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  وحدة اللغة العربية: أو�
  

�دت���ت جري���ة وي اقتني���المقھى  اليومي���بة ب���ة مناس���رت طاول���العاخت���ار .ط���دة ا.خب��اقت���رب من���ي ص���بي  ،الجدي
 هُ ُض���فِ خْ وبص���وت ض���عيف يُ ...ويحم���ل ب���ين يدي���ه  باق���ات  م���ن الزھ���ور  بالي���ةس���نوات،  يرت���دي أس���ما�  س���تاب���ن 
  :الموروث وا�نكسار ا4ليم قال الذل

  يا سيدي؟ زھراـ أتشتري 
بع���ض زھ���وره  ابتع���ت، ث���م لفق���ر، وتأمل���ت عيني���ه المت���أثرتين بالتعاس���ة والمص���فرا فنظ���رت إل���ى وجھ���ه الص���غير

4ن���ه مث���ل أقران���ه  مس���تغرباولم���ا خاطبت���ه بكلم���ات لطيف���ة،  اس���تأمن واس���تأنس ونظ���ر إل���ي ... بُْغي���ةَ ابتي���اع محادثت���ه 
�نالفق���راء،  ���5م الخش���ود إ� الك���م يتع��م���ن أولئ���ك ال���ذين ينظ���رون غالب���ا إل���ى أطف���ال  الش���وارع  كأش���ياء ق���ذرة �  ل

 …شأن لھا
  

  )ن 20( القراءة:المجال ا.ول 
  

  .........................................................................................................................................:عنوانا مناسبا للنص) ي(اقترح ـ 1
  : مرادفي  الكلمتين التاليتين) ي(حدد ـ2

  ...............................................................: ــ   ابتعت    ....................................................:ــ   بالية         

  :  ايت بمفرد  ما يلي ـ   3  
  .......................................ـــ   باقات              ..................................ـــ   الشوارع              

حوار                                                          قصة                    مقالة                      :نوعية النص ) ي(حدد ـ  4

 ما غاية الكاتب من ابتياع الزھور من الطفل ؟ـ   5
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  لماذا استغرب الطفل  من ك5م الكاتب؟ـ   6
...................................................................................................................................................................................................................................  

  بحقوقھم ا.ساسية، ما رأيك في ذلك ؟ سٌّ ظاھرة تشغيل ا.طفال مَ  إنـ  7
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................  

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

  .النصبخط بارز في  بَ تِ ما كُ ) ي(اشكل ـ   8
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)بتصرف(المجموعة الكاملة لمؤلفات خليل جبران خليل    
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  : )ة(اسم المترشح
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  النقطة النهائية
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االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل 
  شهادة الدروس االبتدائية

2019دورة يونيو   

 :رقم ا�متحان
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  )ن 15( غويلالدرس ال: المجال الثاني 
I. ن 6(  التراكيب( 

  :                                                                              من النص ما يلي) ي(استخرج ـ 1
  

 ..………………….………………………:مفعول 4جلهـــ  .......................................................: ـــ  تمييز العدد

  

  :بين كل ظاھرة تركيبية، والجملة التي تتضمنھا من بين الجمل التالية)  ي(صل ـ  2

  مفعول مطلقال   -                          -      .الخشنالك�م يتعود إ	 لم ـ           
  المنادى    -     ـ                     ؟سيديأتشتري الزھور يا   -          
 المستثنى  -                          -    .الشمس شروقاستيقظت و   -      

  المفعول معه  -                                                                                   
  

  .الكلمات التي تحتھا خط حسب موقعھا في النص) ي(أعربـ  3
  ..............................................................................................................................................................................................................:بالية  ـ

  ....................................................................................................................................................................................................:زھراـ  

  ......................................................................................................................................................................................................: مستغرباـ  
  

II. ن6( الصرف والتحويل(  

  وقف  ـ  دعا  ـ  قال ـ  استأمن ـ  شوى: ا.فعال التالية حسب الجدول أسفله) ي(صنفـ  1
  أجوففعل   لفيف مقرون  فعل مثال  فعل مزيد  فعل ناقص

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

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

.                                                                                        ةٍ يفَ طِ لَ  ماتٍ لِ كَ بِ  هُ بَ اطَ خَ وَ  هُ نْ مِ  بَ رَ تَ قْ اِ ـــ   : )مع الشكل(إلى الجمع بنوعيه )ي(حولـ 2
  ...............................................................................................................................................................................................:  ــ الجمع المذكر

 .............................................................................................................................................................................................:ــ الجمع المؤنث    

  :كل كلمة في مكانھا المناسب ) ي(ضعـ  3
  انكسار  –موروث  –مطرقة  –مسجد                                       

  اسم مفعول  اسم مكان  مصدر  اسم آلة
........................................  .................................................  ................................................. ................................................. 

 

III. ن 3( ا�م�ء(  
  :كتابة صحيحة في ما يلي) ابن) (ي(كتب ا .1

  . بلدتي ......... مرحبا بك يا: قائq سلم عليه. خالته ........ابراھيم إلى المدينة، فالتقى بسعيد .........سافر عمر ـ 
 :الكلمات التالية بالتاء المناسبة ) ي(اكتب  .2

  . بتفوق ........في ا	متحانا ........فاطمـ  .... نجحـ 
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  � يكتب أي شيء
 في ھذا اtطار 
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  )ن 15( ا�نشاء: لثالمجال الثا
  
  

ا4طفال اليتامى، لتوفير ما يحتاجونه  لعيشھم ومواصلة  بحيكم أو بدواركم نشاطا  لمساعدة جمعيةنظمت 
  . دراستھم

) أسطر 10إلى  7من ( ين في ھذا العمل الخيري،  تحدث عنه  في بضعة أسطر كنت من بين المشارك 
  :مستعينا بالعناصر التالية

  )مقدمة ـ عرض ـ خاتمة : ( التصميمــ  
الجمعية ــ  الدور الذي أسند إليك ــــ تجاوب السكان مع موضوع الحملة  ـ   ا4عمال التي قامت بھا  ــ

  .المبادرة  ــ النتائج التي تحققت ـ  شعورك
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  )ن 10(  التربية ا\س5ميةوحدة : ثانيا
  :الوضعية

 

ف قبل الصqة ألقى اtمام موعظة عرَّ . ليالي رمضان، رافقت والدك إلى المسجد 4داء صqة العشاء إحدىفي 

قام فصلى بالناس العشاء .، ثم ختم الموعظة بصالح الدعاءالكثيرةد فضائله وفوائده دَّ ر بشروطه وعَ كَّ فيھا الصيام وذَ 

  .افلة في إحدى عشرة ركعةكما صلى بالمصلين ن جنوآيات من سورة ال قلمبأواخر سورة ال

  :المھام التالية ) ي(وضعية أنجزقراءتك للبعد 
.                                                                          الصوم لغة وشرعا) ي(عرف )1

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

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

  .أربعة من شروط الصيام) ي(اذكر )2

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

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

  ما اسم الص5ة النافلة التي ص5ھا ا\مام بالمصلين؟  ما ھو وقتھا؟ )3
..................................................................................................................................................................................................................................  

  .اrيات التي صلى بھا ا\مام ص5ة العشاء بالمصلين )ي(اكتب )4

  ................................................................. ....................................................................................فاجتباه ربه &عله: "قال تعالى  

  

  سورة القلم "ذكر للعالمين...........................................................................................................................................................................

  .................................................................. ...........................................................................................قل أوحي إلي: " قال تعالى 

  الجن سورة" بربنا أحدا ولن نشرك......................................................................................................................................................

.  
  .مع التعليل"  بأبصارهم" ما حكم الراء في كلمة  )5

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

مريم اقنتي لربك  يا. وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين( :قال هللا تعالى  )6

  .سورة آل عمران .)واFدي واركعي مع الراكعين

.                                                         بعض أوصاف مريم عليھا الس5م الواردة في اrيتين )ي(اذكر

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

  :خلقين من أخ5ق الرسول صلى هللا عليه وسلم ) ي(اذكر )7
• .......................................................................................................................................................................................... 

• ......................................................................................................................................................................................... 
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        الموحدالموحدالموحدالموحد    اإلقليمىاإلقليمىاإلقليمىاإلقليمى

        لنيل شهادة الدروس االبتدائيةلنيل شهادة الدروس االبتدائيةلنيل شهادة الدروس االبتدائيةلنيل شهادة الدروس االبتدائية

 : : : :2012012012019999        

        وحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالمية

  دقيقةدقيقةدقيقةدقيقة    30ساعة واحدة وساعة واحدة وساعة واحدة وساعة واحدة و

  )نقطتان(                    ) وكل عنوان يقارب مضمون النص

  )نقطتان(                                                 
)                       نقطتان(                                               

  )نقطتان(                                                                   
  )ن2(غاية الكاتب من ابتياع الزھور من الطفل ھو ابتياع محادثته ـ  التمكن من الحديث معه والتقرب منه     

  )نقطتان(+نه لم يتعود إ( الك)م الخشن من الناس                            
  )نقطتان(          .مع التعليل تشغيل ا+طفال وعدم تمتعھم من حقوقھم

  )نقط6(                                                                                                     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  )ن 3(                                                                            

  )نقطة  1.5(                                                                                                          
  مفعول مطلقـ                       
  ـ النداء                           
  ا(ستثناءـ              
  معه مفعولـ                                                                                                

  ) ةنقط 1.5(                                                      

  )نقط  6(                                           

  )نقطتان(                                                                                                                          
  فعل أجوف  لفيف مقرون

  قال  وىش

  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

  المديرية اإلقليمية الشتوكة ايت باها

اإلقليمىاإلقليمىاإلقليمىاإلقليمىاالمتحان االمتحان االمتحان االمتحان 

لنيل شهادة الدروس االبتدائيةلنيل شهادة الدروس االبتدائيةلنيل شهادة الدروس االبتدائيةلنيل شهادة الدروس االبتدائية

: : : : دورة يونيودورة يونيودورة يونيودورة يونيو

وحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالمية

ساعة واحدة وساعة واحدة وساعة واحدة وساعة واحدة و: : : : مدة اإلنجازمدة اإلنجازمدة اإلنجازمدة اإلنجاز

  ا�جابةعناصر التنقيط وسلم 

  
  وحدة اللغة العربية: أو�

  : القراءة  : المجال ا�ول

وكل عنوان يقارب مضمون النص(   تشغيل ا+طفالـ العطف على الفقراء 

                                                                                                           

                                                باقة           باقاتــ                           الشارع

                                                                                     
غاية الكاتب من ابتياع الزھور من الطفل ھو ابتياع محادثته ـ  التمكن من الحديث معه والتقرب منه     

+نه لم يتعود إ( الك)م الخشن من الناس                             استغرب الطفل  من ك)م الكاتب
تشغيل ا+طفال وعدم تمتعھم من حقوقھميبدي فيه المتعلم رأيه في 

  
                                                                                     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرس اللغوي : المجال الثاني

                                                                        ـ                                   
  سنوات

                                                                                                         
                          يتعود إ( الك)م الخشن                     

                               ـ أتشتري الزھور يا سيدي؟               
                                              .ـ استيقظت وشروق الشمس

                                                                                              
                                                                                           

  نعت تابع لمنعوته في النصب
  مفعول به منصوب 
  حال منصوب

                                             الصرف والتحويل

                                                                                                                          
لفيف مقرون  فعل مثال  فعل مزيد
  وقف  استأمن

  

  

  

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

  سوس ماسة

المديرية اإلقليمية الشتوكة ايت باها

        

العطف على الفقراء :العنوان ـ 1

  ...قديمة   :بالية ـــ2
                                                                اشتريت:  ابتعتــ  

الشارع            الشوارعـ    3
                       قصة :النص نوعيةـ  4
غاية الكاتب من ابتياع الزھور من الطفل ھو ابتياع محادثته ـ  التمكن من الحديث معه والتقرب منه     ـ   5
استغرب الطفل  من ك)م الكاتبـ  6
يبدي فيه المتعلم رأيه في ـ   كل جواب  7
  ـ                       8

                                                                                     الشكل التام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

I. التراكيب 

ـ                                   1
سنوات:  تمييز العدد ـــ  

  بغية:  Cجلهـــ  مفعول
                                                                                                         ـ  2

يتعود إ( الك)م الخشن                     لم ـ                      
ـ أتشتري الزھور يا سيدي؟                                    
ـ استيقظت وشروق الشمس                 

                                                                                              
                                       :    اDعرابـ  3
نعت تابع لمنعوته في النصب: باليةـ  

مفعول به منصوب : ـ  زھرا 
حال منصوب:     مستغرباــ  

II. الصرف والتحويل

                                                                                                                          ـ 1
  فعل ناقص

  دعا
  
  

 



  
  

  )نقطتان(.                                                                              اقتربوا منه وخاطبوه بكلمات لطيفةـــ ـ2
  .ـــ اقتربن منه وخاطبنه بكلمات لطيفة  
 )نقطتان(                                                                                                                             ـ3

  اسم مفعول  اسم مكان  مصدر  اسم آلة
  موروث  مسجد  انكسار  مطرقة

  
III. ن  3(                                                                                            ا$م#ء(  

     )ن 1.5(                                                                   :ن كتابة صحيحة في ما يلي) ابن) (ي(كتب ا .1

  . بلدتي ابن مرحبا بك يا: قائ) سلم عليه. خالته بناابراھيم إلى المدينة، فالتقى بسعيد بن سافر عمرـ 

    )ن 1.5(                                                                     : :الكلمات التالية بالتاء المناسبة ) ي(اكتب  .2

  . بتفوق تفي ا(متحانا .مة فاط تنجحـ

  
  )نقطة  15(   ا$نشاء: المجال الثالث

  )نقط 6(                                                    :أن يتوفر الموضوع على العناصر التالية: عناصر التقويم
  ا8عمال التي قامت بھا الجمعية ــ ـ     الحملةموضوع  :ــ من حيث المضمون 

  .هشعور النتائج التي تحققت ـ  ــ  السكان مع المبادرةـــ تجاوب الدور الذي أسند إليه ـ          
  )نقط 4(  الموضوع مقدمة،  عرض وخاتمةعناصر:ــ من حيث التصميم 

  )نقط 3.                                              (تجنب ا+خطاء النحوية والصرفية واDم)ئية: ــ من حيث اللغة 
  )نقطتان(                                                     .                  خط جيد وواضح: ــ من حيث المقروئية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الموحد ا�قليمي
  لنيل شھادة الدروس ا�بتدائية

  2019: دورة يونيو

        وحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالمية

  دقيقةدقيقةدقيقةدقيقة    30ساعة واحدة وساعة واحدة وساعة واحدة وساعة واحدة و

  ا�س2مية

ھو اPمساك أو اNمتناع عن شھوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية 
 )ن2(                                                                                             

 )ن 2(      . ـ الطھارة من دم الحيض والنفاس

ما بعد صWة العشاء وحتى وقتھا يمتد من 
 )ن 1(                                                                                                             
 

بِأَبصارِهم لَما سمعوا  ليزلفونكوإِن يكَاد الَّذين كَفَروا 
 )ن 1(                                                

هدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه ولَن يقُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا 
 )ن 1(                         )                                                                             

 )ن 1(                                           

طھرھا هللا ـ اصطفاھا على باقي النساء ـ شبت عامرة 

 

  )ن 1(                                                                                                                           

  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

        المديرية اإلقليمية الشتوكة ايت باهاالمديرية اإلقليمية الشتوكة ايت باهاالمديرية اإلقليمية الشتوكة ايت باهاالمديرية اإلقليمية الشتوكة ايت باها

ا�قليميا�متحان 
لنيل شھادة الدروس ا�بتدائية

دورة يونيو
        

وحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالمية

ساعة واحدة وساعة واحدة وساعة واحدة وساعة واحدة و: : : : مدة اإلنجازمدة اإلنجازمدة اإلنجازمدة اإلنجاز

  عناصر التصحيح
ا�س2ميةوحدة التربية :ثانيا 

 واNمتناع اPمساك
ھو اPمساك أو اNمتناع عن شھوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية 

                                                                                             .والتعبد Y تعالى

ـ الطھارة من دم الحيض والنفاسـ اPقامة الصحةالبلوغ ـ العقل ـ اPسWم ـ 

وقتھا يمتد من . ھي صWة التراويح الصWة النافلة التي صWھا اPمام بالمصلين
                                                                                                             

 ينحالالص نم لَهعفَج هبر اهبتوا * جكَفَر ينالَّذ كَادإِن يو
                                                .)وما هو إِالَّ ذكْر لِّلْعالَمين *الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ

قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا 
                                                                             (

                                           .الترقيق 8نھا جاءت مكسورة"بأبصارهم " حكم الراء في كلمة 

طھرھا هللا ـ اصطفاھا على باقي النساء ـ شبت عامرة : بعض أوصاف مريم عليھا السWم الواردة في اaيتين 

 )ن

                                                                                                                           
  :من أخWق الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 كان يدفع بالحسنة السيئة، ويعفو عمن ظلمه 
 .، وأمينا، متواضعا كان صادقا ، صابرا

  

  

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

        سوس ماسةسوس ماسةسوس ماسةسوس ماسة

المديرية اإلقليمية الشتوكة ايت باهاالمديرية اإلقليمية الشتوكة ايت باهاالمديرية اإلقليمية الشتوكة ايت باهاالمديرية اإلقليمية الشتوكة ايت باها

اPمساكلغة ھو الصيام ــ  .1
ھو اPمساك أو اNمتناع عن شھوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصيام شرعا 

والتعبد Y تعالىالتقرب 
  

البلوغ ـ العقل ـ اPسWم ـ : شروط الصيام .2

 

الصWة النافلة التي صWھا اPمام بالمصلين .3
                                                                                                             .قبيل الفجر

جتباه ربه فَجعلَه من الصالحين فا:( قال تعالى   .4
الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ

قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا : (قال تعالى 
)                                                                             نشرِك بِربنا أَحدا 

حكم الراء في كلمة  .5

 
بعض أوصاف مريم عليھا السWم الواردة في اaيتين  .6

ن 1(.القلب بالتقوى

 
7.                                                                                                                            

من أخWق الرسول صلى هللا عليه وسلم 
كان يدفع بالحسنة السيئة، ويعفو عمن ظلمه  - 
كان صادقا ، صابرا - 

 


