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 ن(10) اإلسالميةالتربية امتحان مادة 

 :اآلتية التعليمات عن أجب السابقة تعلماتك الوضعية اآلتية ومن من انطالقا

I. ن(4) تزكية 

ْون   ال ِذين   إِن  " :أكتب من قوله تعالى-1  ْخش  ُهم ي  ب  ا .......إلى:"." ر  ُمورُ  ِهي   ف إِذ   "ت 

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

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

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

  ن(2) ...............................................................................................

 ..................................................................... ن(1) ؟اذكر صفتين من صفات هللا تعالى-2 

لُوًل              :اشرح -3  (ن1).................... :النُُّشورُ  .......................... :ذ 

II. ن(2) اإلسالمية العقيدة 

 تحدث اإلمام عن مراتب الدين. أتمم بمعارفك ما يلي : 

 )ن 0.5 ).. .............................................................................................: هي الدين مراتب -

  (ن 0.5 )... .......................................................................................................: هو اإليمان -

 )ن1.).............................................................................................................: هي أركانه -

III. (ن2) :الستجابة ا 

 )ن1) ....................................................................................... اذكر شرطا من شروط الصوم؟ -1

 )ن1) ......................................................................................... الصوم؟حدد ثالثة سنن من سن  -2

IV. (ن1) اقتداء  
 ن(1)............................................................................... ؟م دامت دعوة الرسول )ص( سراك -1

V. (ن1) قسط وحكمة 

 (ن1) .......................................................................... ؟عليه السالم امرأة عمرانفيما ابتلى هللا -

 األنه الدين؛ بمراتب التمسك ضرورة عن اإلمام تحدث ،أثناء الخطبة الجمعة، صالةألداء  ذهبت مع أبيك إلى المسجد

 إضافة امن،والتض الصبر على ويربي األخالق، ل يعد: الصيام في الحال هو كما باهلل؛ الحقيقي العتقاد لصالح السبيل

  مالكري القرآن سور من وبآيات وسلم، عليه هللا صلى المصطفى بسيرة ذلك على اإلمام ل واستد .هللا تقوى إلى
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 االسم والنسب:

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

 رقم االمتحان:

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

 

 

 

 النقطة النهائية           60.........../                   
 ححسم املصا          التوقيع            

  
 

 

 العربيةامتحان مادة اللغة 
 النص

       

، إذ التاريخفي أعماق  كإرث ضاربالمغاربة استطاعت رقصة "أحيدوس" أن تترسخ في وجدان 

 .خارجهاوالكبير في مختلف ربوع المملكة، بل وحتى  الصغيرسكنت أن أهازيجها 

كغيرها من التعابير الفنية المحلية، في أعماق التقاليد االجتماعية " أحيدوس" وتتجذر رقصة

لى ، سواء عشديداارتباطا األمازيغية بمناطق األطلس المتوسط، حيث ترتبط بالتظاهرات والمناسبات 

– الفالحيةالمستوى الديني كاألعياد أو المواسم أو االجتماعي والوطني، كاألعراس والختان والمواسم 

يع إذ تش -قبل الزواج–وتمتد كذلك إلى األقراح خاصة عند فقدان فتى أو فتاة في زهرة العمر . -الحصاد

 غير مصحوبة بإيقاع على اآللة. الجنازة في محفل رهيب على إيقاع مرثيات
 بتصرف (1989 سال، مطابع األول، الجزء) بوخريص لفاطمة" المغرب معلمة" كتاب مقتطف من

I.  :(ن20) القراءة والشكلالمجال الرئيسي األول 

I- 1  ) .ن.(14)المجال الفرعي االول: القراءة 

                                             ..........................:التقاليد – ..............................: ربوع –......................... تترسخ:اشرح ما يلي:  .1

 ............................................................................... خطبة؟   مقالة؟   ؟حكاية: النص نوعية حدد .2

  حدد من خالل النص أصل رقصة أحيدوس؟ .3

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

 ؟أحيدوسمتى تقدم رقصة  .4

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

   الهدف من النص؟ .5

 بأنها تراث مشترك لجميع المغاربةاقناعنا  -ب( حول رقصة أحيدوس.            معلومات  إعطاء - أ(

                              يصف لنا رقصة أحيدوس. –د(     .أحيدوس تقديم رقصة كيفية إلى يرشدنا –ج( 

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

                                     

 لنيل شهادة املوحد االمتحان اإلقليمي

 الدروس االبتدائية

 2019 دورة يونيو 

 ةاإلسالمي والتربية العربية اللغة: املادة

 مدة االنجاز: ساعة ونصف
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 .ضارب كإرث ؟ما نوع أسلوب هذه العبارة .6

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

 كيف يتم تشييع الجنازة في نظرك باستعمال رقصة أحيدوس؟ .7

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

I- 2  ) .ن.(6)المجال الفرعي الثاني: الشكل 

 :أشكل ما هو مكتوب بخط مضغوط في النص .8

  مرثيات إيقاع على رهيب محفل في الجنازة تشيع إذ -خارجها   -الصغير  – المغاربة

II.  (ن15) الثاني: الدرس اللغويالمجال الرئيسي 

II- 1  ) ن.(6) .التراكيب :المجال الفرعي االول 

  :                                                        التالية الظواهر تمثل كلمة النص من استخرج .1

 استخرج من النص جملة تندرج عناصرها في الترسيمة التالية:                                      .2

 )جملة فعلية (خبره  )ضمير( مضاف إليه اسمه حرفيناسخ 

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

 بين قوسين. تينمع مراعاة التغيير على الكلمام بالحروف أعد كتابة الجملة التالية مع تعويض األرق .3

  (سيارة) 14 من باب المسجد تصطف( متر) 5على بعد 

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

 أعرب ما تحته خط في النص .4

.................. ............................................................................................................................. :ارتباطا

................ ............................................................................................................................. الفالحية:

    .............................................................................................................................................. :الصغير

 ......................................................................................................................... :التاريخ

II- 2  ):ن(6. )الصرف والتحويل المجال الفرعي الثاني 

 حول الفعل المجرد إلى مزيد، والمزيد إلى مجرد: .1

 ". رسم " المكان من فعلأَِصيُغ المصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم  .2

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

    .................................................أنتما-...........................................  أنت: التالية الضمائر مع األمر في وقى فعل صرف .3

. والكبير الصغير أن تسكن أهازيجهاب استطاعت مع الشكل التام: الغائب ؤنثالم الجمعحول إلى  .4

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

II- 3  ) ن(3) االمالء. :المجال الفرعي الثالث 

 :النقط مكان المناسب األلف اكتب  .1

 (X 4 .ن 0.25) .                         ............حكـــ –              .............دنيــــــ –            .............دعــــ –                ............فتــــ       

 

 ظرف مكان نعث حقيقي فيهمفعول  فعل مبني للمجهول

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

ستطاعا الفعل المزيد   .............................. امتد .............................. 

  كشف .............................. ربط .............................. الفعل المجرد
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 (X 8 .ن 0.25)                             في الخانة األولى من الجدول:                           مطلوب هو بما أكمل .2

 

 م......س ل......س .....ِدْفــ .....مقرو مناسبة أضف همزة

نكرة مرفوع مع 

 الشكل التام
 .....................القرى .........................المنادي ........................العصا .......................القاضي

 

III.  (ن15) الثالث: اإلنشاء.الرئيسي المجال 

  أسطر 10صف ما الحظته في  .حضرت عرسا ألحد جيرانكم. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 التربية االسالميةامتحان مادة تصحيح 

I. ن(4) تزكية 

ْخش ْون   ال ِذين   إِن   :أكتب من قوله تعالى -1  ب ُهم ي  ْيبِ  ر  ة   ل ُهم ِباْلغ  ْغِفر  أ ْجر   م  ِبير   و  وا (12) ك  أ ِسرُّ لِيم   إِن هُ   ِۖبهِ  اْجه ُروا أ وِ  ق ْول ُكمْ  و   ع 

اتِ  ُدورِ  ِبذ  ْعل مُ  أ ل  ( 13) الصُّ نْ  ي  ل ق   م  ُهو   خ  ِبيرُ  الل ِطيفُ  و  ل   ال ِذي ُهو  ( 14) اْلخ  ع  لُوًل  اْْل ْرض   ل ُكمُ  ج  اِكبِه ا ِفي ف اْمُشوا ذ  ن  ُكلُوا م   و 

ْزِقهِ  ِمن إِل ْيهِ   ۖرِّ ن أ أ ِمنُتم( 15) النُُّشورُ  و  اءِ  ِفي م  م  ْخِسف   أ ن الس  ا اْْل ْرض   ِبُكمُ  ي   (ن2)                  .(16) ت ُمورُ  ِهي   ف إِذ 

 (ن1) اللطف - الخبرة – العلم        ؟اذكر صفتين من صفات هللا تعالى-2 

لُوًل:          اشرح : -3  (ن1)                             المرجع النُُّشوُر:. فيها... للمشي سهلة ذ 

II. ن( 2 ) اإلسالمية العقيدة 

 : يلي ما بمعارفك أتمم. الدين مراتب عن اإلمام تحدث

 )ن 0.5 ) .........اإلحسان.................................-اإليمان–اإلسالم ................. :هي الدين مراتب -

  (ن 0.5 ) له................. شريك ل واحدا ومعبودا وإلها ربا تعالى هللا بوجود الجازم العتقاد هو: هو اإليمان -

 )ن1 )وشره                خيره والقدر والقضاء اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان: هي أركانه -

III.  ن(2:)االستجابة 

 (ن1)                                                                     اذكر شرطا من شروط الصوم؟ -1

 (ن1)                                                                  حدد ثالثة سنن من سنن الصوم؟ -2

IV. اقتداء  
 ن(1كم دامت دعوة الرسول )ص( سرا ؟ ) -

 سنوات ثالث السرية الدعوة فترة استمرت

V. قسط وحكمة 

 (ن1) ؟عليه السالم امرأة عمرانفيما ابتلى هللا -

 ومولودها اْلنثى السالمعليه  عمران زوجها موت 
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 ادة الدروس االبتدائيةشه االمتحان االقليمي الموحد لنيل

 

 والرتبية االسالميةعربية ال اللغة

اللجنة اإلقليمية إلعداد 
 مواضيع االمتحان االقليمي

 2019دورة يونيو

 

 
  

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

I.  ن.(20) األول: القراءة والشكلاجملال الرئيسي 

I- 1  ) .ن.(14)اجملال الفرعي االول: القراءة 

 (3X. ن 0.5)                       العادات: التقاليد – أنحاء: ربوع – تتأصل: تترسخ .1

 .(ن 2)                                                                     مقالة  النص: نوعية .2

 .(ن 2)                                                                            المتوسط األطلس .3

 .(ن 2)                                                                           المواسم أو األعياد  .4

 :الهدف من النص .5

         .(ن 2)                                                            حول رقصة أحيدوس. معلومات  إعطاء - أ(

 .(ن 2)                                                                                 التشبيهأسلوب  .6

 

 .(ن 2,5)  .اآللة على بإيقاع مصحوبة غير مرثيات إيقاع على رهيب محفل في الجنازة تشيع .7

I- 2  ) .ن.(6)اجملال الفرعي الثاني: الشكل 

 :أشكل ما هو مكتوب بخط مضغوط في النص .8

 (12x. ن 0.5) مرثيات إيقاع على رهيب محفل في الجنازة تشيع إذ -خارجها   -الصغير  – المغاربة

 

 

II. ن.(15) اجملال الرئيسي الثاني: الدرس اللغوي 

II- 1  ) ن.(6) .الرتاكيب :اجملال الفرعي االول 

                                (4x. ن 0.5)                     :                         التالية الظواهر تمثل كلمة النص من استخرج .1

 

 

                    (4X. ن0.25)               التالية:  الترسيمة استخرج من النص جملة تندرج عناصرها في  .2

  

 ظرف مكان نعث حقيقي فيهمفعول  فعل مبني للمجهول

 هناك الفنية في مختلف ربوع المملكة تشيع

 عــــناصر االجــــــــــــــــــــابة
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والكبير الصغير سكنت ها أهازيج  أن  

 بين قوسين. تينمع مراعاة التغيير على الكلمأعد كتابة الجملة التالية مع تعويض األرقام بالحروف  .3

  سيارة أربع عشرة من باب المسجد تصطف خمسة أمتارعلى بعد     ( .2. ن0.5x) 

 أعرب ما تحته خط في النص .4

 (0.5)                                                 مفعول مطلق                                              : ارتباطا 

 -   :(0.5)                                          نعت                                                            الفالحية 

 -    (0.5)                                                           مفعول به                                    :الصغير 

 -   (0.5)                                                     مضاف إليه                                         : التاريخ 

II- 2  ):ن(6. )الصرف والتحويل اجملال الفرعي الثاني 

                                (x 4. ن 0.5)                                                                حول الفعل المجرد إلى مزيد، والمزيد إلى مجرد: .1

 (X 4 .ن 0.25) مرسم -مرسوم-راسم-رسم ". رسم " أَِصيُغ المصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان من فعل .2

 (X 2 .ن 0.5)                                    اي  ق                     .أنتما-                  ق              أنت: التالية الضمائر مع األمر في وقى فعل صرف .3
 (X 4 .ن 0.5). والكبير الصغير أن تسكن أهازيجهاب استطاعت مع الشكل التام: الغائب ؤنثالم الجمعحول إلى  .4

II- 3  ) ن(3) االمالء. :اجملال الفرعي الثالث 

 :النقط مكان المناسب األلف اكتب  .1

(X 4 .ن 0.25) .                        ............ىحكـــ –           ............ادنيــــــ –            ............ادعــــ –           ...........ىفتــــ       
 

 (X 8 .ن 0.25)                                                   الجدول:  في الخانة األولى من  مطلوب هو بما أكمل .2

 م......س ل......س .....ِدْفــ ..ءمقرو مناسبة أضف همزة
نكرة مرفوع مع الشكل 

 التام
 ....قرى.القرى مناد.المنادي عصاالعصا اضق  .القاضي

 

III.  ن.(15) الثالث: اإلنشاء.الرئيسي اجملال 

  أسطر 10صف ما الحظته في  .حضرت عرسا ألحد جيرانكم. 

 

 

 :لإلنتاجتصميم  يلي: وجوديراعى في التصحيح ما  -1

 ن1 مقدمة -

 ن 1 عرض -

 ن 1 خاتمة -

 ن 3صحة األساليب الموظفة  -2

 ن  3التسلسل المنطقي لألفكار  -3

 ن. 2االستعمال السليم لعالمات الترقيم  -4

 ن.3توظيف رصيد لغوي سليم  -5

 ن.1تنظيم المحرر اإلنشائي  -6

 

 
 

ستطاعا ارتبط.    اكتشف امتد 

  كشف مد ربط استطيع

     


