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مبدة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

االمتحبن المىحد اإلقليمي لىيل شهبدة الدروس
االبتدائية دورة يىويى 0202

مدة اإلوجبز :سبعة ووصف

المطلىة مه المترشح اإلجببة عه األسئلة التي تحمل العالمة ( *) على ورقة األسئلة

أوال :وحدة اللغة العربية
يؤكذ انببحثٌٕ جميعهم أٌ َسبت انخهٕد قذيًب كبَج محدودةٔ .نكٍ يع انخطٕر انخكُٕنٕجي
انٓبئم ٔاسديبد كثبفت انسكبٌ انًطزد ،ارحفعج َسبت انخهٕد ارحفبعب يزعبب.
إٌ انخهٕد يٓذد حيبة انعذيذ يٍ األَٕاع انحيٕاَيت ٔانُببحيت ،كًب يعزض حيبة اإلَسبٌ َفسّ نخطز
إصببخّ ببأليزاض ٔحفشيٓبٔ ،حزاجع جٕدة يٕاردِ انًبئيت ٔانغذائيت.
أيبو ْذا انٕضع انذي يشداد سٕءا ،حُبيج أصٕاث انًٓخًيٍ ببنبيئت يحذريٍ يٍ انخطز انًحذق
بكٕكبُبٔ ،يُبٓيٍ انًسؤٔنيٍ حتى يعتمدوا سيبسبت بيئية حزاعي انخٕاسٌ ٔانخُٕع انطبيعييٍ .األفزاد
ٔانجًبعبث كذنك يخحًهٌٕ يسؤٔنيت حًبيت انبيئت ٔحفبدي انسهٕكبث انًضزة بٓب ،اَطالقب يٍ انبيج
ٔانحي فبنقزيت أٔ انًذيُت ثى انًجبل بأسزِ...
 /Iالقراءة ( 02وقطة)
 /*1ضغ (٘) ػُٕاَب يُبسجب نهُصَ2(..........................................................................................:قظ)
 /2دست انُص ،ثًبرا ٓٚذد انزهٕس دٛبح اإلَسبٌ؟

(َ3قظ)

 /*3دذد (٘) انفكشح األسبسٛخ نهُص ثٕضغ انؼاليخ (×) أيبو انؼجبسح انًُبسجخ:

(َ3قظ)

 انزهٕس ٚإصش سهجب ػهٗ دٛبح جًٛغ انكبئُبد ثًب فٓٛب اإلَسبٌ
 انزهٕس ظبْشح يزُبيٛخ رزغهت انٕػ ٙثًخبعشْب ٔرضبفش انجٕٓد نًذبسثزٓب
 يذبسثخ انزهٕس رسزٕجت يٍ انًسإٔنٔ ٍٛضغ سٛبسبد ثٛئٛخ فؼبنخ
 /*4اسزخشط (٘) يٍ انُص يشادفبد انكهًبد انزبنٛخ:
اجزُبة ،.........................:يخٛف ،............................:اَزشبس...................:

(َ3قظ)

 /*5ئٚذ (٘) ثأضذاد انكهًبد انزبنٛخ:

(َ3قظ)

ٚإكذ≠ ،...............................سهجب≠ ،.....................................انًضشح≠................................
(َ6قظ)

 /*6اشكم (٘) يب كزت ثخظ ثبسص ف ٙانُص
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 /IIالتراكية (6نقط)

(َ2قظ)

 /1أػشة (٘) انكهًبد انز ٙرذزٓب سغش ف ٙانُص
 /2أػشة (٘) انجًهخ انزبنٛخ :اسرفؼذ َسجخ انزهٕس اسرفبػب يشػجب

(َ2,5قغخ)

 /*3صم (٘) ثخظ ث ٍٛانجًهخ ٔانظبْشح انًزضًُخ فٓٛب:

(َ1,5قغخ)

-1سبًْذ ف ٙدًهخ انُظبفخ دفبظب ػهٗ انجٛئخ

أ -رًٛٛض

-2رضداد انجٛئخ ضشسا يغ اسرفبع ػذد انسكبٌ

ة -يفؼٕل يغهق

َ -3شٚذ يجبال سهًٛخ ثٛئزّ

ط -يفؼٕل ألجهّ
دَ -ؼذ سججٙ

 /IIIالصرف والتحويل (6نقط)
(َ2قظ)

 /*1صُف (٘) األفؼبل انزبنٛخ دست انجذٔل أسفهّ
ْذد ٚ -ؼزًذٌٔ – رزْج – ٍٛددشط
يضٚذ

يجشد

(َ2قظ)

 /2اكزت (٘) انؼذد ثبنذشٔف ف ٙانجًهخ انزبنٛخ:
دضش ( )7يًشض )3( ٔ ٍٛعجٛجبد ئنٗ انًذسسخ.

(َ2قظ)

 /*3صم ثخظ ث ٍٛانكهًبد انزبنٛخ َٕٔػٓب:
 -1يصؼذ

أ -اسى آنخ

 -2صؼٕد

ة -اسى فبػم

 -3صبػذ

ط -اسى صيبٌ

 -4يغهغ

د -يصذس
ِ -اسى يفؼٕل

 /IVاإلمالء (3نقط)
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 /*1ايأل (٘) انفشاغبد ثًب ُٚبست َ3(:قظ)

د-ح

ٖ-ا

أ–ئ–ء-ئ-ؤ

اثٍ  -ثٍ

يجُـــ.....

دػب...

قشا...ح

ػًش  ......انخغبة

سيــ....

فئب.....

شـٌٔ...

 ......خبن ٙيٓزة

دَٛــ...

يسبٔا...

شبط...

......سشذ فٛهسٕف ػشثٙ
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 /Vالتعثير الكتاتي  /اإلنشاء (51نقطح)
اكزت (٘) يٕضٕػب يٍ  8ئنٗ  10أسغشٚ ،ؼهق ثبنًجهخ انذبئغٛخ نًذسسزك ،رجشص ( )ٍٚف ّٛثؼض أسجبة انزهٕس
ٔيخبعشِ ػهٗ انجٛئخ انغجٛؼٛخ ٔرقزشح ( )ٍٚثؼض انذهٕل انزًٚ ٙكٍ أٌ رسبْى ف ٙيذبسثزّ ٔانزخفٛف يٍ دذرّ.

ثانيا :وحدج الترتيح اإلسالميح
 /Iالقرآن الكريم (1نقط)
 /1اكزت (٘) يٍ قٕنّ رؼبنٗ "فبصجش نذكى سثك" ........ئنٗ قٕنّ رؼبنٗ "ٔٚقٕنٌٕ ئَّ نًجٌُٕ"(َ3قظ)
(َ1قغخ)

 /*2أرًى (٘) يب ٚه: ٙ
 ْزِ اٜٚبد اقزغفذ يٍ سٕسح....................................... انًقصٕد فٓٛب ثصبدت انذٕد..................................... /*3اركش (٘) انقبػذح انزجٕٚذٚخ انٕاسدح ف ٙيب ٚه:ٙ

(َ1قغخ)

 أن رذاسكّ -.................................:نًجـٌُٕ....................................: /IIعقائد وعثاداخ (5,1نقط)
 /*1صُف (٘) انصفبد انزبنٛخ ف ٙانجذٔل أسفهّ :انؼجض – انقذسح – انقذو – انفُبء – انؼهى – انؼذو
يب ٚجت يٍ انصفبد ف ٙدقّ رؼبنٗ

(َ 1,5قغخ)

يب ٚسزذٛم ف ٙدقّ رؼبنٗ

 /*2ضغ (٘) سغشا رذذ انؼجبساد انز ٙرفسذ انصٕو يًب ٚه: ٙ

(َ1قغخ)

 -انقٙء انؼًذ  -انُٕو انضقٛم – قٕل انضٔس .

 /IIIآداب إسالميح ( 5,1نقط)
 /1سرت (٘) األدذاس انزبنٛخ دست صيٍ ٔقٕػٓب:
 -فزخ يكخ

 -دجخ انٕداع

 -انٓجشح

(َ1قغخ)
َ -ضٔل انٕدٙ

 /2اركش (٘) دذٚضب ششٚفب ٚذضُب ػهٗ أدة انذذٚش ٔانكالو انغٛت
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(َ1,5قغخ)

