
  

 
 
  

 )ن لكل كلمة0,5: ن5غوط في النص. (ما كتب بخط مض شكل .1  نقطة)  20المجال الرئيس األول: الشكل والقراءة والفهم (
  ن)1( نوعية النص: مقالة   .2 َنتََجنََّب   -اْلِمياَه   –.   اي وائِ شْ ا عَ يً مْ ، رَ ةِ بيعَ في الطَّ  فاياتِ النِّ  نَ مِ  ةً مَ خْ ضَ  ياتٍ مِّ كِ  رونَ مي آخَ رْ يَ  

 الجوفية ≠ يبذرون        السطحية ≠ يقتصدون                              ن):   2( الضد .3
 ترميها :تلقيها       المصانع: المعامل                                 ن): 2مرادف (ال .4
 ن)2من أسباب نقص مخزون المياه الصالحة لالستعمال نجد التبذير والتلوث. ( .5
 ن)2( قبول أية نصيحة تحث الناس على ترشيد استهالك الماء.  .6
الصرف الصحي والمياه العادمة التي تطرحها المعامل والمصانع قبل توجيهها إلى األنهار  يقبل أي جواب يتطرق إلى معالجة مياه .7

 ن)2( والبحار. 
 )2(ن ال يُمِكُن ألّيٍ مْن هذه الكاِئناِت الحيِّة والّطبيِعيِّة اِالْستِمراَر مْن دونِهِ أسلوب النفي:  .8
  واب مناسب)(يقبل أي ج  ترشيد استعمال الماءن) 2للنص: (المناسب  العنوان .9

  نقطة) 15المجال الرئيس الثاني: الدرس اللغوي (
ٓخره :املاء ن)1,5ما تحته خط في النص: ( إعراب .10  نقاط) 6المجال الفرعي األول: التراكيب ( ىل  لضمة الظاهرة  ٔ مرفوع  تد ىل املؤكد يف حمنفسها:   ن0,5  م ائد  لمؤكد يف جره وهو مضاف والهاء مضري  بع  صوب :ٔمال  ن0,5 ل جر مضاف ٕاليه.تويد معنوي  ٔ م  ن0,5. مفعول 

 )ن1,5: (لها كل جملة بالظاهرة اللغوية المناسبة وصل .11
 

  .  مفعول ألجله           ، اجتنب التبذير.                                .مستعمل الماءيا 
   ن0,5 .  مفعول مطلق           واحدة.. بئراتلوثت كل اآلبار المجاورة لمطرح النفايات إال 

  ن0,5        .  مستثنى            .         .تبذيرايبذر بعض الناس المياه الصالحة لالستعمال 
  ن0,5           .  منادى           
 ن)0,5( أطول من رجليها. يديهاخلق هللا الزرافة  :مثال تقبل كل جملة تتضمن "بدل البعض من الكل" .12
 ن)0,5( هم منتصرونعاد الجنود ومثال:  ة تتضمن الحال جملة إسميةجمل تقبل كل .13
 ن لكل جواب صحيح) 0,5( ن)2" (.ازرع الحدقة وردا:  "الترسيمة المناسبة للجملة  .14

  تمييز ملحوظ  مفعول به   الفاعل   فعل أمر
  وردا  الحديقة  ضمير مستتر تقديره أنت  ارزع

 ن)1" إلى: (ال تضيع الماء وصنه من التلوثالجملة التالية " تحويل .15 نقاط) 6المجال الفرعي الثاني: الصرف والتحويل (
 ن 0,5. ال تضيعي الماء وصونيه من التلوث: المفرد المؤنث -
 ن 0,5. : ال تضيعن الماء وصنّه من التلوثالجمع المؤنث -

  ن لكل جواب صحيح) 0,5(  ن)2: (وصل كل كلمة بنوعها .16
  اسم مفعول  سأل

  مصدر  صاروخ
  اسم آلة  موطن

  فعل مهموز  مستعَمل
  اسم مكان  

 ن لكل اسم منسوب) 0,25( ن)1تحت االسم المنسوب في الجملتين اآلتيتين: (السطر  وضع .17
  مدنية.وسور  مكيةتنقسم سور القرآن الكريم إلى سور  -
 .لفالحيةفي سقي الكثير من الضيعات ا الجوفيةتستعمل المياه  -

 ن)2: (الجملتان المطلوبتان  .18
  ن1. حكما عادال قاضحكم مثال: : اسما منقوصاولى تتضمن األ

  ن1. بعض الناس نفاياتهم في النهر  ىرم : ناقصافعال معتال الثانية تتضمن 
 نقاط) 3المجال الفرعي الثالث: اإلمالء (

  ن لكل جواب صحيح ) 0,5 (نسان؟ على صحة اإل فوائدهالحية؟ وماهي  الكائنات حياةالمدرس متعلميه: لماذا يعتبر الماء أساس  سأل .19
 ن لكل جواب صحيح ) 0,5(    الخطاب بنعمر  -مريم                ابنعيسى   .20

  لنيل شهادة الدروس االبتدائية االمتحان الموحد اإلقليميعناصر إجابة 
  ميةمادة: اللغة العربية والتربية اإلسال

   2018دورة: يونيو 
 أوال: اللغة العربية



  

  
  

 نقطة) 15المجال الرئيس الثالث: التعبير الكتابي (
  شبكة تصحيح الحوار.  .21

  النقطة  السلم  تفسيره  المعيار
  2  ردود على األقل) 8ن لكل رد ( 0,25  عدد الردود المناسبة  الحجم

  المضمون
  (المالءمة)

  عناصر النص الحواري: 
مواصفات الماء  -2 ،الترحيب -1

بعض طرق  -3الصالح للشرب، 
بعض طرق ترشيد  -4معالجة الماء 

  استهالك الماء.

  8جميع العناصر موجودة          :
  6نقص عنصر واحد               :

  4:          أو ثالثةنقص عنصرين 
  0ثة عناصر       :أكثر من ثالنقص        

  
8  

  اللغة
األخطاء التركيبية والصرفية  -

 واإلمالئية
  عربي سليم. اسلوب -

  2ثالثة أخطاء كيفما كانوا       :
  1:        أربعة أو خمسة أخطاء

  0أخطاء             : 5أكثر من 
2  

  االنسجام
 ترابط األفكار وانسجامها -
عالمات أدوات الربط و -

  المناسبة الترقيم
  1النسجام              :حضور ا

  2  1:    توظيف الروابط وعالمات الترقيم
  1  1:            األسلوبية توظيف المحسنات  توظيف المحسنات األسلوبية  جودة التعبير
شكل الكتابة ووضوحها وحجم   المقروئية

  الحروف
  1كلمتان غير مقروءتين       :
  1  0أكثر من كلمتين               : 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

  
     

  ططا".إلى: "....على هللا ش تهاالجن من بداي كلفتك األستاذة بتقديم الفقرة األولى من برنامج الحفل، فقمت بتجويد سورة -1
  ﴾    ﴿        ن لكل آية) 0,5( ن)2( أكتب(ي) هذه اآليات.

                   
                    
  .صدق هللا العظيم 

 ن)1الكلمة؟ (الواردة في هذه  " ، ما هي قاعدة التجويد من ضمن الكلمات التي قمت بتجويدها نجد "  -2
 ن)2عبر(ي) عن رأيك مع التعليل في: ( -3 تفخيم الراء

ألنه يتهم صديقه بدون دليل ولم يستطع  ،السيءالسلوك قبول أية إجابة يصف فيها المتعلم(ة) سلوك خالد ب سلوك خالد:  -أ
ألنه تمالك نفسه واقتدى بالرسول الكريم  ،الحسنالسلوك رق بقبول أية إجابة يصف فيها المتعلم(ة) سلوك طا: سلوك طارق  -ب ن)1( الصبر والرضا بقضاء هللا وقدره.

 ن)1مستثمرة درس اإليمان بالقضاء والقدر والعبر المستخلصة من مسرحية "آل ياسر" (مستثمرا/ أكتب(ي) نصيحة لزميلك خالد -4 ن)1( صلى هللا عليه وسلم حينما صبر على األذى.
 االبتالء كما صبر الرسول صلى هللابالقدر خيره وشره، والتحلي بالصبر عند  تقبل كل نصيحة يتطرق فيها المتعلم إلى االيمان

ن لكل 0,25( ن):1( من بين ما جاء في العرض الذي قدمه زمالؤك حول رمضان شهر العبادة نجد شروط الصيام، أذكر(ي)ها -5  عليه وسلم والمؤمنون األولون كآل ياسر.
 شرط)

 المسابقة الثقافية: خالل مشاركتك فيلين الموجهين إليك أكتب(ي) إجابتك عن السؤا -6 بلوغ، والنية، والقدرة، ودخول شهر رمضان، والنقاء من دم الحيض والنفاس...من شروط الصيام: اإلسالم، والعقل، وال
 ) االحسان هو أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.  ن)1ما معنى اإلحسان؟ 
 ن)1( .الجن المسلمين والظالمين اكتب(ي) آية تدل على أن من 

 صدق هللا العظيم.             قال هللا تعالى: 
  .ساء خلقه وأصبح مهمال لواجباتهلجديد، تتحدث مسرحية "رفقة السوء" عن طفل منذ أن تعرف على صديقه ا -7

مستدال بحديث شريف. ، األصدقاء الصالحين اختيارمعايير المسرحية قدم له أبوه نصيحة حول  هذه في المشهد األخير من
 (يقبل أي حديث شريف يحث على الصحبة الصالحة). ن)1أكتب(ي) هذا الحديث الشريف. (

وسلم: "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل". أخرجه اإلمام أحمد في مثال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 مسند أبي هريرة.

تربية اإلسالمية: الثانيا  



  

 
 
 
 

  
    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

 ن)5اشكل(ي) ما كتب بخط مضغوط في النص. ( .1  نقطة)  20المجال الرئيس األول: الشكل والقراءة والفهم (
  ن)1) أمام الجواب المناسب: (xحدد(ي) نوعية النص بوضع عالمة (  .2

    حوار  رسالة                                 مقالة         قصيرة قصة   
 ..................... ≠السطحية  ....................  ≠ يقتصدونن):    2رج(ي) من النص ضد ما يلي (استخ .3
 :....................تلقيها:....................... مصانع          ن):                        2ما مرادف ( .4
 ن)2. (لح لالستعمالبعض أسباب نقص مخزون الماء الصا أذكر(ي)، من خالل النص، .5

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

 ن)2؟ (التي يمكن أن تقدمها لمبذري الماءالنصيحة ما هي  .6
.................................................................................................................... 

 ن)2؟ (بالمياه المستعملة يمكن تجنب تلوث األنهار والبحار، في رأيك، كيف .7
...................................................................................................................  

 ................................................................................................................... 
 ...................................................................:.)2(ناستخرج(ي) من النص أسلوب النفي .8
 ن) ..................................................2( اقترح(ي) عنوانا مناسبا للنص: .9

  النص:     
ْساِن والَْحَيواِن والنباِت  ملاءُ اَ         ّٔيٍ مْن هذه َرضوِري ِلَحياِة اال متِراَر مْن دوِنهِ ، وال ميُِكُن  ّه يَتََعرُض . ل الاكئِناِت احليِّة والّطبيِعيِّة اِالْس ك ً ٔحْ  ِث و لَ لتّْضييعِ والتّ    . ا

روَن َمقاد      ّ ورِ َرض  ريِ َ  امالٍت عْ تِ يف اْس  املاءِ  منَ  ريةً بَ  رَ ان بعَض النّاِس يَُبّذِ دَ وال مُ  ةٍ ي َ ةٍ ف َ ْ . ب ن ة ميرمي آخرون كميات ضخما من
َ النفايات في الطبيعة، رميا عشوائيا ٔمطارُ فُ جِر ، ف ٔهنارِ  ها ا ارِ  ٕاىل ا َ والب من  ةٌ سامّ  مواد  ُب رسّ َ تَ  دْ بذ ماؤها. وقَ  ُث لوّ تَ ، وي

ِت النِّ  طِ نفِسها فا ٔرِض  نِ ، ٕاىل  َ ا ٔن ةُ ف اجلوْ  املياهُ  دُ سُ فْ ، ف البا ما تُ  مِ يوْ  عُ واملصانِ  لُ ا املنازِ ُ رَ  تطْ الّيتِ  مةالعادِ  المياه . كام  ٔهنارِ  ةً اَرش مُ  يِّ حِّ الّص  ِف الرصْ  واُت قهيا قَ لْ ا،  ارِ  يف ا َ ماءَ  لُ عَ ا وجتْ ُ لوِّ ، فُ والب ىل الّص طريً ا وخَ رض مُ  ، بلْ صاحلٍ  ريَ ها  ْ  لونَ ذُ يبْ  قِ املناطِ  منَ  ريِ الكَ  نَ اكّ سُ  لُ عَ ا جيْ مم ، ِعاملِ تِ لالْس  احلِ الّص  املاءِ  خمزونِ  ِص نقْ  باِب ْٔس  هذه بعُض       . ةِ ّ ا  بريً دً ُ ىل  صولِ  احلُ يف َمًال ا ا 
ْ  القليلِ  ٔنْ  ُب . لهذا جيِ هُ م رَ بْ تَ  نتجنب لينا   .هِ لويثِ وتَ  املاءِ  ذ

 الرائد في األنشطة اللغوية

  م والنسب:..............................االس
  ..........................مدرسة:............

  لنيل شهادة الدروس االبتدائية د اإلقليمياالمتحان الموح تحان:..............................رقم االم
  مادة: اللغة العربية والتربية اإلسالمية

  2018دورة: يونيو 
 مدة اإلنجاز: ساعة ونصف

  لنيل شهادة الدروس االبتدائية االمتحان الموحد اإلقليمي
  مادة: اللغة العربية والتربية اإلسالمية

   2018دورة: يونيو 
 أوال: اللغة العربية

بكتابة االمتحان خاص  

  .............النقطة باألرقام:.........
  ...............النقطة بالحروف:.....

 توقيع المصحح: ...................

 خاص بكتابة االمتحان

1
4= 1



  

  
  
  
  
  
  
  

  
  نقطة) 15( المجال الرئيس الثاني: الدرس اللغوي

 ن)1,5ا تحته خط في النص: (أعرب(ي) م .10  نقاط) 6المجال الفرعي األول: التراكيب (
  ................................................:............................................................................................................................الماءُ 
  ..........................................................................................................................................................................:نفِسها
 ........................................................................................................................................................................... :أمال

  ن)1,5صل(ي) بخط كل جملة بالظاهرة اللغوية المناسبة: ( .11
  .  مفعول ألجله           ، اجتنب التبذير.                                .مستعمل الماءيا 

  .  مفعول مطلق           دة..واح بئراتلوثت كل اآلبار المجاورة لمطرح النفايات إال 
  .  مستثنى            .         .تبذيرايبذر بعض الناس المياه الصالحة لالستعمال 

  .  منادى           
 ن)0,5: ("بدل البعض من الكل"جملة تتضمن ايت(ي) ب .12

........................................................................................................  
 ن)0,5: (جملة تتضمن "حاال جملة إسمية"ايت(ي) ب .13

........................................................................................................ 
 ن)2(" .اِْزَرعِ اْلَحديقَةَ َوْرًدا" : في ترسيمة مناسبة التالية ضع(ي) الجملة .14

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

.........................................................................................................................................  
 نقاط) 6المجال الفرعي الثاني: الصرف والتحويل (

 ن)1" إلى: (ال تضيع الماء وصنه من التلوثحول(ي) الجملة التالية " .15
 :............................................................................................مفرد المؤنثال -
 ............................................................................................الجمع المؤنث: -

 ن)2: (صل(ي) كل كلمة بنوعها .16
  اسم مفعول  سأل

  مصدر  صاروخ
  اسم آلة  موطن

  فعل مهموز  مستعَمل
  اسم مكان  

 ن)1: (ضع(ي) سطرا تحت االسم المنسوب في الجملتين اآلتيتين .17
 القرآن الكريم إلى سور مكية وسور مدنية. تنقسم سور -
 تستعمل المياه الجوفية في سقي الكثير من الضيعات الفالحية. -

 ن)2ايت(ي) بجملتين: ( .18 
  : ........................................................................نكرة نقوصااسما ماألولى تتضمن 
2  ........................................................................ : ناقصا فعال معتالالثانية تتضمن 

4= 1
+

طارال تكتب شيئا في هذا اإل  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن)2أعد (أعيدي) كتابة الجملة اآلتية بعد تصحيح األخطاء اإلمالئية:( .19 نقاط) 3المجال الفرعي الثالث: اإلمالء (
  وماهي فواؤده على صحة اإلنسان؟"" سئل المدرس متعلميه: لماذا يعتبر الماء أساس حيات الكائناة الحية ؟ 

....................................................................................................................................... ........ 
 عمر......الخطاب  -عيسى .....مريم       -      ن)1م(ي) ب "ابن" أو "بن": (اتم .20

  
 باعتباركاستضفتم في مؤسستكم المسؤول عن توزيع الماء الصالح للشرب بمدينتكم، و .21 نقطة) 15جال الرئيس الثالث: التعبير الكتابي (الم

حول الماء الشروب وطرق معالجته  عضوا/عضوة في نادي الصحافة، كلفت بإجراء حوار معه
 وترشيد استهالكه وحمايته من التلوث.

  بالجدول أسفله:  /مستعينةمستعينا ،ار الذي دار بينكماالحو ،أسطر 8في  (ي)اكتب
  مراحل معالجة الماء  مواصفات الماء الصالح للشرب

طرق ترشيد 
  استهالك الماء

  فتح الصنبور عند الحاجة؛ -
  تركيب قطع مساعدة على توفير الماء؛ -
  إصالح األعطال وعدم إهمالها؛ -
عدم غسل السيارات والسجاد واآلالت  -

  المياه؛ باستعمال خراطيم
عدم غسل األواني والخضر والفواكه تحت  -

  الصنبور.

  ال لون له  اللون
ترسيب المياه في  1  ال رائحة له  الرائحة

  أحواض خاصة
 مصفاةترشيحها عبر  2

  رملية
تعقيمها بإضافة مادة  3

  الكلور

األمالح 
  المعدنية

نسب متوسطة من 
الصوديوم 
والكالسيوم 

  والبوتاسيوم....
..................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

  
  

 ال تكتب شيئا في هذا اإلطار

تعالىوفقك هللا   3
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+



  

  
  
 

 
 
 

  
   

  عن األسئلة. /أجيبيأ(ي) الوضعية اآلتية جيدا وأجباقر
  
  
  
     

  
  

 ."على هللا شططا: "....إلى من بدايتهاسورة الجن،  قمت بتجويدن برنامج الحفل، فكلفتك األستاذة بتقديم الفقرة األولى م -1
 ن)2( أكتب(ي) هذه اآليات. 

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

 ن)1(الواردة في هذه الكلمة؟  " ، ما هي قاعدة التجويد من ضمن الكلمات التي قمت بتجويدها نجد "  -2
...............................................................................................................................................................  

 ن)2عبر(ي) عن رأيك مع التعليل في: ( -3
 ..................................سلوك خالد:..............................................................................................................  -أ

............................................................................................................................................................... 
 ................................سلوك طارق: .............................................................................................................  -ب

          ..................................................................................................................................................... 
 ن)1(ر" ياس مستثمرة درس اإليمان بالقضاء والقدر والعبر المستخلصة من مسرحية "آلمستثمرا/ أكتب(ي) نصيحة لزميلك خالد -4

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

 :ن)1( من بين ما جاء في العرض الذي قدمه زمالؤك حول رمضان شهر العبادة نجد شروط الصيام، أذكر(ي)ها -5
...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 المسابقة الثقافية: خالل مشاركتك فيلين الموجهين إليك اأكتب(ي) إجابتك عن السؤ -6

 ن) 1( ما معنى اإلحسان؟
........................................................................................................................................................ 

 ن)1( لجن: المسلميَن والظالميَن.اكتب(ي) آية تدل على أن من ا 
........................................................................................................................................................ 

  .وأصبح مهمال لواجباته ساء خلقهتتحدث مسرحية "رفقة السوء" عن طفل منذ أن تعرف على صديقه الجديد،  -7
مستدال بحديث شريف. ، األصدقاء الصالحين اختيارمعايير المسرحية قدم له أبوه نصيحة حول  هذه في المشهد األخير من

 ن)1. (أكتب(ي) هذا الحديث الشريف
..........................................................................................................................................................  

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

 ال تكتب شيئا في هذا اإلطار

تربية اإلسالمية: الثانيا  

تعالىوفقك هللا   4
4= 1
+

لول لي القدر املباركة، نظمت م      ا، شارت يف ب سستك حفالؤ مبناسبة  ب اخلروج      فقراته.  عضدي ة حنو  رس ا  ب ،يف هناية احلفل اندفع زم  ٔص ه سقط و جبرح  لك ىل مستوى ربته، ل  دون ،فاهتم صديقه طارق بعرقلته سيط  لسب دليل، واهنال  يه  رد   ٔعصابه ومل  ٔما طارق ف  ٔصابه،  ىل ما  ملثوالشمت، ومل يصرب  ا ٕاال ليه   ٔ ل. مل هيد ه. ه ٕاىل إالدارة ٕالسعاف جر ٔستاذة، اليت رافق ل ا  بعد تد

 آيات بينات من القرآن الكريم .1  برنامج الحفل الديني
 النشيد الوطني .2
 نشيد "طلع البدر علينا" .3
 مسرحية "آل ياسر" .4
عرض حول "رمضان شهر  .5

 العبادة"
 مسرحية "رفيق السوء" .6
 مسابقة ثقافية دينية .7
 اختتام الحفل .8


