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 موضوع االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس

 .االبتدائية في وحدتي اللغة العربية والتربية اإلسالمية

  ـ          2019ـ دورة يونيو 

 . دقيقة30س و1: مدة اإلنجاز:                            وحدة اللغة العربيةـ

 :النص

، وذلك بعدما خرج من المسجد المجاور وهو ٌردد خالد المطحنة دون أن ٌنتظر قدوم الخادم بابفتح الحاج التدالوي...

 .خافتا بعض ما علق بذاكرته من أذكار وصلوات وقد أدى صالة الصبح

لم ٌلتفت بباب المطحنة لتواجد الخادم خالد ثانٌة، فقد كان رضً النفس، منشرح الصدر، وهو ٌعلم أنه ٌستقبل ٌوما 

، وقدعمها الخصب الملحوظ والمنتوج فالحٌةمباركا، وأٌاما مزدهرة بالعمل والنشاط والكسب بعد انتهاء سنة 

حٌث طفقت مطاحنه تشتغل بانتظام طوال ساعات الٌوم الطوٌل دون توقف، لتنجزما تطلبه منها المنازل        ...الوفٌر

 .واألفرنة  واألسواق إنجازا

 لمنتوجاتهم الفالحٌة، إذ كانت كل حركة تعج بيعا، تستقبل أفواجا من سكان األرٌافكلهاكانت شوارع فاس وهكذا، 

ولذلك كان ٌؤتً المطحنة نشٌط الحركة، متفتح القلب، ال ٌفكر . بها مدٌنة فاس، تدر على الحاج التدالوي الخٌر والبركة

.  أٌام الشتاءمن قلة الدخلفال ٌضٌق من تؤخراته، كما كان ٌضٌق . أبدا فً المتعلم خالد، بقدر ما ٌفكر فً الربح والعمل

 .اللهم بارك لنا فً ٌومنا، واجعل فً حركة فالحٌنا رزقا وبركة...ٌاعلٌم...ٌا فتاح:" لذا كان كثٌر التردٌد لعبارة

 .بتصرف لعبد الكريم غالب" كتاب المعلم علي" 

 (ن20):القراءة والفهمـ أ

 ن1: بالشرح المناسب حسب النص للعبارتٌن التالٌتٌن (ي) إٌتـ 1

 :...............................................................................................................  ـ  خافتا

 :............................................................................................................  ـ مزدهرة

 ن2 : الجدول التالً مكان النقط بالمعطٌات المطلوبة (ي)امأل ـ 2

 مفردها ضدها المفردات

 **************** ......................... ٌستقبل

 **************** ......................... انتهاء

 ............................. ************** الشوارع

 ............................. ************** األفرنة

 

 ن1:                                                                         مصدر النص مع ذكر كاتبه (ي)حدد ـ 3

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

 

...:.............................االسم والنسب  

:.................................رقم االمتحان  

:.................................اسم المؤسسة  
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 ن1: فً الخانة المناسبة مما ٌلً (×)نوعٌة النص بوضع عالمة (ي)حدد ـ4

 .ـ حواري

 .ـ حكائً.                                     ـ نوعٌة النص

 .      ـ وصفً

 ن2ـ كٌف كان الحاج التدالوي ٌستقبل طلوع كل ٌوم؟ ما الدلٌل على ذلك فً النص؟5 

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

 ن1.          مكان وزمان حدوث النص حسب المعطٌات الواردة به (ي)ـ حدد6 

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

 ن1.عنوانا مناسبا للنص (ي)ـ ضع7 
................................................................................................................... 

 ن1:بخط بٌن العبارة المقدمة وما ٌناسبها من مضمون حسب النص (ي) صلـ8 

 .تسوٌق منتوجاتهم الفالحٌة                                                                              ـ 

 .ـ زٌارة األماكن األثرٌة بها:                   تستقبل مدٌنة فاس سكان األرٌاف قصد  ـ 

 .                         ـ زٌارة األهل والمرضى منهم

 ن1".       حٌث طفقت مطاحنه تشتغل طوال ساعات الٌوم الطوال:" وردت فً النص العبارة التالٌةـ 9 

 . على منوال هذه الجملة، جملة مناسبة (ي)ـ انسج

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

 ن1:بخط كل جملة باألسلوب أو الظاهرة اللغوٌة المناسبة لها مما ٌلً (ي)ـ صل 10 

 .    ـ الحال.   ـ لم ٌلتفت بباب المطحنة لتواجد الخادم خالد

 . ـ النداء... ٌا علٌم...  ـ ٌا فتاح

 .ـ النفً والبدل.                                               ـ اللهم بارك لنا فً ٌومنا

 .ـ الدعاء والطلب.                            ـ خرج من المسجد وقد أدى صالة الصبح

 من خالل النص، لم ٌكن الحاج التدالوي ٌلتفت كثٌرا لتواجد الخادم خالد بباب المطحنة، على ماذا ٌدل ذلك؟ ـ 11 

 ن 2.                                                                     موفقك من هذا السلوك (ي)حدد

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

 ن6. الكلمات والجملة التً وضع تحتها خط فً النص (ي)اشكلًـ  12 

 (ن6):التراكيب ـ  ب

 ن3:من النص الجملة المناسبة للترسٌمة التالٌة(ي)ـ استخرج 1

فعل مضارع  أداة نصب

 منصوب

مفعول فيه وهو  فاعل ضمير مستتر

 مضاف

 بدل مطابق مضاف إليه مجرور

......... ............... .................. ................. .................... ............... 
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 ن2:                 بخط بٌن العبارات والظاهرة التركٌبٌة  التً تتضمنها مما ٌلً (ي)صلـ  2

 ـ منادى.                                  ـ حٌث طفقت مطاحنه تشتغل بانتظام طوال ساعات الٌوم

 ـ فعل الشروع                                        .                                   ـ ٌردد خافتا بعض ما علق بذاكرته من أذكار ودعوات

 ـ حال مفرد.                                          ـ وذلك بعدما خرج من المسجد المجاور للمطحنة

 ـ نعت حقٌقً.                                            اجعل فً حركة فالحٌنا رزقا وبركة...ـ ٌا علٌم

 ن1:                                                               ما كتب بخط غلٌظ فً النص (ي) ـ أعرب3

 :...................................................................................................................... كلها

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

 :.......................................................................................................................بٌعا

 (ن6):الصرف والتحويلـ ج

 ن2.                      (المطحنة ـ انتهاء ـ الخادم ـ المسجد): الجدول بما ٌناسب من المفردات التالٌة (ي) امألـ 1

 

 اسم المكان مصدر من فعل غير ثالثي اسم الفاعل اسم اآللة

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

 

 ن2:                     الفعلٌن المجردٌن مزٌدٌن والفعلٌن المزٌدٌن مجردٌن حسب معطٌات الجدول (ي)ـ اجعل 2

 

 الفعل المزيد الفعل المجرد

 ........................... فتح

 ........................... رد

 انتظر ..................................

 استقبل ..................................

 

 ن2:حسب الضمائر أسفلهالجملةالتالٌة (ي) ـ حول3

 .  ـ كان ٌؤتً المطحنة نشٌط الحركة

 .............................................................................................................(المذكر)هما 

 :.......................................................................................................................  هن

 (ن3):اإلمالءـ د

 ن1:بكتابة التاء المناسبةفً الجملة التالٌة (ي) أكملـ 1

 .متسارعة.....دورا.....سرٌعـ.....رحى المطحنـ... ـ دار

 ن1:                                        كتابة الهمزة فً كلمتً الجملتٌن التالٌتٌن (ي) ـ علل2

 . فً العملبالتفاؤل  ـكان ٌشعر الحاج التدالوي

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

 الطبع خالل اشتغاله بالمطحنة     هادئ  ـ ظل الخادم خالد 

............................................................................................................................ 
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 ن1:                                بكتابة األلف اللٌنة المناسبةفً الجملة التالٌة (ي)أتممـ 3

 .خالدا إلى الحضور مبكرا للمطحنة... الحاج التدالوي الفتـ... ـ دعـــ

 (ن15):اإلنشاءـ هـ

نظمت تعاونٌة مدرستك رحلة إلى إحدى مطاحن الحبوب بمدٌنتك أو قرٌتك، فالحظت أنت وزمالئك كٌفٌة اشتغال 

 . وغٌرها والحلوٌات محركات هذه المطحنة من أجل الحصول على الدقٌق الالزم لصناعة الخبر والفطائر

 :تصف فٌه ما ٌلً (08)نصافً حدود ثمانٌة أسطر(ي)ـ اكتب

 .  ـ الوصول إلى المطحنة وانتظار اشتغالها

 .ـ تنظٌم العمل داخل هذه المطحنةمن طرف المشرفٌن والمستخدمٌن بها

 ...ـ انتظار زبناء المطحنة دورهملحطن حبوب بضائعهم المختلفة من قمح وشعٌر وفول وذرة

 .ـ كٌفٌة اشتغال محركات المطحنة بانتظام فً طحن الحبوب وسحقها

 .ـ الدورالذي تساهم به المطحنة فً توفٌر الدقٌق لصناعة الخبز والفطائر والحلوٌات ضمانالألمن الغذائً للسكان

 .ـ مدى مساهمة هذه المطحنة فً التنمٌة المحلٌة للمنطقة عبر إنتاج الدقٌق وتسوٌقه لألفرنة واألسواق والمنازل

 .ـ اإلحساس باإلعجاب واالعتزازإزاء ما تقدمه هذه المطحنة من خدمات للساكنة

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................ 
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 ن10:  وحدة التربية اإلسالمية

 :عن األسئلة (ي)الوضعٌة جٌدا، ثم أجب (ي)اقرأ ـ 1

  ـ خالل فترة اإلعداد الجماعً لالمتحان الموحد اإلقلٌمً لنٌل شهادة الدروس االبتدائٌة، قدمت أمام زمالئك 

واقتداء  (عقٌدة/قرآن )وزمٌالتك عرضا شامال، ٌلخص ما تمت دراسته فً مكونات مادة التربٌة اإلسالمٌة من تزكٌة 

حٌث ذكرت خالل تقدٌمك للعرض بعض اآلٌات البٌنات من سورة القلم التً تدل على سمو . واستجابة وقسط وحكمة

، وأركان اإلسالم، ومظاهر إٌذاء قرٌش للرسول الكرٌم، وفرائض الصٌام وسننه، وفضل القٌام (ص)أخالق الرسول 

 .فً رمضان، وقصة أصحاب الجنة

 : وبعد انتهائك من تقدٌم العرض المذكور، تقدم لك أصدقاإك وصدٌقاتك بجملة من األسئلة على الشكل التالً

انطالقا  (ص)اآلٌات القرآنٌة الكرٌمة التً تدل على سمو أخالق الرسول  (حاتم أو فاطمة)(تك)لصدٌقك(ي)اكتب ـ 1

 صدق هللا العظيم".وهو أعلم بالمهتدٌن:" إلى قوله تعالى"..... ........................................من بداٌة سورة القلم

 ن2

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

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

، وذلك بوضع سطر تحت الجواب "ن والقلم وما يسطرون:" القاعدة التجوٌدٌة فً اآلٌة الكرٌمة التالٌة (ي)حدد ـ2

 ن 1: الصحٌح مما ٌلً

 .               ـ ترتل اآلٌة بترقٌق الراء

 .               ـ ترتل اآلٌة بتفخٌم الراء

 ن1:                                                حسبالسٌاقالمفردتٌنالقرآنٌتٌنالتالٌتٌن(ي)ـاشرح 3

 .......:...................................................................................................غٌر ممنونـ

 ................:..................................................................................................همازـ

 ن1.      بعض األخالق الحمٌدة التً كان الرسول علٌه الصالة والسالم ٌتصف بها فً سلوكه القوٌم (ي)اذكر ـ4

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

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

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وتقٌم الصالة وتإتً :" (ص)انطالقا من حدٌث الرسول  ـ 5

 ".الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البٌت إن استطعت إلٌه سبٌال

 ن1.                                                   أركان اإلسالم الواردة فٌه (ي) من خالل نص الحدٌث، استخرج

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

.................................................................................................................................................. 
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ـتٌمنا بقصة آل ٌاسر فً الصبر على البالء، سألك أحد أصدقائك عما ستفعله فً حالة تعرضك لألذى واالعتداء من 6

ن1,5.طرف بعض األشخاص جراء موقفك من كلمة الحق أجهرت بها  

ـ كٌف كان جوبك؟أ  

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

............................"صبرا آل ٌاسر،:"(ص)الحدٌث الشرٌف بشأن آل ٌاسر الذي قال فٌه الرسول  (ي)ـ أتممب  

ضمن ": تعجٌل الفطور ـ النٌة ـ مغفرة الذنوب:" لزمالئك وزمٌالتك، أٌن ٌمكن أن تندرج العبارات (ي)أوضحـ 7

 ن1:الجدول  التالً

 فضل القيام في رمضان سنن الصيام فرائض الصيام

   

 

 ن1,5 :من خالل نص الوضعٌة السابقةوغٌرهاـ 8

 .بآٌة قرآنٌة عن قصة أصحاب الجنة من سورة القلم(ي) استدلأ ـ

 .العبرة المستخلصة من هذه القصة (ي) اذكرب ـ

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

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

 انتهى موضوع االمتحان
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 عناصر اإلجابة لموضوع االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس
 .االبتدائية في وحدتي اللغة العربية والتربية اإلسالمية

  ـ          2019ـ دورة يونيو 

 :                            وحدة اللغة العربيةـ

 :النص

، وذلك بعدما خرج من المسجد المجاور وهو ٌردد خالد المطحنة دون أن ٌنتظر قدوم الخادم بابج التدالويافتح الح

 .خافتا بعض ما علق بذاكرته من أذكار وصلوات وقد أدى صالة الصبح

     لم ٌلتفت بباب المطحنة لتواجد الخادم خالد ثانٌة، فقد كان رضً النفس، منشرح الصدر، وهو ٌعلم أنه ٌستقبل 

، وقد عمها الخصب الملحوظ والمنتوج فالحٌةٌوما مباركا، وأٌاما مزدهرة بالعمل والنشاط والكسب بعد انتهاء سنة 

حٌث طفقت مطاحنه تشتغل بانتظام طوال ساعات الٌوم الطوٌل دون توقف، لتنجزما تطلبه منها المنازل        ...الوفٌر

 . واألفرنة  واألسواق إنجازا

 لمنتوجاتهم الفالحٌة، إذ كانت كل حركة بيعا، تستقبل أفواجا من سكان األرٌافكلهاكانت شوارع فاس     وهكذا، 

ولذلك كان ٌؤتً المطحنة نشٌط الحركة، متفتح القلب، ال . تعج بها مدٌنة فاس، تدر على الحاج التدالوي الخٌر والبركة

 أٌام من قلة الدخلفال ٌضٌق من تؤخراته، كما كان ٌضٌق . ٌفكر أبدا فً المتعلم خالد، بقدر ما ٌفكر فً الربح والعمل

 .اللهم بارك لنا فً ٌومنا، واجعل فً حركة فالحٌنا رزقا وبركة...ٌا علٌم...ٌا فتاح:" لذا كان كثٌر التردٌد لعبارة. الشتاء

 .بتصرف لعبد الكريم غالب" كتاب المعلم علي" 

 (ن20):القراءة والفهمـ أ

 (1):  إٌت بالشرح المناسب حسب النص للعبارتٌن التالٌتٌنـ 1

 ن0,5... ٌتمتم بصوت منخفض ـ ٌتكلم بصوت غٌر مسموع بوضوح:ـ ٌرددخافتا

 ن0,5... متطورة ـ ذات منتوج مرتفع ـ ذات حصٌلة زراعٌة مرضٌة وحسنة:  ـ مزدهرة

 (ن2):أمأل الجدول التالٌمكان النقط بالمعطٌات المطلوبة ـ 2

 مفردها ضدها المفردات

 **************** ن0,5ٌودع  ٌستقبل

 **************** ن0,5بداٌة انتهاء

 ن0,5الشارع ************** الشوارع

 ن0,5الفرن ************** األفرنة

 

 (ن1):حدد مصدر النص مع ذكر كاتبه ـ أ3

 .(ن0,5) لكاتبه المغربً الشهٌر عبد الكرٌم غالب(ن0,5)كتاب المعلم علً:  ـ مصدر النص هو

 

 (ن1): فً الخانة المناسبة مما ٌلً (×)أحدد نوعٌة النص بوضع عالمة ـ4
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 .ـ حواري

 .ـ حكائً.                                     ـ نوعٌة النص

 ن1.   ـ وصفً

 (ن2)ـ كٌف كان الحج التدالوي ٌستقبل طلوع كل ٌوم؟ ما الدلٌل على ذلك فً النص؟ 5

 .(ن1)ـ كان الحاج التدالوي ٌستقبل طلوع كل ٌوم رضً النفس منشرح الصدر

 وهو ٌعلم أنه ٌستقبل ٌوما .خالد المطحنة دون أن ٌنتظر قدوم الخادم بابأنهكان ٌفتح : والدلٌل على ذلك فً النص هو

، وقد عمها الخصب الملحوظ والمنتوج فالحٌةمباركا، وأٌاما مزدهرة بالعمل والنشاط والكسب بعد انتهاء سنة 

 (ن1)...الوفٌر

 (ن1).ـ أحدد مكان وزمان حدوث النص حسب المعطٌات الواردة به 6

 . (0,5)ـ مكان حدوث النص هو مدٌنة فاس المغربٌة

 .(ن0,5)أما زمانه فهو فصل الصٌف حٌث جنً المحصول الزراعً وتسوٌقه  واألٌام الطوال

 (ن1). ـ أضع عنوانا مناسبا للنص 7

 (ن1)... ـ مطحنة الحاج التدالوي ـ عالقة األرٌاف بالمطاحن ـ مساهمة سكان األرٌاف فً توفٌر المن الغذائً

 (ن1):أصل بخط بٌن العبارة المقدمة وما ٌناسبها من مضمون حسب النصـ 8

 (ن1).تسوٌق منتوجاتهم الفالحٌة                                                                              ـ 

 .ـ زٌارة األماكن األثرٌة بها:                   تستقبل مدٌنة فاس سكان األرٌاف قصد  ـ 

 .                         ـ زٌارة األهل والمرضى منهم

 (ن1)".حٌث طفقت مطاحنه تشتغل بانتظام طوال ساعات الٌوم الطوٌل:" وردت فً النص العبارة التالٌةـ  9

 . ـ انسج على منوال هذه الجملة، جملة مناسبة

 (ن1). ـ حٌث طفقت تجارته تزدهر بانتظام طوال أشهر السنة المتعاقبة

 (ن1):ـ أصل بخط كل جملة باألسلوب أو الظاهرة اللغوٌة المناسبة لها مما ٌلً 10

 (ن0,25).  ـ الحال.   ـ لم ٌلتفت بباب المطحنة لتواجد الخادم خالد

 (ن0,25). ـ النداء... ٌا علٌم...  ـ ٌا فتاح

 (ن0,25).ـ النفً والبدل.                                               ـ اللهم بارك لنا فً ٌومنا

 (ن0,25).ـ الدعاء والطلب.                            ـ خرج من المسجد وقد أدى صالة الصبح

 من خالل النص، لم ٌكن الحاج التدالوي ٌلتفت كثٌرا لتواجد الخادم خالد بباب المطحنة، على ماذا ٌدل ذلك؟ حدد      ـ 11

 ن 2.                                                                         موفقك من هذا السلوك

ـ ٌدل ذلك على حسن معاملة الحاج التدالوي لخادمه خالد ـ عدم مضاٌقة الحاج التدالوي للخادم ـ رضى الحاج 

 (ن1).التدالوي عن عمل الخادم خالد

 

 

 O

O

o

o

O

o 
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أما موقفً من ذلك، فهو أننً أشاطر الحاج التدالوي الموقف فً معاملته الحسنة للخادم خالد التً تنم عن التفهم   ـ 

 (ن1).واالحترام واالعتراف بكرامة اآلخر واإلٌمان بحقه فً العمل والوجود والحٌاة

 (ن6). اشكل الكلمات والجملة التً وضع تحتها خط فً النصـ12

ن 0,5أفواجان0,5،تستقبلن0,5كلهان0,5فاسن0,5شوارعن 0,5كانت)ـن0,5ـفالحٌةن0,5ـخالدن0,5ـباب

 ن0,5...ـٌاعلٌم(ن4)( ن0,5األرٌافن0,5منسكان

 (ن6):التراكيب ـ  ب

 (ن3):ـ استخرج من النص الجملة المناسبة للترسٌمة التالٌة 1

فعل مضارع  أداة نصب

 منصوب

مفعول فيه وهو  فاعل ضمير مستتر

 مضاف

 بدل مطابق مضاف إليه مجرور

ن0,5)أن

) 

 ٌنتظر

 (ن0,5)

 (ن0,5)خالد (ن0,5)الخادم (ن0,5)قدوم (ن0,5)تقدٌره هو

 

 (ن2):صل بخط بٌن العبارات والظاهرة التركٌبٌة  التً تتضمنها مما ٌلًـ  2

 (ن0,5)ـ منادى.                                  ـ حٌث طفقت مطاحنه تشتغل بانتظام طوال ساعات الٌوم

 (ن0,5)ـ فعل الشروع.                                   ـ ٌردد خافتا بعض من علق بذاكرته من أذكار ودعوات

 (ن0,5)ـ حال مفرد.                                          ـ وذلك بعدما خرج من المسجد المجاور للمطحنة

 (ن0,5)ـ نعت حقٌقً.                                            اجعل فً حركة فالحٌنا رزقا وبركة...ـ ٌا علٌم

 (ن1):  ـ أعرب ما كتب بخط غلٌظ فً النص3

 والهاء ضمٌر متصل مبنً على ،(ن0,25)وهو مضاف. توكٌد معنوي مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره:  كلها

 (ن0,25).السكون فً محل جر مضاف إلٌه

 (ن0,5).مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: بٌعا

 (ن6):الصرف والتحويلـ ج

 (ن2).(المطحنة ـ انتهاء ـ الخادم ـ المسجد):  أمأل الجدول بما ٌناسب من المفردات التالٌةـ 1

 

 اسم المكان مصدر من فعل غير ثالثي اسم الفاعل اسم اآللة

 (ن0,5)المسجد  (ن0,5)انتهاء (ن0,5)الخادم  (ن0,5)المطحنة

 

 (ن2):ـؤحول أفعال الجدول مزٌدة أو مجردة حسب المعطٌات المقدمة 2

 

 الفعل المزيد الفعل المجرد

 (ن0,5)فاتح ـ افتتح ـ استفتح فتح

 (ن0,5)استرد ـ ردد  رد

 انتظر (ن0,5)نظر

 استقبل (ن0,5)قبل
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 (ن2): ـ أحول حسب الضمائر أسفلهالجملةالتالٌة3

 .  ـ كان ٌؤتً المطحنة نشٌط الحركة

 (ن1).ـ كانا ٌؤتٌان المطحنة نشٌطً الحركة(المذكر)هما 

 (ن1).كن ٌؤتٌن المطحنة نشٌطات الحركة:  هن

 (ن3):اإلمالءـ د

 (ن1):  أكمل بكتابة التاء المناسبة الجملة التالٌةـ 1

 .متسارعة(0,25) سرٌعـة دورات(0,25) المطحنـة(ن0,25) رحى(ن0,25)ـ دارت

 (ن1): ـ علل كتابة الهمزة فً كلمتً الجملتٌن التالٌتٌن2

 . فً العملبالتفاؤل  ـكان ٌشعر الحاج التدالوي

ـ كتبت الهمزة المتوسطة على الواو، ألنها مضمومة وما قبلها ساكن، والضمة أقوى من السكون، والحرف المناسب 

 (ن0,5).  للضمة هو الواو، لذا كتبت الهمزة الواو باعتبار الحركة الغالبة

 . الطبع خالل استغاله بالمطحنةهادئ  ـ ظل الخادم خالد 

  ـ كتبت الهمزة المتطرفة على الٌاء، ألنها منصوبة وما قبلها مكسور، حٌث تكتب حسب الحرف المناسب لحركة 

 (ن0,5 ).الحرف الذي ما قبلها، أال وهً الكسرة، لذا كتبت على الٌاء المناسبة لحركة حرف الدال الذي قبلها

 (ن1):أتمم بكتابة األلف اللٌنة المناسبة الجملة التالٌةـ 3

 .خالدا إلى الحضور مبكرا للمطحنة(ن0.5) الحاج التدالوي الفتـى(ن0,5) ـ دعـــا

 (ن15):اإلنشاءـ هـ

 :، وذلك من خالل الحدٌث عنصفأسلوب الوٌتعٌن األخذ بعٌن االعتبار فً تصحٌح الموضوع، مراعاة ـ 

 ن1.  ـ الوصول إلى المطحنة وانتظار اشتغالها

 ن1.ـ تنظٌم العمل داخل هذه المطحنةمن طرف المشرفٌن والمستخدمٌن بها

 ن1...ـ انتظار زبناءالمحطنة دورهملحطن حبوب بضائعهم المختلفة من قمح وشعٌر وفول وذرة

 ن1.ـ كٌفٌة اشتغال محركات المطحنة بانتظام فً طحن الحبوب وسحقها

 ن2.ـ الدور الذي تساهم به هذه المطحنة فً توفٌر الدقٌق لصناعة الخبز والفطائر من أجل تؤمٌناألمن الغذائً للسكان

 ن1.ـ مدى مساهمة هذه المطحنة فً التنمٌة المحلٌة للمنطقة عبر إنتاج الدقٌق وتسوٌقه لألفرنة واألسواق والمنازل

 ن1.ـ اإلحساس باإلعجاب والفخر واالعتزاز إزاء ما تقدمه هذه المطحنة من خدمات للساكنة

 :كما ٌمكن األخذ بعٌن االعتبار، عناصر جمالٌة الموضوع من خالل

 ن2.                                                           ـ الوصف الدقٌق والحكً المنظم

 ن1.                                                              ـ سالمة اللغة وعالمات الترقٌم

 ن1.                                                                      ـ الربط السلٌم بٌن الجمل

 ن2... القرآن الكرٌم ـ الحدٌث الشرٌف ـ األقوال المؤثورة والحكم: ـ جوانب االستشهاد من خالل

ن 1.                                                             ـ نظافة الورقة وجمالٌة المقروء
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 ن10:  وحدة التربية اإلسالمية

 :اقرأ الوضعٌة جٌدا، ثم أجب عن األسئلة ـ 1

  ـ خالل فترة اإلعداد الجماعً لالمتحان الموحد اإلقلٌمً لنٌل شهادة الدروس االبتدائٌة، قدمت أمام زمالئك 

واقتداء  (عقٌدة/قرآن)وزمٌالتك عرضا شامال، ٌلخص ما تمت دراسته فً مكونات مادة التربٌة اإلسالمٌة من تزكٌة 

حٌث ذكرت خالل تقدٌمك للعرض بعض اآلٌات البٌنات من سورة القلم التً تدل على سمو . واستجابة وقسط وحكمة

، وأركان اإلسالم، ومظاهر إٌذاء قرٌش للرسول الكرٌم، وفرائض الصٌام وسننه، وفضل القٌام (ص)أخالق الرسول 

 .فً رمضان، وقصة أصحاب الجنة

 : وبعد انتهائك من تقدٌم العرض المذكور، تقدم لك أصدقاإك وصدٌقاتك بجملة من األسئلة على الشكل التالً

انطالقا من بداٌة سورة  (ص)اكتب لصدٌقك حاتم اآلٌات القرآنٌة الكرٌمة التً تدل على سمو أخالق الرسول  ـ 1

 (ن2)صدق هللا العظيم".وهو أعلم بالمهتدٌن:" إلى قوله تعالى"..... ........................................القلم

ن والقلم وما ٌسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك ألجرا غٌر ممنون، وإنك : " ـ باسم هللا الرحمان الرحٌم

". لعلى خلق عظٌم، فستبصر وٌبصرون، بؤٌٌكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبٌله وهو أعلم بالمهتدٌن

 ن2.صدق هللا العظيم

، وذلك بوضع سطر تحت الجواب "ن والقلم وما يسطرون:" حدد القاعدة التجوٌدٌة فً اآلٌة الكرٌمة التالٌة ـأ2

 (ن1): الصحٌح مما ٌلً

 .               ـ ترتل اآلٌة بترقٌق الراء

 ن1.ـ ترتل اآلٌة بتفخٌم الراء

 (ن1):ـاشرححسبالسٌاقالمفردتٌنالقرآنٌتٌنالتالٌتٌن 3

 ن0,5. غٌر مقطوع ـ غٌر متوقف ـ متنظم دائم:غٌر ممنونـ

 ن0,5. مغتاب للناس ـ ال ٌهدئ باله عن اغتٌاب الناس والحدٌث عنهم:همازـ

 (ن1):أذكر بعض األخالق الحمٌدة التً كان الرسول علٌه الصالة والسالم ٌتصف بها فً سلوكه القوٌم ـ4

ـ الرحمة ـ الكرم ـ الشجاعة ـ ( ...)ن0,25)ـ التواضع (ن0,25) ـ التسامح  (ن0,25)ـ الصبر(ن0,25)الصدق :  وذلك مثل

 (.الحكمة

اإلسالم أن تشهد ان ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وتقٌم الصالة وتإتً :" (ص)انطالقا من حدٌث الرسول  ـ 5

 (ن1 )".الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البٌت إن استطعت إلٌه سبٌال

ـ صوم رمضان (ن0,25)ـ إقامة الصالة ـ إٌتاء الزكاة (ن0,25)الشهادتان : ـ أستخرج أركان اإلسالم الواردة فٌه وهً

 (ن0,25).  ـ حج بٌت هللا الحرام لمن استطاع إلٌه سبٌال(ن0,25)

ـتٌمنا بقصة آل ٌاسر فً الصبر على البالء، سؤلك أحد أصدقائك عما ستفعله فً حالة تعرضك لألذى واالعتداء من 6

(ن1,5). طرف بعض األشخاص جراء موقفك من كلمة الحق أجهرت بها  



/6 6 
 

 

ـ كٌف كان جوبك؟أ  

 ـ كان جوابً، أننً سوف أتحمل ما أتعرض له من أذى ومضاٌقة مهما كلفنً ذلك من ثمن، خاصة وأننً مقتنع 

ألن هللا تعالى سٌجازٌنً بالجنة على موقفً وصبري على عداوتهم إلً، وذلك . بكلمة الحق التً أجهرت بها فً حقهم

ن1.ٌعدهم بالجنة وهم خاضعون لعذاب بنً مخزوم (ص)إسوة بآل ٌاسر الذٌن كان الرسول   

ن0,5."فإنموعدكمالجنةصبرا آل ٌاسر،:" (ص)ـ أتمم الحدٌث الشرٌف بشؤن آل ٌاسر الذي قال فٌه الرسول ب  

ضمن الجدول  ": تعجٌل الفطور ـ النٌة ـ مغفرة الذنوب:" أوضح لزمالئك وزمٌالتك، أٌن ٌمكن أن تندرج العباراتـ 7

 (ن1):التالً

 فضل القيام في رمضان سنن الصيام فرائض الصيام

 (ن0,5 )مغفرة الذنوب (ن0,25)تعجٌل الفطور (ن0,25)النٌة

 

من خالل نص الوضعٌة السابقةوغٌرها، أستدل بآٌة قرآنٌة عن قصة أصحاب الجنة من سورة القلم مع ذكر العبرة ـ 8

 (ن1,5).المستخلصة منها

إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة :" بسم هللا الرحمان الرحٌم: أ ـ أستدل بآٌة قرآنٌة عن أصحاب الجنة من سورة القلم

 ن0,75".ـ فطاف علٌها طائف من ربك وهم نائمون، فؤصبحت كالصرٌم". إذ أقسموا  لٌصرمنها مصبحٌن

ب ـ العبرة المستخلصة من ذلك، هً ضرورة رعاٌة حق المسكٌن ومنحه ما ٌستحق من صدقات وزكوات بانتظام 

 ن0,75".والذٌن فً أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم:" كل سنة وفق قوله تعالى فً كتابه العزٌز

 .25 و24سورة المعارج، اآلية 

 انتهت عناصر اإلجابة

 

 

 

 


