
 1الصفحة                                    50 /.................العربية: وحدة اللغة                                         

 النص:
 

الشاطئ، يصرخ أحدهم: انظروا.... ويشير إلى  فوق ، فأدهشنا أن رأينا هنالك حوالي خمسة عشر رجالالنهربلغنا شاطئ       

 ويغالب القضاء  الموتأصابعه وينادي: الغريق، الغريق! فالتفتنا حيث يشير، فإذا رجل بين معترك األمواج يصارع الماء ب

 لينقذ حياته. يطفو تارة ويرسب أخرى.

ولم يبق أمام أعيننا منه إال وضعفت قوته،  ساعده، ل  وما زال يتخبط ويتشبث، ويظهر ثم يختفي، ويتحرك ثم يسكن حتى ك      

 كذلك إذا رجلل، وكيف؟  وإنهم الغريق ونظروا إلى أنفسهم يتساءلون: من ينقذ هذا الباكونبكى  ويد تختلج. يضطرب رأس

 حتى ألقى بنفسه في النهر، وسبح حيث هبط الغريق فهبط وراءه. وينزلق بين الناس انزالقا،، بمنكبيه يدفع الجميع كهل

 إعجابافكبر الناس هما، فإذا بهما يصعدان، وقد أمسك الرجل بذراع الغريق. وما هي إال نظرة والتفاتة حتى انفرج الماء عن

 المنقذ.بشجاعة 

 بتصرف-"مجدولين" لمصطفى لطفي المنفلوطي                                                                                  

 
 

I) (نقط20) المجال الرئيسي األول: القراءة والشكل  
     ..............: ل  ك    -                        ............. :بلغنا -بالـــــــمرادف:  رحاش (1

   ≠ ............... يظهر -               ≠ .................. يطفو -: تينالتالي تينضد الكلم استخرج من النص (2

            مقالة                         كايةح                      رسالةالنــــــــــص:  يةما نوع (3

 ...............للنص. ................................................................................... عنوانا مناسبااقترح  (4

  انطالقا من النص امأل الجدول التالي: (5

 حدث النهاية الحدث البارز المكان الشخصيات

    

 ..استخرج من النص أسلوب االستفهام...................................................................................... (6

 ..................................................................................... ماهي الخصلة التي أبان عليها الرجل؟ (7

 ..................................................................................جوابكل عل الرجل؟ام به موقفك مما قما   (8

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

    -المنقذ    بمنكبيه ــ     الغريق الموت ـ    تاما:شكال  كتب بخط غليظ في النص ما أشكل (9

 .يضطرب ويد تختلج ولم يبق أمام أعيننا منه إال رأس                                   

 

 ن1.5

 ن1.5

 ن1

 ن1

 ن5

 

 

 

 ن1

 ن1

 ن2

 

 ن6

 

االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة 

 -2019دورة يونيو-الدروس االبتدائية

 اإلسالمية والتربيةاللغة العربية 

 3المعامل:

 مدة اإلنجاز: ساعة ونصف

 ......................................االسم:     

 ................: االمتحانرقم                  

 ...........: المؤسسة                           

 .............................اسم المصحح: 

 ........................................توقيعه
ُكبتُمجيعُاألجوبةُىلعُهذهُالورقةت ُ

 10 ............../النقطة النهائية باألرقام: 

 ..................النقطة النهائية بالحروف: 



 

II) ن(51) المجال الرئيسي الثاني: الدرس اللغوي 

 نقط ( 6)    :*التراكيب

    ما يمثل الظواهر التركيبية التالية: استخرج من النص (1

 فيهمفعول  تمييز ملفوظ نعت حقيقي مستثنى مفعول مطلق

     

 الغريق   قذ الرجل  أن  أعد كتابة الجملة إلى المجهول مع الشكل التام:  (2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  :ما تحته خط في النصأعرب  (3

 .........................................................................................................................: ...........إعجابا

 ...................................................................................................................................: الباكون

 بلغنا شاطئ النهر.  -

 .......................................بلغنا: ................................................................................................

 .............شاطئ: .......................................................................................................................

 ................................................................النهر: ......................................................................

 نقط ( 6)    لصرف والتحويل :ا*

 :  استخرج من النص مايلي (1

 فعل معتل فعل صحيح فعل مزيد فعل مجرد

 

 

   

 

  معترك  -  نظرة  -أكبر   -الباكون     حدد نوع المشتقات التالية: (2

 مكان اسم اسم فاعل اسم التفضيل مصدر

    

 

 ."ه  يات  ح   ذ  ق  ن  ي  ل   ت  و  م  ال   ع  صار  ي   ج  و  م  ال   ك  ر  ت  ع  م   ن  ي  ب   ل  ج  ذا ر  إ  ف   "المذكر:جمع  إلىحول الجملة التالية  (3

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

 نقط(   3)       : *اإلمالء

 ....ـــتف   ـ    ...ـــعد   –   ....ــوايز   –  .....ـــقت  ر  ا   ـ:   ا (  –اللينة المناسبة )ى  باأللفاكمل الكلمات التالية  (1

 ...............................................................................ئ  اط  الش   : ة التاليةعلل كتابة الهمزة في الكلم (2

 ....و  الق   ..... ـد  ج  الن   -.......   ـــ  قو  ال -.....  اد  اع  س  م  ال -: ( مكان النقط  ة -ضع التاء المناسبــــــــــــــــة )ت  (3

 

 

 ن2.5

 

 

 

 ن1

 

 ن0.5

 ن0.5

 ن1.5

 

 

 

 ن

 ن2

 

 

 

 ن2

 

 

 ن2

 

 

 ن1

 ن1

 ن1

2 الصفحة                     ال يكتب شيء في هذا اإلطار                                             



 

III)  3 الصفحة                                                           (نقطة 51) الثالث: اإلنشاءالرئيسي المجال    
                                            

الهوائية، سقط أحدكم في حفرة وتعرض لكسر في الرجل اليمنى،  جاتابالدربنزهة للغابة رفقة أصدقائك، وأثناء تسابقكم قمت 

 .من لحظة سقوطه إلى لحظة إسعافه عما جرى -أسطر 01 حدودفي  -تحدث. افلم يستطع الصعود منه

 فيها:مراعيا  

  

ن(4)  تنظيم وتسلسل األحداث            ن(2بالموضوع )االرتباط   ن(2)  وضع تصميم مناسب    

ن(2)  مقروئية الخط وجودة التقديم     ن(2والروابط )االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم   ن(3سالمة اللغة وسالسة األسلوب )   

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 4 الصفحة                                      10......................../: وحدة التربية اإلسالمية                      

 الوضعية التقويمية:

صت ن  ت   ت  ن  ك  بينما  أجرة، وكان الوقت يقترب من مغيب الشمس. سيارة ت  ب  ك  ر   ،رمضان في أحد أيام النص:

لحظة القتناء بعض السائق ونزل  ارتفع آذان صالة المغرب، فتوقف سورة القلم عبر المذياع يات مرتلة منآل

بدل التوقف لإلفطار  بدعوى أنه بكالم قاس   ه  ف  ن  وع   ب معكمراك   رجل ه  م  ال   عودته وعند التمر والماء من الدكان.

  .طار في المنزللإلف والوصول سرعة السيارةالزيادة في  فضلألكان من ا

 ".ر  ط  وا الف  ل  ما عج   ر  ي  خ  ب   اس  الن   ال  ز  ي  عن سهل بن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" ال   السند:

 التعليمات:

ن ة   اكتب من قوله تعالى:" (1 اب  ال ج  ح  ن ا أ ص  ا ب ل و  م  ن اه م  ك   .............................................................إ ن ا ب ل و 

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

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

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

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

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

وم ون  .......................................................................................... ر  ح  ن  م    .(27)ب ل  ن ح 

 ......................................................................................"طائفالتجويدي في كلمة: "ما الحكم  (2

 ................................................................................يتخافتون":  مفانطلقوا وهيلي:" اشرح ما (3

ن استخلصها من هذه اآليات: اذكر عبرة من العبر التي يمك (4

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

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

  مبيحات اإلفطار -فرائض الصيام  -سنن الصيام  -مفسدات الصيام أتمم الجدول بأحكام الصيام المناسبة:  (5

 

 

   

 األكل نهارا بدون عذر المرض تعجيل الفطور نية الصوم من الليل

 

، ومستشهدا بنص حاورمعبر عن رأيك من موقف الرجل موضحا القيمة التي يجب أن يتحلى بها كل  (6

 شرعي أو ممثال بقصة ما:

 .الرأي: ............................................................................................................... -

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

 .القيمة: ................................................................................................................. -

 .................االستشهاد: ............................................................................................. -

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

 

 

 

 

 

 

 

 ن3

 

 

 

 

 

 

 ن0.5

 ن0.5

 

 ن1

 

 

 ن2

 

 

 

 ن1

 

 ن1

 

 ن1

 



 عناصر اإلجابة

 50............../وحدة اللغة العربية

 النص:
 

الشاطئ، يصرخ أحدهم: انظروا.... ويشير إلى  فوقنالك حوالي خمسة عشر رجال نا أن رأينا ه، فأدهش  النهر بلغنا شاطئ      

 ويغالب القضاء  الموتالماء بأصابعه وينادي: الغريق، الغريق! فالتفتنا حيث يشير، فإذا رجل بين معترك األمواج يصارع 

 لينقذ حياته. يطفو تارة ويرسب أخرى.

ولم يبق أمام أعيننا منه إال وضعفت قوته،  ساعده، ل  ، ويتحرك ثم يسكن حتى ك  وما زال يتخبط ويتشبث، ويظهر ثم يختفي    

 كذلك إذا رجلل، وكيف؟  وإنهم الغريق نقذ هذاونظروا إلى أنفسهم يتساءلون: من ي   الباكونبكى  ويد تختلج. رأس يضطرب

 ر، وسبح حيث هبط الغريق فهبط وراءه.حتى ألقى بنفسه في النه وينزلق بين الناس انزالقا،، بمنكبيه يدفع الجميع كهل

 عجابار الناس إفكب  وما هي إال نظرة والتفاتة حتى انفرج الماء عنهما، فإذا بهما يصعدان، وقد أمسك الرجل بذراع الغريق. 

 .المنقذبشجاعة 

 بتصرف-لمصطفى لطفي المنفلوطي "مجدولين"                                                                                  

 
 

I) (نقط20) المجال الرئيسي األول: القراءة والشكل  
ل   -                       لحقنا -وصلنا :بلغنا -بالـــــــمرادف:  اشرح (1 ُعف   - تعب: ك    ض 

  يختفي≠  يظهر -               يرسب -يغوص ≠  يطفو -: تينالتالي تينما ضد الكلم (2

            مقالة                        × حكاية                      ـــــــــص: رسالةالنـ يةما نوع (3

 شجاعة رجل )كل ما يعكس مضمون النص( –عملية إنقاذ للنص.  عنوانا مناسبااقترح  (4

  انطالقا من النص امأل الجدول التالي: (5

 حدث النهاية الحدث البارز المكان الشخصيات

 خمسة عشر رجال

   الغريق

 المنقذالرجل 
 )ورفاقه  بالكات (الجماعةنا الدالة على 

 (ن 5.0في حدود ن لكل شخصية مذكورة5.0تمنح (

 شاطئ النهر

 ن(1)

 رجل يغرق

 ن(1)

 إنقاذ الغريق

 ن(1.5)

 ينقذ هذا الغريق، وكيف؟ : مناالستفهاماستخرج من النص أسلوب  (6

 مد يد العون... –نكران الذات  –اإلنسانية  –المروءة  –الشجاعة  ماهي الخصلة التي أبان عليها الرجل؟ (7

 ن( مع1)كل ما يبين موقف المتعلم إيجابيا كان أو سلبيا : جوابكل عل الرجل؟موقفك مما قام به  وه ما  (8

 ن(.1)لالختيار التعليل الموضوعي 

        ن( 0.5) الُمن ق ذ   -( ن0.5) ه  ي  ب  ك  ن  م  ب  ـ      ن( 0.5) ريق  الغ   ـ( ن0.5) ت  و  الم   تاما:شكال  أشكل (9

 ن(.4)جُ ل  ت  خ  ت   د  ي  و   بُ ر  ط  ض  ي   س  أ   ر  ال  إ   هُ ن  نا م  ن  يُ ع  أ   مام  أ   ق  ب  ي   م  ل  و      ـ    

 

2x0.75ن 

2x0.75ن 

 ن1

 ن1

 

 ن5

 

 

 ن1

 ن1

 ن2

 

 ن6

 

-االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية

 -2019دورة يونيو

 اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 3المعامل:

 مدة اإلنجاز: ساعة ونصف



 

II) ن(51) المجال الرئيسي الثاني: الدرس اللغوي 

 نقط ( 6)    :*التراكيب       

    ما يمثل الظواهر التركيبية التالية: صاستخرج من الن (1

 فيهمفعول  تمييز ملفوظ نعت حقيقي مستثنى مفعول مطلق

 بين-أمام-فوق رجال كهل رأس - نظرة انزالقا

 أعد كتابة الجملة إلى المجهول مع الشكل التام: أنقذ الرجل الغريق (2

  ريقُ غ  ال   ذ  ق  ن  أُ 
  :ما تحته خط في النصأعرب  (3

  .على آخره الظاهر وعالمة نصبه التنوين بالفتحمنصوب  ألجلهعول مف: إعجابا    

 .جمع مذكر السالم الضمة ألنهوعالمة رفعه الواو نيابة عن فاعل مرفوع : الباكون   

 بلغنا شاطئ النهر.  -   

  ي )نا( ضمير متصل مبني على السكون ف ورفع ي على السكون التصاله بضمير بلغ( فعل ماض مبن) بلغنا:    

 .مضاف وهومفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره شاطئ:  .محل رفع فاعل      

 مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخرهالنهر:     

 نقط ( 6)    لصرف والتحويل :ا*    

 :  يما يلاستخرج من النص  (1

 فعل معتل فعل صحيح فعل مزيد فعل مجرد
–يصرخ -رأينا -بلغنا 

-يرسب -و يطف-انظروا

 ضعفت -كل  -يسكن -يظهر 

 سبح -يدفع -بكى - يبق

 )ن(0.5يصعدان-هبط 

 

 يصارع -التفتنا -أدهشنا 

 يتشبث-يتخبط -يغالب 

 يتساءلون-تختلج–يضطرب 

 أمسك -انفرج -ينزلق 

 )ن(0.5كبر 

 

 انظروا-يصرخ  -بلغنا 

 يسكن -يظهر -يرسب 

 سبح -يدفع -ضعفت -كل  

 يصعدان-هبط 

 )ن(0.5

 بكى -يبق  -يطفو–رأينا 

 )ن(0.5

 

  معترك-نظرة-أكبر -حدد نوع المشتقات التالية: الباكون  (2

 اسم مكان اسم فاعل اسم التفضيل مصدر

 )ن(0.5معترك )ن(0.5الباكون )ن(0.5أكبر )ن(0.5نظرة

 

 ."الموت لينقذ حياته يصارعفإذا رجل بين معترك الموج  "المذكر:جمع  إلىحول الجملة التالية  (3

 م  هُ يات  ح   واذق  ن  يُ ل   ت  و  م  ال   ون  عصار  يُ  ج  و  م  ال   ك  ر  ت  ع  مُ  ن  ي  ب   ل  اجذا ر  إ  ف  

 نقط(   3)       : *اإلمالء      

 ىـ فتـ        اـدع –   اـزواي –  ىــارتقـ     ا( : –اللينة المناسبة )ى  باأللفاكمل الكلمات التالية  (1

 ما قبلها كسرةعلى الياء ألن  كتبت :الشاطئعلل كتابة الهمزة في الكلمات:  (2

 ةو  ـ القُ      ةالن جد -   تـوقال -  تمساعداال -:    مكان النقط  ة( -ضع التاء المناسبــــــــــــــــة )ت  (3

 

 

 ن2.5

 

 

 

 ن1

 

 ن0.5

 ن0.5

 

 ن0.5

 ن0.5

 ن0.5

 

 ن

 ن2

 

 

 

 

 

 ن2

 

 

 ن2

 

 ن1

 ن1

 ن1

 



 

III)  (نقطة 51)  الثالث: اإلنشاءالرئيسي المجال 
 

اليمنى، الهوائية، سقط أحدكم في حفرة وتعرض لكسر في الرجل  بالدرجاتبنزهة للغابة رفقة أصدقائك، وأثناء تسابقكم قمت   

 .من لحظة سقوطه إلى لحظة إسعافه جرىعما  -أسطر 55 حدودفي  -. تحدثفلم يستطع الصعود منها  

 فيها:مراعيا    

  

ن(4)            األحداثتنظيم وتسلسل  ن(2بالموضوع )االرتباط   ن(2وضع تصميم مناسب    )   

ن(2)  مقروئية الخط وجودة التقديم     ن(2) والروابطاالستعمال الصحيح لعالمات الترقيم   ن(3سالمة اللغة وسالسة األسلوب )   

 

 النقطة المؤشر المعيار

 ،قدة وتسلسل األحداث()الع عرض، وضعية البداية()مقدمة  وضع تصميم مناسب للموضوع .5

 .الختامية( والوضعيةحل العقدة )خاتمة 

 ن2

الغابة، أنت )تطابق عناصر الحكي مع نص الموضوع  االرتباط بالموضوع .2

 واألصدقاء، سباق الدرجات، السقوط في حفرة..(

 ن2

 ن2 أحداث منطقية ومالئمة حداثتنظيم وتسلسل األ .3

 ن2 ر.وخالية من التكرا ومرتبةأحداث مترابطة 

 ن2 صرفية( نحوية،امالئية، )اللغوية قلة األخطاء  سالمة اللغة وسالسة األسلوب .4

 ن1 استعمال نسق فصيح وأسلوب سلس

االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم  .1

 والروابط

 ن1 االستعمال السليم لعالمات الترقيم

 ن1 استعمال الروابط اللغوية في أماكنها

 ن1 بسهولة خط واضح ومقروء قديمالخط وجودة الت ةمقروئي .6

 ن1 خلو النص من التشطيب

 نقطة 15 المجموع 

 

 

 



 10............/وحدة التربية اإلسالمية

 الوضعية التقويمية:

ك ب ت  سيارة أجرة، وكان الوقت يقترب من مغيب الشمس. بينما ُكن ت  تنصت النص:  في أحد أيام رمضان، ر 

ارتفع آذان صالة المغرب، فتوقف السائق ونزل لحظة القتناء بعض  عبر المذياع آليات مرتلة من سورة القلم

ن ف هُ بكالم قاس بدعوى أنه هُ رجل راكب معكم وع  بدل التوقف  التمر والماء من الدكان. وعند عودته ال م 

 لإلفطار في المنزل. لإلفطار كان من األفضل الزيادة في سرعة السيارة والوصول 

".عن س السند: لُوا الف ط ر  ي ٍر ما عج  اُل الن اُس ب خ   هل بن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" ال ي ز 

 التعليمات:

ين  ) :"تعالى قال (1 ب ح  ر ُمن ه ا ُمص  ُموا ل ي ص  ن ة  إ ذ  أ ق س  اب  ال ج  ح  ن ا أ ص  ا ب ل و  م  ن اهُم  ك  ت ث نُون  )17إ ن ا ب ل و  ال  ي س  ( 18( و 

هُم  ن ائ ُمون  ) بِّك  و  ن  ر  ل ي ه ا ط ائ ف  م  ر يم  )19ف ط اف  ع  الص  ت  ك  ب ح  ين  )22( ف أ ص  ب ح  ا ُمص  و  ( أ ن  21( ف ت ن اد 

ين  ) ار م  ث ُكم  إ ن  ُكن تُم  ص  ر  ل ى ح  ُدوا ع  اف تُون  )22اغ  هُم  ي ت خ  م  23( ف ان ط ل قُوا و  ُخل ن ه ا ال ي و  ل ي ُكم   ( أ ن  ال  ي د  ع 

ك ين  ) س  ر ين  )24م  ٍد ق اد  ر  ل ى ح  ا ع  و  د  غ  الُّون  )25( و  ه ا ق الُوا إ ن ا ل ض  أ و  ا ر  ُروُمون  26( ف ل م  ح  ُن م  ( ب ل  ن ح 

(27)".  

 (11x0.25+0.25=3تمنح ربع نقطة عن كل آية صحيحة وربع نقطة وحيدة عن مقروئية الخط. )

 متصلواجب  مد  :"طائف: "ما الحكم التجويدي في كلمة (2

ا.يتخافتون":  موه ا"فانطلقويلي: اشرح ما  (3  فانطلقوا وهم يتحدثون سر  

     العبر التي يمكن استخلصها من هذه اآليات:  (4

 نعم هللا التي يسديها إ لى عباده قد تكون ابتالء وامتحانا . -      

رادة البشري -        ة.قدرة هللا تعالى ال تقف أ مامها اإل 

حسان إ لى المحتاجيـن من أ سباب استقرار النِّعم وعدم  -         زوالها.الصدقة واإل 

 العاقبة الوخيمة لمنكري نعم هللا.-     

 يحدد المتعلم)ة( عبرة واحدة من العبر المذكورة.

  يحات اإلفطارمب - فرائض الصيام - سنن الصيام - أتمم الجدول بأحكام الصيام المناسبة: مفسدات الصيام (5

 مفسدات الصيام مبيحات اإلفطار سنن الصيام فرائض الصيام

 األكل نهارا بدون عذر المرض تعجيل الفطور نية الصوم من الليل

، ومستشهدا بنص محاورعبر عن رأيك من موقف الرجل موضحا القيمة التي يجب أن يتحلى بها كل من  (6

 شرعي أو ممثال بقصة ما:

الفطور  وأهمية تعجيل آداب الحوار ستحضرام الرجل،م)ة( عن موقفه مما فعل يعبر المتعل: الرأي -

 .كسنة من سنن الصيام

 .ر  او  ح  مُ التأدب مع ال: القيمة -

  .آداب الحوار)ة( بأي نص شرعي أو قصة تبرز قيمة يستشهد المتعلم: االستشهاد -

 وله "يا أبت"بق ألبيه الكافر بأدبإبراهيم عليه الصالة والسالم  سيدنا  ةمحاور -

س نُ  قول هللا: - ل هُم ب ال ت ي ه ي  أ ح  اد  ج  ن ة  و  س  ظ ة  ال ح  ع  و  ال م  ة  و  م  ك  بِّك  ب ال ح  ب يل  ر  ُع إ ل ى س   اد 

س نُ  قوله كذلك:–  لُوا أ ه ل  ال ك ت اب  إ ال  ب ال ت ي ه ي  أ ح  اد  ال  تُج   و 

ا أو ليصمتمن كا»عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: -  ن يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فليقل خير 
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