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 ْ( 55خ )ـــــــــاٌٍغخ اٌؼغث١: أٚال

 ٔض االٔطالق: 

 ١ٔٛ٠9559ٛ  55ربعٚصأذ فٟ:    

 أسٟ اٌغبٌٟ، رذ١خ ِٓ ػٕض هللا ِجبعوخ ط١جخ،            

 وً طالح. فٟ. ٚأِٟ ِب رفزأ رظوغن فٟ وً ٚلذ ٚرضػٛ ٌه وث١غا؟ ٌمض اشزمٕب إ١ٌه وث١غا و١ف أٔذ ٚاٌضعاسخ ٚاألجٛاء فٟ ثالص اٌغغثخ   

ِٓ االسزّزبع ثٙب؛ فمض ِٕؼٕٟ أثٟ ِٓ اسزشضاَ اٌٙبرف اٌظوٟ اٌظٞ  دغِذأسٟ اٌؼؼ٠ؼ ٌه ِٕٟ وً اٌشىغ ػٍٝ ٘ض٠زه، غ١غ إٟٔٔ أسجغن أٟٔ    

رّبِب ثىالِٗ إال إٟٔٔ  ألزٕغسأٔشغً ثٗ ػٓ صعاسزٟ ٚٚاججٟ فٟ ِسبػضح أِٟ فٟ أػّبي اٌج١ذ...ٌُ  - ي أثٟوّب ٠مٛ -أ٘ض٠زٗ ٌٟ، ألٕٟٔ 

 ؛ ألْ طبػخ اٌٛاٌض٠ٓ ٚاججخ.ٌٗ طبػخعضشذ ٌطٍجٗ 

ثأْ ٠ّٕذٗ ٌٟ ٌجؼض اٌٛلذ فٟ  إلٕبػٗػٍٝ ِسبػضره فٟ ٘ظا األِغ؛ فأٔذ رسزط١غ  أػٛيأسٟ اٌذج١ت، أرّٕٝ أْ ٠غ١غ أثٟ ِٛلفٗ، ٚأٔب    

 ، ٚأٔب أػضن أْ أٚاطً اال٘زّبَ ثضعاسزٟ، ٚأسبػض أِٟ فٟ أػّبي اٌج١ذ.اٌىث١غحثٗ ٚأسزف١ض ِٓ ِؼا٠بٖ  رسٍٝٔٙب٠خ األسجٛع أل

 غبّٔب ِٓ ثالص اٌغغثخ. سبٌّبأصػٛ ٌه أسٟ عضٝ ثبٌٕجبح ٚاٌزٛف١ك فٟ صعاسزه، ٚأْ رؼٛص ٌٕب ٚفٟ سزبَ عسبٌزٟ،   

 أسزه اٌّذجخ صائّب سٍّٝ  

 ً( 95): اٌمغاءح ٚاٌشى ْ  

 3ْ .ِٖؼا٠ب    –٠ّٕذٗ     – دغِذ   اشغح ِب ٠ٍٟ:  .5

 9ْ ..عسبٌخ.   –   سطجخ   –   ِمبٌخ   –  دىب٠خ   دضص ٔٛػ١خ إٌض:  .9

 9ْ .إٌض فٟ ٚاعصر١ٓ ز١ٓاسزشغج ل١ّ .3

 5ْ ؟ٌٍٕض ؼبِخدضص اٌفىغح اٌ .4

 5ْ اسزشغج ِٓ إٌض أسٍٛثب اسزفٙب١ِب. .5

 9ْ .اسزشغج فىغر١ٓ أسبس١ز١ٓ ِٓ إٌض .6

 9ْ ِب عأ٠ه فٟ ِٛلف األة؟ ػًٍ جٛاثه. .7

 7ْ شىً ِب رذزٗ سظ فٟ إٌض.ا   .8

 ٞٛ( 55): اٌضعؽ اٌٍغْ  

 ( 6): اٌزغاو١تْ  

 إٌض ِب ٠ٍٟ:شغج ِٓ اسز  .9

 ِفؼٛي ألجٍٗ ٔؼث دم١مٟ ِؼٗ ِفؼٛي فؼً ِجٕٟ ٌٍّجٙٛي

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

5ْ 

 أرُّ اٌزغس١ّخ اٌزب١ٌخ ِٓ إٌض:  .55

 سجغٖ ِفغص ِضبف إ١ٌٗ    اسّٗ دغفٟٔبسز 

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

5ْ 

   :أوًّ اٌجًّ ثّب ٘ٛ ِطٍٛة  .55

 5ْ     (٠ب .......... أدسٓ اسزشضاَ اٌٙبرف اٌظوٟ. )ِٕبصٜ ٔىغح ِمظٛصح -............)ِسزثٕٝ(.      إال.٠ٍّه وً اٌزال١ِظ ٘برفب ٔمبال  -

 5ْ اٌىٍّبد اٌزٟ رذزٙب سطغاْ فٟ إٌض.اػغة   .59

 9ْ سزه"أ   ض  بػ  سب س  ب أ  أػغة اٌجٍّخ اٌزب١ٌخ إػغاثب ربِب: "٠   .53

 الدروس االبتدائية االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة
 - 2019دورة يونيو  -

 مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة
 لتارودانت اإلقليميةالمديرية 

 اتـــــــــــمي لالمتحانـــــــــــــــركز اإلقليــــــــــالم 
 

 َ . ع 3اٌّؼبًِ:  ِضح اإلٔجبػ: سبػخ ٚٔظف

 ٕمً وً األجٛثخ ػٍٝ ٚعلخ رذغ٠غ اٌّزغشخر   :٘بَ
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 ً(6): اٌظغف ٚاٌزذ٠ْٛ  

 :اسزشغج ِٓ إٌض ِب ٠ٍٟ .54

 فؼً ِجغص ثالثٟ فؼً ِؼزً ِثبي فؼً ِؼزً ٔبلض اسُ ِمظٛع اسُ ِٕمٛص

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

9,5ْ 

 دٛي )ِغ اٌضّبئغ اٌزب١ٌخ: أٔزّب، أٔزُ( إٌٝ جّغ اٌّثٕٝ اٌّشبطت ٚجّغ اٌّظوغ اٌّشبطت ِغ اٌشىً اٌزبَ: .55

 "أرّٕٝ أْ ٠غ١غ أثٟ ِٛلفٗ".
9ْ 

                     ( سبػخ.                           94فٟ ا١ٌَٛ ) -( وٛوجب.  55ٟ ِٕبِٗ )عأٜ ٠ٛسف ف - اٌشىً:اوزت اٌؼضص ثبٌذغٚف ِغ  .56

                   ( سٛع.                  55ِٓ اٌمغآْ ) أدفع -
1.5ْ 

 (3: )اإلِالءْ  

 5ْ ٚا٠ــــ......      ػ   -١ٔـــ......، ص   -ػـــ......،     ص   -ــزــ......،   اٌف   -األٌف إٌّبسجخ ِىبْ إٌمظ:               اوزت .57

ؤطٔخ:...،      -ص فؤ:...،       - أػض وزبثخ اٌىٍّبد ِظذذب اٌشطأ اٌّغرىت فٟ عسُ اٌّٙؼح ٚاٌزبء:   .58 ي:...،      -ِ  بء  ؤ:...، -س   الج 

فغ٠ذ:...،          -:...،      دص ػب - جبعاد -ػ   ف ز١بح:... -:...،         ِ 

 

9ْ 

 (55) اإلٔشبءْ 

أسطغ( رسزج١ت ف١ٙب ٌطٍت أسزه سٍّٝ. ِذزغِب أسٍٛة اٌغسبٌخ  55إٌٝ  7ضغ ٔفسه ِىبْ األر ٚاوزت عسبٌخ ألث١ه )ِٓ 

 ٚضٛح اٌشظ.ٍِزؼِب ثبٌّٛضٛع، ٚادغص ػٍٝ اٌششظ١خ، ٚػالِبد اٌزغل١ُ، ٚ

55ْ 

  خـــــــــــــــخ اإلسال١ِـــــــــــــاٌزغث١ :ثب١ٔب

 اٌٛضؼ١خ:   

ٟ ـــــغالــٚوبْ اإلِبَ ٠ٍمٟ ِٛػظخ دٛي ِ وىً ١ٌٍخ ِٓ ١ٌبٌٟ عِضبْ، عافمذ أثٟ إٌٝ اٌّسجض ألصاء طالح اٌؼشبء ٚاٌزغا٠ٚخ،

 ِسزشٙضا ثذض٠ث ججغ٠ً ػ١ٍٗ اٌسالَ. اإلسالَ،

ٚوؼبصرٗ فٟ سزبَ ِٛػظزٗ رٌٛٝ اإلِبَ اإلجبثخ ػٓ أسئٍخ ثؼض اٌّظ١ٍٓ اٌزٟ رّذٛعد ِؼظّٙب  دٛي اٌظَٛ ٚشغٚطٗ ِٚج١ذبد 

 ِٓ رٕجؼثجبعا ٠ؼ١ش ٚد١ضا  ٌٗ ٚطوغ أْ ،عػٓ دىُ ِٓ ٠فطغ فٟ عِضبْ ثال ػظ ٚرسبءي أدض اٌّظ١ٍٓ اإلفطبع فٟ شٙغ عِضبْ،

 ..ٚأٔٗ عثّب وبْ ٌجبعٖ ػظع شغػٟ ال ٠ؼٍّٗ. أْ ٔزُٙ إٌبؽ ثبٌجبطً ال ٠جتاإلِبَ أٔٗ  فأجبثٗ ...ِٕؼٌٗ عائذخ اٌطجز ٔٙبعا 

 :الغأ اٌٛضؼ١خ ثزّؼٓ، ثُ أٔجؼ اٌّٙبَ اٌزب١ٌخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,5ْ أدضص ِغالٟ اٌض٠ٓ اإلسالِٟ اٌٛاعصح فٟ دض٠ث ججغ٠ً ػ١ٍٗ اٌسالَ. .5

 5,5ْ اسزشغج ِٓ ٔض اٌٛضؼ١خ عو١ٕٓ ِٓ أعوبْ اإلسالَ. .9

 5ْ ِب عأ٠ه فٟ اٌغجً اٌظٞ ظٓ ثجبعٖ سٛءا؟ ثُ ٠ظوغن ٘ظا اٌّٛلف؟ .3

 رؼج١ً اٌفطٛع     -   سغٚج صَ اٌذ١ض  -   اٌسفغ  -  رالٚح اٌمغآْ  -ٌجٍٛؽ  ا أطٕف دست اٌجضٚي:     .4

 شغٚط اٌظَٛ ِفسضاد اٌظَٛ ِج١ذبد اإلفطبع ِسزذجبد اٌظَٛ سٕٓ اٌظَٛ

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

5,95ْ 

 5,95ْ اٌىغ٠ُ. ٚثبٌمغآْثبٌغسٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ ِٚٓ اٌجٓ ثبهلل  ٔفغػٍٝ إ٠ّبْ  رضالِْٓ سٛعح اٌجٓ  آ٠ز١ٓاسزظٙغ وزبثخ  .5

 5ْ ِب اٌّظبػت اٌزٟ ٚاجٙٙب اٌغسٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ فٟ ثضا٠خ صػٛرٗ؟ ٚو١ف ٚاجٙٙب؟ .6

 5,5ْ ؟سٕخ أث١ُٙ ٚػؼِٛا ػٍٝ دغِبْ اٌّسبو١ٓ ِٓ دمُٙا ػبلت هللا رؼبٌٝ أطذبة اٌجٕخ ٌّب سبٌفٛا ثّبط .7

 5,5ْ .٘ظا اٌؼمبةوزبثخ ِٓ سٛعح اٌمٍُ ِب ٠ضي ػٍٝ  اسزشٙض .8

 5ْ ...:..........ِشبء -             ...:............. ثّجْٕٛ -        : ا٢ر١خ اٌمغآ١ٔخ اٌّفغصاد فٟ اٌٛاعصح اٌزج٠ٛض٠خ اٌمبػضح دضص .9

 5,5ْ ......:...............ٔفغ -         .............. :ِّْٕٛ غ١غ -:      ِب ٠ٍٟ أشغح .55

 ىــــــــــــهـــــــــــــــــــــانت
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9102مصحح مقترح االمتحان الموحد اإلقليمي )مادة التربية اإلسالمية( دورة يونيو   

 (ى155)  السالم. عليَ جثشيل حذيث في الىاسدج الذيي اإلسالهي هشاقي .0

 .اإلحساى    ،اإليواى    ،اإلسالم

 

 (ى055)   .اإلسالم أسكاى هي سكٌيي الىضعيح ًص هي أستخشج .9

 صىم سهضاى       ، الصالج

 ى(1.  )هشين تقصح يزكش / تهن الظي وحسي تفهوهن يجة تل تالثاطل الٌاس اتهام يجة ال .3

 (ى1525) .4

 شروط الصوم مفسدات الصوم مبيحات اإلفطار مستحبات الصوم سنن الصوم

 لبلوغا دم الحيض خروج السفر تالوة القرآن تعجيل الفطور

يهدي إلى الرشد ف آمنا به ولن   1فق الوا إنا سمعنا قرآنا عجبا    ق ل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن"  .5

 ى(5251). "2نشرك بربنا أحدا  

 ى(1).توثلها اإلساءج هقاتلح وعذم الصثش //.وألصحاتَ لَ وإرايتهن تالجٌىى وًعثَ إياٍ وسثهن لَ قشيش تكزية .6

 تستاًهن بإحراقحقهن  هي الوساكيي حشهاى على وعزهىا أتيهن سٌح خالفىا لوا الجٌح أصحاب تعالى هللا عاقة .7

 .(ى 0.5) 

فطاف عليها   11واليستثنون   11إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين  " .8

 ى(155)".  22ف أصبحت كالصريم   11طائف من ربك وهم نائمون  

 ن(1)   مشاء: المد المتصل -القلقلة            بمجنون : - .9

  ن(1,5)   11إلى  3غير مقطوع      نفر: جماعة من  غير ممنون:   .10

 

 

 المديرية اإلقليمية تارودانت

 م . ر المركز اإلقليمي لالمتحانات



1 / 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 20: )انقزاءح ٔانشكم ٌ  

 3× ن 1 :  فٕائذِ / يًٛشارّ / خظبئظّيشاٚبِ –    : ٚٓجّ / ٚؼطًُّٛٚذّ – : يُؼذ     دزيذ      اشزح يب ٚهٙ:  .1

 ن2 رسبنخدذد َٕػٛخ انُض:  .2

 2× ن 1 : انزؼبٌٔ / طبػخ انٕانذٍٚ / انًذجخانُض فٙ ٔاردرٍٛ زٍٛاسزخزج قًٛ .3

 ن1 ..يٍ ثالد انغزثخ". ْٕبيٍ انٓذٚخ انزٙ أرسهٓب نٓب أخ انفزبح األة "دزيبٌ ؟نهُض ؼبيخدذد انفكزح ان .4

 ن1 "كٛف أَذ ٔانذراسخ ٔاألجٕاء فٙ ثالد انغزثخ؟". اسزخزج يٍ انُض أسهٕثب اسزفٓبيٛب. .5

 ن2 "رقجم كم فكزح أسبسٛخ نٓب ػالقخ ثُض انزسبنخ". .اسزخزج فكزرٍٛ أسبسٛزٍٛ يٍ انُض .6

 2× ن 1 "يؼشس ثزؼهٛم"ثٛبٌ يٕقف انًززشخ +  يب رأٚك فٙ يٕقف األة؟ ػهم جٕاثك. .7

ْٛفَ  اشكم يب رذزّ خظ فٙ انُض.  .8 َْذَ  َك َراَسخَ  أَ انذِّ اءَ  َٔ َٕ اأْلَْج ل   -      طَبَػخ   -     -؟ ْزثَخِ اْنغ   ثاَِلدِ  فِٙ َٔ ِّٕ    ّ  بػَ َُ قْ إِ  -     أ َػ

 اْنَكثَِٛزحِ  -
 14× ن 5,5

 ٕ٘( 15: )انذرص انهغٌ  

 ( 6: )انززاكٛتٌ  

 اسزخزج يٍ انُض يب ٚهٙ:  .9

 يفؼٕل ألجهّ َؼث دقٛقٙ يؼّ يفؼٕل فؼم يجُٙ نهًجٕٓل

ِزْيذ   َراَسخَ  د    طبػخ .../ انكثٛزح/انذكٙانذجٛت  انذِّ

 4× ن 5,25

 أرًى انززسًٛخ انزبنٛخ يٍ انُض:  .10

 خجز يفزد يضبف إنّٛ اسًّ  دزفَٙبسخ 

َٕ  خَ بػَ طَ  ٌ(أَ ـِ )ن   خجَ اجِ َٔ  ٍِ ْٚ ذَ انِ ان

 4× ن 5,25

  أكًم انجًم ثًب ْٕ يطهٕة   .11

هِك   - ًْ ٗ إِلَّ  ََقَّبَل  َْبرِفَب انزَّاَلَِيٛذِ  ك م   َٚ ًَ ٍْ  رِْهًٛذ   َٚب -(.  يُظٕة يسزثُٗٚقجم كم ) َسْه ِّٙ  اْنَٓبرِفِ  ْسزِْخَذاوَ ا أَْدِس ِك )ٚقجم  انذَّ

  .يزفٕع(يذكز َكزح  يفزد كم اسى
 2× ن 5,5

)ربثغ نهًؤكذ فٙ َظجّ ٔػاليخ َظجّ رٍُٕٚ  رٕكٛذ نفظٙ كثٛزا: -  انُض: انزٙ رذزٓب سطزاٌ فٙ أػزة انكهًبد  .12

         (آخزِ ػهٗ انظبْز زٍُٕٚ انفزخث)دبل يُظٕة  سبنًب:  -     انفزخ ػهٗ آخزِ( 
 2× ن 5,5

ػهٗ زٍُٕٚ انفزخ انظبْز ػهٗ آخزِ ث)يُظٕة : يُبدٖ بأَخ  -: أداح َذاء     بَٚ أػزة انجًهخ انزبنٛخ إػزاثب ربيب: "   .13

: يفؼٕل ثّ يُظٕة ـــأ ْخزَ     -: فؼم أيز يجُٙ ػهٗ انسكٌٕ ٔانفبػم ضًٛز يسززز رقذٚزِ أَذ   َسبِػذْ   -  (آخزِ

 ": ضًٛز يزظم يجُٙ ػهٗ انفزخ فٙ يذم جز يضبف إنّٛــَ ك...انظبْزح ػهٗ آخزِ ْٕٔ يضبف ٔثبنفزذخ 

 4× ن 5,5

 (6: )انظزف ٔانزذٕٚمٌ  

 :اسزخزج يٍ انُض يب ٚهٙ  .14

 فؼم يجزد ثالثٙ فؼم يؼزم يثبل فؼم يؼزم َبقض اسى يقظٕر اسى يُقٕص

 رضٗ انغبنٙ
/ رذػٕ/ أرًُٗ

 أْذٚذ
 / ...دزو / أٔاطمأػذ

 

 5× ن 5,5

ب- دٕل )يغ انضًبئز انزبنٛخ:   .15 ًَ َْز  ٌِ  أَ َب َُّٛ ًَ ٌْ  رَزَ ب أَ ًَ ك  قِفَّ        ٚ َغَِّٛز أَثٕ  ْٕ َْز ىْ - َي ٌَ  أَ ْٕ َُّ ًَ ٌْ  رَزَ ك ىْ  ٚ َغِّٛزَ  أَ قِفَّ   أَثٕ  ْٕ ( "أرًُٗ أٌ  َي

 ٚغٛز أثٙ يٕقفّ".
 2× ن 1

 3×ن5,5 سٕر. َػْشزَ أدفع يٍ انقزآٌ  - .          سبػخأَْرثَغ ٔػشزٌٔ فٙ انٕٛو  -كٕكجب.   أََدَذ َػَشزَ رأٖ ٕٚسف فٙ يُبيّ  -  .16

 (3: )اإليالءٌ  

 الدروس االبتدائية االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة
 - 2019دورة يونيو  -

 مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة
 لتارودانت اإلقليميةالمديرية 

 المركز اإلقليمي لالمتحانات 
 

 فٙ يبدح انهغخ انؼزثٛخ يظذخ انًٕضٕع انزئٛسٙ



2 / 2 
 

 

   ٗٓاَزـــــــ      

 

 4× ن 5,25       بٔاٚــــسَ  - ب،      َٛـــد   -     ب، ػـــدَ  -   ٗ،ــزــانفَ  -األنف انًُبسجخ يكبٌ انُقظ:               اكزت  .17

 ،ئلجِ  -     ،مئَسب -،   ذَخئيِ  -ء، ِدف - أػذ كزبثخ انكهًبد يظذذب انخطأ انًزركت فٙ رسى انًٓشح ٔانزبء:    .18

جبراد: -،         ػفزٚذ ِػفزٚذ: -،      دػبح :دد ػب -  فزٛبد :حفَزٛب -،         يجبراح ي 
 8× ن 5,25

 (15) اإلَشبءٌ 

 ٚزاػٗ فٙ انزظذٛخ يب ٚهٙ: 

 (ٌ 1 : )انخزبو -ٌ (         1) :يٕضٕع انزسبنخ  -  ٌ(            1 ) انقسى انزًٓٛذ٘ -    ٔجٕد رظًٛى انزسبنخ:  

 (ٌ 2)السزؼًبل انسهٛى نؼاليبد انززقٛى -   (ٌ  3)انزسهسم انًُطقٙ نألفكبر  -(    3ٌ)طذخ األسبنٛت انًٕظفخ  -  

 .(1ٌ : )رُظٛى انًذزر اإلَشبئٙ -                     (3ٌ) : رٕظٛف رطٛذ نغٕ٘ سهٛى -

 

 ن15


