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 ن( 50) اللغة العربيةأوال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I ) ن(20: ) القراءة 

 ن(2)                                                                                        ضع عنوانا مناسبا للنص.أ (1

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

 ن(2)                                                                                                                       (2

                                                             :في النص معناهاحسب  العبارة التاليةأشرح أ( 

 ن(1) .......................................:...........حصنا متينا

 ن(0,5)  ........................≠التفاؤل  :ب( أستخرج من النص ضد الكلمة التالية

 مفيدة باستعمال كلمة"التفاؤل"ج( أركب جملة 

 ن(0,5) ..................................................................................................................

 في الخانة المناسبة:( ×)أحدد نوعية النص بوضع عالمة  (3

 ن(2)                                                                توجيهي       تفسيري      وصفي        سردي

 أهداف التربية على المواطنة والسلوك المدني التي تسعى المدرسة إلى  الفقرة األولىأستخلص من  (4

 ن(2)         تحقيقها:                                                                                                   

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

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

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

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

تعتبر المدرسة المؤسسة االجتماعية األساسية لتحقيق أهداف التربية على المواطنة والسلوك المدني، حيث تسعى 
إلى غرس الثوابت الدينية والوطنية للبالد ورموزها وقيمها الحضارية في نفوس المتعلمات والمتعلمين، كما تنمي لديهم 

على ممارستها، وتمكنهم من اكتساب قيم التسامح والتضامن  بالحقوق والمسؤوليات وتوفر لهم فرص التدرب الوعي
 والتعايش.

جميعهم الهوية المغربية اإلسالمية والحضارية  المتعلمينو المتعلماتولقد ظلت المدرسة المغربية ترسخ لدى 
ز لديهم الرغبة بمختلف روافدها وهم يستعدون لالندماج في المجتمع، كما تعمق لديهم حب الوطن والتمسك بمقدساته وتعز

في خدمته، باإلضافة إلى أنها تقوي لديهم قيم التسامح والتطوع والتعاون والتكافل االجتماعي التي تشكل الدعامة األساسية 
 للنهوض بالمشروع التنموي للمجتمع المغربي.

ضد  متيناحصنا وبفضل ما تثمره التربية على المواطنة والسلوك المدني من روح األمل والتعبئة، فإنها تعتبر 
ثقافة اليأس والتشاؤم واالنهزامية، وتفتح آفاقا ملؤها التفاؤل والثقة في استشراف مستقبل أفضل. لذلك يزداد اهتمام 
المجتمعات المتطورة بهذه التربية بهدف مواجهة تنامي العنف وتفكك العالقات االجتماعية وكذا من أجل تدعيم منظومة 

الالزمة إلعداد المواطن الصالح القادر على مواجهة تحديات ومتطلبات الحياة المستقبلية  القيم وقواعد السلوك الرشيد
 والتعايش معها.

 
 )بتصرف(35، ص 59التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان مشروع تكوين مواطن الغد، الصديق الصادقي العماري، مجلة علوم التربية العدد:

 
 
 

 )بتصرف( 42ص  -منشورات عكاظ ، 8الموسوعة الحديثة المجلد 
 

االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل 
 شهادة الدروس االبتدائية

      

 2021دورة يونيو  

 

 اللغة العربية و التربية اإلسالمية 

 

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

 النسب:...............................

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

          .........../60النقطة         

 

          .........../01النقطة         

 
 

 

 
 

 

 مدة االنجاز : ساعة و نصف

 

 
 )ة(:....................................................................................................... اسم وتوقيع المصحح
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 ن(2)       أستخرج من الفقرة الثانية األدوار التي تقوم بها المدرسة المغربية بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين. (5

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

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

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

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

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

 ن(7)                                                                                    شكال تاما: الثانيةأشكل الفقرة  (6

 ن(3الكاتب المواطن الصالح؟ ما رأيك في هذا الوصف؟علل جوابك.             )ما هي الميزة التي وصف بها  (7

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

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

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

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

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

II)  ن(15: )ةاللغوي الظواهر 
 ن(6*الصرف والتحويل:)

 ن(3)                             :المطلوبة والمناسبة لألفعال المقترحة مع ضبط الشكلأمال الجدول بالمشتقات   (1

 

 اسم المفعول اسم الفاعل المصدر الفعل

 ن(0,25..................................) ن(0,25..................................) ن(0,25..................................) َغَرسَ 

 ن(0,25..................................) ن(0,25..................................) ن(0,25..................................) واَجهَ 

 ن(0,25.......)........................... ن(0,25..................................) ن(0,25..................................) اِْكتََسبَ 

زَ   ن(0,25..................................) ن(0,25..................................) ن(0,25..................................) َعزَّ

 

ه أخي لاللتزام ببعض اآلداب أثناء تناول الطعام"  (2 "جلسُت على مائدة اإلفطار في رمضان فأردُت أن أَُوج ِ

 ن(3)أُخاطبه كي:                                                                                                         

 
 ن(1" ).....................................................................................يقول باسم هللا :" (أ

 ن(1يأكل بيمنه: "........................................................................" ) (ب

 ن(1..........................................." )يدعو هللا أن يبارك له في ما رزقه من طعام: "............................. (ت

 
 

 ال يكتب أي شيء داخل هذا اإلطار
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  ن(6) *تراكيب:
 ن(1,5)         وأمأل الجدول التالي كما هو مطلوب:                  لتوكيدعن جملة متضمنة  النص أبحث في (1

 ن( 0,5) المؤكد ن( 0,5) نوعه ن( 0,5) التوكيد

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

 حسب موقعها من اإلعراب  )تحتها سطر في النص( أعرب الكلمات التالية (2

 ن(2)                                                                                   ضمن الجمل الواردة في النص:

 ن(0,5الوعي:..........................................................................................................)

 

 ن(0,5المتعلمات:......................................................................................................)

 

 ن(0,5المتعلمين:......................................................................................................)

 

 ن(0,5.................................................................................................)متينا:..........

 

 ن( 2,5)                           شراء تذكرة السفر ففوجئت بالحدث التالي:دخلت إلى محطة طريقية من أجل  (3

 "المسافرون يتدافعون أمام شباك التذاكر"

وأبين سبب انتمائه  "المسافرون يتدافعون أمام شباك التذاكر"أحدد فعال من األفعال الخمسة في الجملة  (أ

 إلى هذا الصنف من األفعال

 

 ن(0,25) فعال الخمسة؟لماذا يعتبر هذا الفعل من األ ن(0,25) الفعل

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

 

عبر عن استنكاري لسلوك تصرف بحكمة واأ "المسافرون يتدافعون أمام شباك التذاكر" أمام هذا الحدث (ب

  متمما العبارتين المطلوبتين لمخاطبتهم:المسافرين 

  الوارد في الجملة السابقة المضارعصب الفعل أن

 ن(1) (إلى سلوكهم المرفوض )تنبيه المسافرين

 الوارد في الجملة السابقة جزم الفعل المضارعأ

 ن(1) عن سلوكهم المرفوض( )نهي المسافرين 

 !.................................................أيها المسافرون ال ! .......................سلوك غير مقبول................أيها المسافرون أن

 
 

 ن(3اإلمالء )*
 ن(3)                       :المقترحة  الجملمن  جملةبحسب كل  "ابن" همزةرسم خصوص ب الجدول  أعبئ(   1                   

 لماذا كتبت همزة ابن كذلك في كل جملة؟ في كل جملة. "ابن"اكتب همزة  

 ن(0,25)........................................... ن(0,25)؟عضو في جمعيتنا عمي.......أ

 ن(0,25)........................................... ن(0,25)يا .....جارنا هيا نراجع دروسنا

 ن(0,25)........................................... ن(0,25)خطبة الجهاد  ...... أبي طالب علي   قرأت ل

 ن(0,25)........................................... ن(0,25)رمز للعدالة عمر .....الخطاب 

 ن(0,25)........................................... ن(0,25)أنا فالح ..........فالح 

 ن(0,25...........................................) ن(0,25))ص(.......عباس رضي هللا عنه من أصحاب رسول هللا 
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III  )ن(15: )اإلنشاء 
 
السلوكات التي يجب أن ألتزم بها داخل المدرسة لحماية مرافقها وحقوق كل من يتواجد فيه  أبين إنشائياكتب موضوعا أ

 مراعيا مايلي:،  بداخلها

 

                                                               ن(2)                         عدم الخروج عن الموضوع 

  ن(2)                                                         كتابة مقال                                 توظيف مهارة 

                                       ن(5)                        عرض أفكار واضحة ومنسجمة تتعلق بالموضوع 

                                      ن(                 2)                         االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم وأدوات الربط 

  ن(3)                                        المدروسة                              للموارد اللغويةاالستعمال السليم 

           ن(1)                                                                                  التنظيم ومقروئية الخط 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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 ن(10) التربية اإلسالميةثانيا: 

 

 ******************************الوضعية*****************************

عملية في  ة الخيرية التي ينتمي إليها والد حمزةالجمعي انطلقتشهر رمضان  في اليوم األول من »
المغرب واالنتهاء من تناول  أداء صالةوبعد  ، ة األسر المعوزة المجاورةلفائد "القفة الرمضانية"توزيع 

 الحوار التالي: الطفل حمزة وأبيه بيندار  ،وجبة اإلفطار
 ؟! ، قد تتعبون وأنتم صائمونإلنجاز هذا العمل أبييا  لماذا اخترتم شهر رمضان: حمزة
ل اأفعالتوبة من الذنوب والمعاصي واالجتهاد في الطاعات وكل شهر  رمضان يابني لكن :  فعال، األب

نتعلم الصبر على فيه و في طاعة هللا واغتنام حياتنا في كل عمل حسنتعلم االستمرارية نففيه الخير، 
 .عبادة هللا رغبة في رضاه واقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 هوالهدف من الحياة من سورة الملك أن مع أستاذنا في المدرسة فلقد فهمنا   ! صدقت يا أبي: حمزة
، حيث اختبار الناس حتى يظهر من يحسن العمل فيستحق الثواب، ومن يكفر ويعصى ربه فيناله العقاب

 !قال تعالى"ليبلوكم أيكم أحسن عمال"
 ،الشفقة عليهم والرحمة بهم والتزامالشعور بالمحتاجين  كذلك من فوائد الصيامأحسنت يا بني، و: األب

مثل المؤمنين في توادهم "  )ص( :قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما-فعن النعمان بن بشير 
 "وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

                                .عبادة يتعلم منها المؤمن صفة الجود والكرم وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين-يا بني -فالصيام
 .طاعة هلل وتقربا إليه نرعى حقوق الفقراء والمحتاجينعلينا أن ، يا أبي ت: صدقحمزة
وبذلك  في أوقات الشدة وعند حلول األزمات ويتعاطفونالمؤمنون يتضامنون ويتراحمون ف ! أكيد: األب
طريق واجب أن نعتبر من هذه األزمات ألنها تعلمنا أن المن واعلم يا بني أن  !تشر المودة بينهمتن

 « السعادة والراحة إنما يكون باإلحسان مع الخالق، وباإلحسان إلى المخلوقين

 
 *****************************األسئلة*******************************

السابقة في  مكتسباتيمضامين هذا النص ومستثمرا  ب عن األسئلة التاليةيجأقرأ نص الوضعية بتمعن وأ

 :دروس التربية اإلسالمية

 

I) العقيدةو  التزكية: القرآن 

 من قوله تعالى:" ،الذي ذكره حمزة  االستشهادتتضمن كتب اآليات )من سورة الملك( التي أ .1

ْلُمْلكُ  لِذے بِيَِدِه اَِ۬ َرَك اََ۬ ٖل َكبِيٖر    ": ى" إلى قوله تعال تَبََٰ                                                    ن( 2)                 اَِن اَنتُُمۥٓ إاِلا فِے َضلََٰ

 

 

 

 

 

 األسئلة

 الوضعية

 )ة(:....................................................................................................... اسم وتوقيع المصحح
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...........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ُوٖت   "تجويدية في : تعرف القاعدة الأ .2  "يَنقَِلبِ و"  " ِمن تَفََٰ

 (ن,250)                                                             النون بخصوص النطق بحرف 

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

ةَ  ": معنى اآلية )قول  الطفل حمزة( أستخرج من نص الوضعية .3 ْلَمْوَت َواْلَحَيوَٰ لِذے َخلََق اََ۬ اَِ۬
ْلغَفُوُر  

َُ۬ ْلعَِزيُز ا
 َوُهَو اََ۬

     ن(0,25)                    "ِليَْبلَُوُكُمۥٓ أَيُُّكُمۥٓ أَْحَسُن َعَمالا 

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

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

............................................................................................ 
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الِذے َخلََق َسْبَع "َُ۬  :ثم أجيب عن السؤال التالي اآليتين التاليتين من سورة الملك أقرأ وأتدبر .4
ْلبََصَر َهْل تَ۪ريَٰ ِمن فُُطوٖر   ُوٖت  فَاْرِجعِ اَِ۬ ِن ِمن تََفَٰ ْحَمَٰ لرا ا تَ۪ريَٰ ِفے َخْلِق اَِ۬  ما

ٖت ِطبَاقاا  َوَٰ َسَمَٰ
ْلبََصُر َخاِسٔياا َوُهَو َحِسير   )( ثُما 3) تَْيِن َينقَِلِب اِلَْيَك اََ۬ ْلبََصَر َكرا ْرِجعِ اَِ۬  ("4اَ۪

                                                      ن( 0,5)        ؟               لماذا يوجهنا القرآن الكريم للنظر في الكون والتفكر في المخلوقات

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

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

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

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

   
II) االقتداء 

وصبره في سبيل تبليغ رسالته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األذى من قومه  لقيأتذكر ما  .5

وأستخرج من نص الوضعية العبارة التي قالها األب وتدل على االقتداء بالرسول )ص( في 

 ن(1)                                                :ضرورة الصبر وتحمل المشقات أثناء العبادات

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

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

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

III) االستجابة 

 ن(1)                                                                                      أعرف الصيام شرعا: .6

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

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

                            ن(1)                                   :ذكرها األب في نص الوضعية السابقةالتي الصيام   وائدفأذكر  .7

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

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

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

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

............................................................................................ 
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IV) القسط 

 ما العملية التي شارك فيها والد حمزة مساهمة  في رعاية حقوق المحتاجين  .8

                                                                      ن(1)خالل شهر رمضان؟                                                                                      

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

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

 بين الصيام األب  ربط فيهاأستخرج من نص الوضعية العبارة التي  .9

 ن(1)ورعاية حقوق المحتاجين                                                                                 

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

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

V) الحكمة 

أستخلص من الوضعية السابقة كيف يتعامل المؤمنون فيما بينهم في أوقات الشدة وعند حلول  .10

 ن(1)                                       األزمات                                                               

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

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

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

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

 ن(1)                                             لماذا اعتبر األب أن من الواجب االعتبار من األزمات؟ .11

        )أجيب من خالل نص الوضعية السابقة(

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

 ............................................................................................ 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط  -ن( 50) اللغة العربيةأوال: 

I ) ن( 20: ) القراءة 

 ن( 2)                                                                                          ضع عنوانا مناسبا للنص.أ (1

 يقبل كل عنوان له عالقة بالفكرة العامة للنص 

 ( ن2)                                                                                                                         (2

                                                                :في النص  معناهاحسب   العبارة التاليةأشرح  أ( 

 ن( 1)  سدا منيعا/حاجزا قويا/................................................ :حصنا متينا 

 ن( 0,5)    التشاؤم≠التفاؤل   : ب( أستخرج من النص ضد الكلمة التالية

 ج( أركب جملة مفيدة باستعمال كلمة"التفاؤل" 

 ن( 0,5) تقبل الجمل المفيدة الدالة على المعنى المطلوب من قبيل" التفاؤل  من أسباب السعادة"

 ( في الخانة المناسبة: ×أحدد نوعية النص بوضع عالمة )  (3

 ن( 2)                                                                    توجيهي        تفسيري         وصفي       سردي 

 أهداف التربية على المواطنة والسلوك المدني التي تسعى المدرسة إلى   الفقرة األولىأستخلص من  (4

 ن( 2)           تحقيقها:                                                                                                    

أهداف تربوية منها    تحقيق تسعى المدرسة  كوسط لممارسة التربية على المواطنة والسلوك المدني إلى 

غرس الثوابت الدينية والوطنية للبالد ورموزها وقيمها الحضارية في نفوس المتعلمات والمتعلمين، وتنمية  

ممارستها لفائدتهم، وتمكينهم من اكتساب قيم   الوعي بالحقوق والمسؤوليات لديهم وتوفير فرص التدرب على 

 التسامح والتضامن والتعايش. 

 

 ن( 2)         أستخرج من الفقرة الثانية األدوار التي تقوم بها المدرسة المغربية بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين. (5

 بأدوار هامة منها: تقوم المدرسة المغربية بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين 

ترسيخ الهوية المغربية اإلسالمية والحضارية بمختلف روافدها وهم يستعدون لالندماج في المجتمع، و   

  تعميق حب الوطن والتمسك بمقدساته وتعزيز الرغبة في خدمته، باإلضافة إلى تقوية قيم التسامح والتطوع 

 والتعاون والتكافل االجتماعي التي تشكل الدعامة األساسية للنهوض بالمشروع التنموي للمجتمع المغربي

 ن( 7)                                                           بحسب عدد األخطاء المرتكبة  الثانية شكل الفقرة تقويم  (6

 ن( 3الصالح؟ ما رأيك في هذا الوصف؟علل جوابك.             )ما هي الميزة التي وصف بها الكاتب المواطن  (7

هي القدرة على مواجهة تحديات ومتطلبات الحياة المستقبلية   الميزة التي وصف بها الكاتب المواطن الصالح

 ن( 1)  الجواب  ن( تعليل1)في وصف الكاتب للمواطن الصالح بهذه الميزة   ن( إبداء الرأي 1والتعايش معها. )

II)  ن( 15: )ةاللغوي الظواهر 
 ن( 6*الصرف والتحويل:)

 ن( 3)                                : أمال الجدول بالمشتقات  المطلوبة والمناسبة لألفعال المقترحة مع ضبط الشكل (1

 المفعول اسم  اسم الفاعل  المصدر  الفعل 

 ن( 0,25)َمْغروس   ن( 0,25.)غاِرس   ن( 0,25)َغْرس   َغَرسَ 

 ن( 0,25) ُمواَجه   ن( 0,25) ُمواِجه   ن( 0,25)مواَجَهة   واَجهَ 

 ن( 0,25) ُمْكتََسب   ن( 0,25) ُمْكتَِسب   ن( 0,25)اِكتساب   اِْكتََسبَ 

زَ  ز   ن( 0,25) تَْعزيز   َعزَّ ز   ن( 0,25) ُمعَز ِ  ن( 0,25) ُمعَزَّ
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ه أخي لاللتزام ببعض اآلداب أثناء تناول الطعام"   (2 "جلسُت على مائدة اإلفطار في رمضان فأردُت أن أَُوج ِ

 ن( 3)أُخاطبه كي:                                                                                                          

 ن( 1" ) قُْل باسم هللايقول باسم هللا :" (أ

 ن( 1" ) ُكْل بيمينك يأكل بيمنه: " (ب

 ن( 1" ) اُْدعُ هللا أن يبارك لك في ما رزقك من طعاميدعو هللا أن يبارك له في ما رزقه من طعام: " (ت

   ن(6) *تراكيب:
 ن( 1,5)          وأمأل الجدول التالي كما هو مطلوب:                   لتوكيد عن جملة متضمنة  النص  أبحث في  (1

 ن(  0,5)  المؤكد ن(  0,5)  نوعه  ن(  0,5)  التوكيد 

 المتعلمات والمتعلمين  معنوي  جميعهم 
 

 

 حسب موقعها من اإلعراب   )تحتها سطر في النص( أعرب الكلمات التالية  (2

 ن( 2)                                                                                    ضمن الجمل الواردة في النص:

 ن( 0,5) مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره الوعي:

 

 ن( 0,5)مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره المتعلمات:

 

 ن( 0,5) معطوف على المتعلمات تابع له في الجر وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم المتعلمين: 

 

 ن( 0,5)الظاهر على آخره   نعت تابع لمنعوته في النصب وعالمة تصبه الفتحمتينا:

 

 ن(  2,5)                            شراء تذكرة السفر ففوجئت بالحدث التالي: دخلت إلى محطة طريقية من أجل   (3

 "المسافرون يتدافعون أمام شباك التذاكر" 

وأبين سبب انتمائه   "المسافرون يتدافعون أمام شباك التذاكر" أحدد فعال من األفعال الخمسة في الجملة  (أ

 إلى هذا الصنف من األفعال 

 

 ن( 0,25)  فعال الخمسة؟لماذا يعتبر هذا الفعل من األ ن( 0,25)  الفعل

 اتصاله بواو الجماعة في صيغة المضارع  يتدافعون 

 

عبر عن استنكاري لسلوك  تصرف بحكمة وا أ  "المسافرون يتدافعون أمام شباك التذاكر" أمام هذا الحدث  (ب

   متمما العبارتين المطلوبتين لمخاطبتهم: المسافرين 

   الوارد في الجملة السابقة صب الفعل المضارعأن

 ن( 1) (إلى سلوكهم المرفوض )تنبيه المسافرين

 الوارد في الجملة السابقة  جزم الفعل المضارع أ

 ن( 1) عن سلوكهم المرفوض( )نهي المسافرين 

 !أمام شباك التذاكر  تتدافعوا أيها المسافرون ال ! سلوك غير مقبول  أمام شباك التذاكر  تتدافعوا  أيها المسافرون أن

 
 

 ن(3اإلمالء )*
 ن( 3)                         :المقترحة   الجمل من  جملةبحسب كل  "ابن"  همزة رسم خصوص  ب الجدول  أعبئ (   1                    

 لماذا كتبت همزة ابن كذلك في كل جملة؟  في كل جملة.  "ابن "اكتب همزة   

 ن( 0,25)  بعد أداة استفهام وقوعها   ن( 0,25)؟ عضو في جمعيتنا عمي بن أ 

 ن( 0,25) وقوعها بعد أداة  نداء ن( 0,25) جارنا هيا نراجع دروسنابن يا 

ٍّ ابن  ن( 0,25)  وكنية  منون  علموقوعها بين  ن( 0,25) نشأ في بيت الرسول كرم اله وجهه أبي طالب قرأت لعلي 

 ن( 0,25)وقوعها بين علم وكنية   ن( 0,25)رمز للعدالة  الخطاب  بن عمر 

 ن( 0,25)وقوعها بين اسمين غير علمين   ن( 0,25) فالح ابن أنا فالح 

 ن( 0,25) وقوعها في أول الكالم  ن( 0,25)عباس رضي هللا عنه من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن  
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III  )ن( 15: )اإلنشاء 
 

 مايلي:  يراعى في التصحيح

 

 ن( 2)                           عدم الخروج عن الموضوع                                                                ✓

 ن( 2)                                                          كتابة مقال                                 توظيف مهارة  ✓

 ن( 5)                          علق بالموضوع                                       عرض أفكار واضحة ومنسجمة تت ✓

 ن(                  2)                           االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم وأدوات الربط                                       ✓

 ن( 3)                                                                المدروسة         االستعمال السليم للموارد اللغوية ✓

 ن( 1)                                                                                     التنظيم ومقروئية الخط            ✓
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 اإلجابة وسلم التنقيطعناصر  -ن(10) ثانيا: التربية اإلسالمية

 
 ***************************** األسئلة*******************************

السابقة في   مكتسباتي مضامين هذا النص ومستثمرا  ب عن األسئلة التاليةيجأقرأ نص الوضعية بتمعن وأ 

 : دروس التربية اإلسالمية 

 

I) العقيدةو  التزكية: القرآن 

  من قوله تعالى:"  ،الذي ذكره حمزة  االستشهاد تتضمن كتب اآليات )من سورة الملك( التي أ .1

ْلُمْلكُ  لِذے بِيَِدِه اَِ۬ َرَك اََ۬ ٖل َكبِيٖر    ":  ى " إلى قوله تعال  تَبََٰ                                                     ن(  2)                 اَِن اَنتُُمۥٓ إاِلا فِے َضلََٰ

 
قَِدير   ) َعلَيَٰ ُكل ِ َشْےٖء  َوُهَو  ْلُمْلُك  اَِ۬ بِيَِدِه  لِذے  اََ۬ َرَك  أَيُُّكُمۥٓ  1تَبََٰ ِليَْبلَُوُكُمۥٓ  ةَ  َواْلَحيَوَٰ ْلَمْوَت  اََ۬ َخلََق  لِذے  اَِ۬  )

ْلغَفُوُر  )
َُ۬ ْلعَِزيُز ا  َوُهَو اََ۬

لِذے َخلَ 2أَْحَسُن َعَمالا 
َُ۬ ِن ِمن  ( ا ْحَمَٰ لرا ا تَ۪ريَٰ فِے َخْلِق اَِ۬  ما

ٖت ِطبَاقاا  َوَٰ َق َسْبَع َسَمَٰ
ْلبََصَر َهْل تَ۪ريَٰ ِمن فُُطوٖر  ) اَِ۬ ُوٖت  فَاْرِجعِ  ْلبََصُر َخاِسئاا  3تَفََٰ اََ۬ تَْيِن يَنقَِلِب اِلَْيَك  ْلبََصَر َكرا اَِ۬ ْرِجعِ  اَ۪ ( ثُما 

( َحِسير    َزياناا  4َوُهَو  َولَقَْد  َعذَاَب  (  لَُهْم  َوأَْعتَْدنَا  ِطيِن  ل ِلشايََٰ ُرُجوماا  َها  َوَجعَْلنََٰ بِيَح  بَِمَصَٰ ْن۪يا  لدُّ اََ۬ لساَمآَء  اََ۬
لساِعيِر  ) ْلَمِصيُر  ) 5اََ۬ ( إِذَآ أُْلقُواْ فِيَها َسِمعُواْ لََها َشِهيقاا  6( َوِللِذيَن َكفَُرواْ بَِرب ِِهْم َعذَاُب َجَهناَم  َوبِيَس اََ۬

أَلَْم يَاتُِكْم نَِذير   )7ِهَي تَفُوُر )وَ  أُْلِقَي فِيَها فَْوج  َسأَلَُهْم َخَزنَتَُهآ  ْلغَْيِظ  ُكلاَمآ  ( قَالُواْ  8( تََكاُد تََمياُز ِمَن اََ۬
ُ ِمن َشْےٍء اَِن اَنتُُمۥٓ إِ 9بَ۪ليَٰ قَْد َجآَءنَا نَِذير  ) ا َل للََ۬اَ۬ ٖل َكبِيٖر  )( فََكذاْبنَا َوقُْلنَا َما نَزا

 ( 10الا فِے َضلََٰ
 

ُوٖت   "تعرف القاعدة التجويدية في : أ .2  "َينقَِلبِ و"  " ِمن تَفََٰ

                                                              النون بخصوص النطق بحرف 

 ( ن,250)

 اإلخاء بغنة 

 
ةَ  ": معنى اآلية  )قول  الطفل حمزة(  أستخرج من نص الوضعية  .3 ْلَمْوَت َواْلَحَيوَٰ لِذے َخلََق اََ۬ اَِ۬

ْلغَفُوُر  
ْلعَِزيُز اَُ۬  َوُهَو اََ۬

      ن(0,25)                      "ِلَيْبلَُوُكُمۥٓ أَيُُّكُمۥٓ أَْحَسُن َعَمالا 

اختبار الناس حتى يظهر من يحسن العمل فيستحق الثواب، ومن يكفر   هو الهدف من الحياة  

   . ويعصى ربه فيناله العقاب 

الِذے َخلََق َسْبَع  "َُ۬  : ثم أجيب عن السؤال التالي اآليتين التاليتين من سورة الملك أقرأ وأتدبر  .4
ِن ِمن  ْحَمَٰ لرا ا تَ۪ريَٰ فِے َخْلِق اَِ۬  ما

ٖت ِطَباقاا  َوَٰ ْلَبَصَر َهْل تَ۪ريَٰ ِمن فُُطوٖر   َسَمَٰ ُوٖت  فَاْرِجعِ اَِ۬ تَفََٰ
ْلَبَصُر َخاِسٔياا َوُهَو َحِسير   )3) تَْيِن َينقَِلِب اِلَْيَك اََ۬ ْلَبَصَر َكرا ْرِجعِ اَِ۬  (" 4( ثُما اَ۪

                                                        ن(  0,5)         ؟                لماذا يوجهنا القرآن الكريم للنظر في الكون والتفكر في المخلوقات 

لمعرفة هللا سبحانه وتعالى   يوجهنا القرآن الكريم للنظر في الكون والتفكر في المخلوقات 

واكتشاف مظاهر عظمته وقدرته وبديع صنعه حتى نقدره حق تقدير فنطيعه خوفا من غضبه  

    وعقابه ورجاء في مغفرته ورحمته.

 

 

 األجوبة 
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II) االقتداء 

وصبره في سبيل تبليغ رسالته  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األذى من قومه   لقي أتذكر ما  .5

الوضعية العبارة التي قالها األب وتدل على االقتداء بالرسول )ص( في  وأستخرج من نص 

 ن( 1)                                                  :ضرورة الصبر وتحمل المشقات أثناء العبادات 

...وفيه نتعلم الصبر على عبادة هللا رغبة في رضاه واقتداء برسول هللا صلى هللا عليه  قال األب: 

 . وسلم 

III)  االستجابة 

 ن(1)                                                                                      أعرف الصيام شرعا: .6

الصيام شرعا هو اإلمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية  

 التقرب إلى هللا وطاعته. 

                             ن(1)                                   :األب في نص الوضعية السابقة ذكرها التي الصيام   وائد فأذكر  .7

 ذكر األب جملة من الفوائد الروحية واألخالقية واالجتماعية وهي:  

كونه فرصة للتوبة من الذنوب والمعاصي واالجتهاد في الطاعات وكل أفعال الخير، و تعلم  

االستمرارية في طاعة هللا واغتنام الحياة في كل عمل حسن و تعلم الصبر على عبادة هللا رغبة 

في رضاه واقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتنمية الشعور بالمحتاجين والتزام الشفقة  

 عليهم والرحمة بهم. 

                                                     
IV) القسط 

 ما العملية التي شارك فيها والد حمزة مساهمة  في رعاية حقوق المحتاجين   .8

                                                                       ن(1)خالل شهر رمضان؟                                                                                      

مساهمة  في   عملية توزيع "القفة الرمضانية" لفائدة األسر المعوزة المجاورة زة في شارك والد حم

 رعاية حقوق المحتاجين خالل شهر رمضان. 

 بين الصيام  األب  ربط فيهاأستخرج من نص الوضعية العبارة التي  .9

 ن(1)ورعاية حقوق المحتاجين                                                                                 

عبادة يتعلم منها المؤمن صفة الجود والكرم وتقديم المساعدة للفقراء -يا بني  -فالصيامقال األب:"

 " والمحتاجين.
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V)  الحكمة 

أستخلص من الوضعية السابقة كيف يتعامل المؤمنون فيما بينهم في أوقات الشدة وعند حلول  .10

 ن(1)                                       األزمات                                                               

وعند حلول األزمات وبذلك تنتشر  المؤمنون يتضامنون ويتراحمون ويتعاطفون في أوقات الشدة 

   .المودة بينهم

 ن( 1)                                              لماذا اعتبر األب أن من الواجب االعتبار من األزمات؟ .11

         )أجيب من خالل نص الوضعية السابقة(

طريق السعادة والراحة إنما  ألنها تعلمنا أن  اعتبر األب أن من الواجب االعتبار من األزمات 

   .يكون باإلحسان مع الخالق، وباإلحسان إلى المخلوقين


