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 ............................................................. إسم المصحح)ة( وتوقيعه)ها(:

 

 ................................ : 10المعدل/......  ....................... : 60النقطة اإلجمالية/ 

 

 
 اإلجابة على جميع األسئلة تتم على هذه الورقة.: * ملحوظة هامة

 

 ن  50أوال: اللغة العربية/ 
 : النص *

... وهذه الجموع من النبويلقد اتفق أن وصلنا إلى تطوان في اليوم الثاني من عيد المولد             

 .في األثواب الناصع بياضها المسلميناء ي  ق  أت  
  

وفي الذهن صور لمدنه وقراه ال تختلف عما كنت أشاهده في اليمن وفي ألقصى اجئت المغرب 

عجاب. هي اإلسرور وال، عرتني دهشة لمارتيفلما أطللت على تطوان المشرفة على وادي .نجد..

       ..البيضاء مثل أهلها. البرانسكبيرة، مدينة عامرة، مدينة مغربية تلبس بيوتها  مدينة

 (216ص  – إ )كتابي في اللغة العربية(6كتاب التلميذ)ة(/ م ب أمين الريحاني/ المغرب األقصى/ نصالمرجع: )                      

 األســـــــــئـــــــــــــــلة 

  ن:  10الشكل/  *
 .شكال تاما الثانيةالفقرة  لشك  أ  ه ثم فهمُ أَقرأُ النص جيدا و أَ  -1    

 ن :  10* القراءة و الفهم / 

 :ن(2)عنوانا مناسبا للنص قترحُ ا – 2     

 ...................................................................................................... العـنوان المقترح هو: -        

 

 :ن(2)في الخانة المناسبة ×النص بوضع عالمة  نوعحدد أُ  – 3      

 قصة:               :               سيرة ذاتية:وصف              :خطبة  و: نوع النص ه -        

  

 ن(2: )هي مدينة عامرة "" : ياقها في النصحسب س   معنى العبارة التالية اشرحُ  – 4    

 ................................................................................................................................................................................................ - الجواب:          

                                  

   :ن(2)الكلمتين التاليتينضد  ذكرُ اَ  – 5    

 ..........................................  ≠ األقصى                                              ....................................... ≠ عامرة          

  

 : ن(2)فردمُ ما  – 6    

 ........................................   :البرانس...................                                                 ................ : أتقياء          
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 2019دورة يونيو /االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية

 د 30س و  1: مدة اإلنجاز –و التربية اإلسالمية  ة اللغة العربي

    



 

 

 

 

 
 

 

 ن:6/ التراكيب  *                                                                                          

 : ن(1)جملة مما يلي نوع المفعول في كل    ذكرُ ا – 7                                                                                             

 :نجاحلافي  رغبة الطالب جتهدي -                                                                                                 

  ..................................هو : مفعول رغبة -                                                                                                 

 

 :األبطال دخول متسابقال دخل -                                                                                                 

 ...............................هو: مفعول دخول -                                                                                                 

     

  :ن(3)النص الجملة التاليةمن  استخرجُ  – 8                                         

 
مفعول به  ماض فعل

قدم  ضمير    م 

ؤ خر فاعل م 

 وهو مضاف 

  معطوف   حرف عطف    مضاف إليه  

     
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

        

 :ن(2)في النص إعرابا تاماما تحته خط    عربُ ا  - 9    

 .........................................................................................   :المسلمين   .................................................................................... :النبوي  -                

 

 .................. ........................................................................... :البرانس    ..................................................................................... :مدينة  -                 

 

 

 
    

 ن: 6الصرف و التحويل /  *
 :ن(2)ناسب الجدولمنها ما يُ  استخرجُ جيدا، ثم التالية  جملةال قرأُ ا  – 10    

  ".عن حالتها الطبيب وسألتالمستشفى أنها مريضة فدخلت  رجاء في نفسها شّكت  "              
          

 فعل سالم اسم ممدود   مضعف   فعل فعل مهموز
 

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

 

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

 

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

 

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

   
 

 

 : ن(2)نوعه مما يليبخط بين االسم و صلُ أَ  – 11    

  مفعولاسم .......................................................المــــــرح: -                                                            

 مصدر ........................................................:ـرص  نتالم   -                                                     

 نقوصاسم م......................................................:نقوصالم -                                                             

  فاعل اسم ..........................................................:شافيال -                                                             
 

 

 : ن(2)اممع الشكل الت   المعدود بالحروف بشكل صحيح  العدد و كتابة دُ يعأُ التالية، ثم  الجملةَ  قرأُ أ – 12    

 .(قصة)( 7) فاطمة قرأت -         

 

 .......................................................................................................................................................................... الجواب:           
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  :ن3* اإلمالء / 

 :ن(1)أكمل بكتابة التاء بشكل صحيح -13     

 . رائعةرياضية ... ........وقام بحركاكرة القدم، ل  .........مباراأحمد في  شارك -               

 

  : ن(2)بشكل صحيح اكتابته ثم أعيدُ  على األخطاء الخاصة بكتابة الهمزة الواردة فيها، وأتعرفُ  الجملة التالية أقرأُ  -14     

 "زمالؤهلجديدة بحماس وإفتخار نال إعجاب جامعية امأسسته الليتابع دراسته ب فرنساإلى  سعيدإبن  محمد "هاجر         

 ."................................................................................................................................................................محمدالجواب: "هاجر  -        

 

      

  

 

 ن : 15اإلنشاء /  *

 جوعك إلى المنزلند ر  فيها بحماس ونشاط، وع   شاركت  . جميلةمغربية إلى مدينة  ك رحلةمدرست   نظمت  "     

 ."السفر ائدفو بعض الل الرحلة، وذكرت  جبك خ  وصفت فيه ما أع  قاال م  تبت ك         
 

 موضوعا إنشائيا تلتزم فيه بما يلي:كتب ا -15           

  ؛كلمة( 13أسطر )كل سطر به  8في حدود يكون الموضوع . أن 1                   

   مشاهد )على األقل( مما رأيته خالل الرحلة المدرسية، مع الشرح لكل مشهد؛ 3أن تذكر . 2                   

    ؛مع الشرح لكل فائدة ،للسفر)على األقل(  فوائد 3أن تذكر . 3                   

 ؛مرات( 4)النقطة والفاصلة، على ألقل  . أن تكتب بلغة سليمة مع احترام عالمات الترقيم4                   

 .(على األكثر مرات 3تجنب التشطيب بخط مقروء ). أن تكتب 5                   

 

  الجواب: 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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 ن  10ثانيا: التربية اإلسالمية/ 

 ن:7الوضعية التقويمية األولى/  -

  .الة العشاءلص يهأبرافقة ر م  ناء صيام يوم كامل، ففرح بذلك وقرّ ل ع  حمّ سنوات، ت   سبعطفل عمره  س ليمان"    

 "..فقرر البقاء لصالة التراويح، 2و 1في الركعتين قلم نات من سورة الآيات بيّ  ا تلى مّ اإلمام ل   أعجبه صوت      

 

 اقرأ)ي( الوضعية جيدا وافهمها ثم أجب)ي(عن األسئلة التالية:

 ن(3) -. إن كانوا صادقين:... إلى قوله تعالى...إن لكم فيه لما تخيرون: اكتب)ي( من قوله تعالى -1

.............................................................................................................................................................................................................................................................الجواب:  

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

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

   ن(1) : من خالل اآليات المكتوبة، اشرح)ي( ما يلي -2

 ................................................................................................................................:أيمان -     ................................................................................................:تخيرون

 ن(1) :" ؟لحكم ربك فاصبر: " قوله تعالى من خالل فاصبر في: الراء ماهي القاعدة التجويدية الخاصة بحرف -3

.............................................................................................................................................................................................................................................................الجواب:  

  ن(1) :س ليمانب على واج   ما يدل على أن الصيام غير   استخرج)ي( من نص الوضعية -4

 ............................................................................................................................................................................................................................................................:الجواب

 ن(1) :ة مستحبة خالل شهر رمضاناستخرج)ي( من نص الوضعية صال -5

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................الجواب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوضعية التقويمية الثانية/ 3ن:

 )ص(سيدنا محمديرة الرسول س  لقاه إمام المسجد حول درس أ  لوأبوه  س ليمان معصالة العشاء، است قبل أداء  "

   . "ى به صلى هللا عليه وسلمكمة الذي تحلّ ناع والح  وأسلوب اإلق   ،ر اإلسالمالذي صبر على األذى في سبيل نش  

  :األسئلة التاليةاقرأ)ي( الوضعية جيدا وافهمها ثم أجب)ي(عن 

 ن(  1):ىاستخرج من نص الوضعية السبب الذي جعل سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم يتعرض لألذ -6

 ................................................................................................................................................................................................................................................. الجواب: 

 (جزاؤه  -الصبر    - على البالء  -الجنة   ) ن(1) رتب الكلمات التالية للحصول على جملة تامة: -7

 .........................................................................................................................................................................................................................................................الجواب:

 ن(1): الجواب الصحيح أمام X عالمة ضع)ي(: ؟تختارسسلوب أ ي  أف  تحاور صديقا لك وتريد إقناعه، إذا كنت  -8

   هرأيب آخذال                       بأدب  هرأيي                       أحاورعليه أفرض            
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