: ) الصرف والتحويل .3

 نقط 3............................................ اسم فاعل ـ اسم مفعول ـ اسما منسوبا ـ فعال معتال: استخرج من النص.أ



 نقط 3 .....................................:أعد كتابة هذه الجملة مع شكلها وتعوٌض"  لم ٌمر إال ثالث عشرة دقٌقة " .ب

 "مائة" ــ ب " ثالث عشرة." 

 ٌوما"  ــ   دقٌقة ب. " 

 (هقط 4: ) ؤلامالء 

 5,1نقطة ونصف ...............................................................................................................................:    صحح أخطاء الجملة التالٌة.أ

 .حمزت ابن محمد فتا كرٌم األخالق

 5,1نقطة ونصف ....................................................................عاملة ـ قاس ـ فتاة : اء التالٌةما جمع األسم.ب

 (هقطت 21: ) التعبير الكتابي 

تعتبر األشجار والنباتات عامة بمثابة رئة الكرة األرضٌة، اكتب موضوعا إنشائٌا حول الشجرة مع ذكر دورها ومنافعها 

 .وكذا طرق حماٌتها فً ستة أسطر

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

 :الرتبية اإلسالمية

 (هقط 1)  :القرآن الكريم 

 نقط 3 ................"الٌوم علٌكم مسكٌن:"إلى قوله تعالى" فطاف علٌها طائف:" اكتب من قوله تعالى .1

  2نقطتان  .......................................................................................الصرٌم ـ ٌتخافتون؟ : ما معنى .2

 (هقط 4)  :العقائد والعباداث 

 نقطة 2,21 .........................................................................:الجدول التالً وأتممه بما ٌناسب انقل .1

 الصفة المستنبطة منها اآلٌــــــــــــــة

  إن هللا على كل شًء قدٌر

 العلم 

  وهو السمٌع البصٌر

 

 نقطة 1,,5  ................................................................ .للصٌام فوائد كثٌرة، اذكر فائدة واحدة منها .2

 (هقطتان) :آلاداب والضيرة النبويت 

 نقطة 5  .................... ............................"من حسن إسالم المرء : " أتمم الحدٌث النبوي التالً .1

 نقطة 5 ........................................ مرة حج الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً حٌاته؟ وفً أي سنة؟ كم .2

 حظ سعٌد للجمٌعو انتهــــــــــــــــــــــــى+++++++                                                  


