االمتحان الموحد اإلقليمي
لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 2013
المدة الزمنية :ساعة ونصف

مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية
النص:

أصبح اإلنسان اليوم أكثر اهتماما بالمجال األخضر ،ليس من أجل حلو الثمار ووافر الظالل فقط،
بل رغبة في حاجته إلى الهواء النقي؛ فهو يحتاج إلى عشرة أمتار مربعة من المساحة الخضراء لتأمين
احتياجه منه .لكن سوء التخطيط في مجال اإلعمار والبناء جعل البيئة الطبيعية في كثير من المدن تشكو من
مد عمراني كاسح يبتلع المناطق الخضراء أغراسها ابتالعا  ،حتى بات محيطنا مهددا بالتلوث.
.I

القراءة والشكل 02( :ن)
 -1القراءة والفهم:
 اشرح(ي)  :وافر  -كاسح– المد العمراني 3(........................................................ن) ما ضد  :حلو – هواء ملوث  -سوء التخطيط 3( .................................................ن) اقترح(ي) عنوانا للنص مما يلي 3( .................................................................. :ن)اإلنسان والبيئة -أخطار التلوث -البيئة والعمران
 لماذا أصبح اإلنسان يهتم اليوم بالمجال األخضر؟ 3( .............................................ن) -0أشكل(ي) :من :بداية النص  .........إلى :احتياجه منه 8( ..........................................ن)

.II

الدرس اللغوي 11 ( :ن)
 -1التراكيب 6( :ن)
 استخرج(ي) من النص :مفعوال ألجله – تمييزا – بدال – نعتا 0( ..............................ن) -استخرج(ي) من النص جملة مناسبة للترسيمة التالية 0( ...................................... :ن)

ناسخ فعلي

اسمه

مضاف إليه

خبره

جار ومجرور

 -أعرب(ي) ما تحته خط في النص إعرابا تاما0 ( ..................................................:ن)

الصرف والتحويل  6( :ن )
 أكمل(ي) الجدول مع الشكل التام0 ( ..........................................................................ن)المصدر
إسم المفعول
اسم الفاعل
الفعل
استعمل

 حول(ي) الجملة التالية مع الشكل التام ،إلى المفرد والمثنى المؤنثين 2(..............:ن) "صار التالميذ يهتمون بحديقة حيهم". صل (ي) بسهم بين الظاهرة الصرفية وما يناسبها 2(................................... :ن)الهواء

إسم مكان

عصا

إسم ممدود

المحرار

إسم مقصور

منبت

إسم آلة

 -0اإلمـــالء 3( :ن)
 أكمل(ي) الكلمات التالية بتاء مناسبة 1 ( ........................................... .........ن)نجح ....نادي ....في مبارا .....غرس النباتا.....
 اكتب(ي) األلف اللينة بشكل سليم في الكلمات التالية 1 ( ..................................ن)ذكر - .....دني.......
 اكتب(ي) الهمزة المناسبة كتابة صحيحة في الكلمات اآلتية 1 ( ...........................:ن)ف....اد – م....زق – بط – .....سا....ل
 .IIIالتعبير الكتابي 11( :ن)
أرادت مدرستك المشاركة في أنشطة اليوم العالمي للبيئة ،فقررت أنت وزمالؤك
المساهمة في هذه التظاهرة.
اكتب(ي) نصا من عشرة جمل على األقل :
-

توضح(ين) فيه األنشطة التي ستقومون بها في مؤسستكم.

-

تصف(ين) فيه بعض المخاطر التي تهدد سالمة البيئة.

-

توجه(ين) نصائح لزمالئك قصد المحافظة على البيئة.
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مادة التربية اإلسالمية
القرآن الكريم 1( :ن)
أكتب(ي) من قوله تعالى" :فأما من اوتي كتابه بيمينه......الى قوله تعالى :ما أغنى عني
ماليه"3(................................................................................................................... .ن)
ما معنى قطوفها دانية؟  1(..................................................................................ن)
استخرج(ي) القاعدة التجويدية من " :مــــا أغنــــى"  1(............................................ن)

العقيدة والعبادات (2,5ن)
استخرج(ي) صفتين هلل تعالى من اآلية التالية1 (........................................... :ن)
" ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"
صل(ي) بسهم كل حالة بحكمها 1,5(.........................................................:ن)
 اإلفطار عمدا

الفدية

 القيء بغير عمد

الكفارة

 المرض المزمن

القضاء

اآلداب اإلسالمية ،الحديث الشريف والسيرة النبوية2,5( :ن)
 ما حكم الشرع في تناول المخمرات1( ........................................................ن) اذكر(ي) الحديث الشريف الذي يحث على اجتناب الرشوة1( .......................... .ن) -ما هي الغزوة التي انهزم فيها المسلمون0,5( ................................................ن)

