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المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة مكناس تافياللت
نيابة الرشيدية

االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 3102

مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية
مدة اإلنجاز1 :ساعة ونصف

.I

اللغة العربية:

إن دول العالم جلها تبذل مجهودات جبـارة لتضمن لذوي الحاجات الخاصة ( المعاقين) الحق في العناية الطبية
والتعلم إلى غير ذلك من الخدمات التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم لتيسير انخراطهم في المجتمع .
فما كان لهذه الفئة المحتاجة لـنتركـها وشأنها ،تتألم لمعاناتها .إنهم أناس قبل كل شيء  ،ينبغي أن نصون كرامتهم
صونا  ،وأن نضع تحت تصرفهم الوسائل الالزمة كي يصبحوا معتمدين على أنفسهم .فما أظلم المجتمع الذي ال يحمي
هذه الفئة ،من مواطنيه ،من التمييز واإلهمال !
فيا ساعيا إلى الخير! إن لذوي الحاجات الخاصة عليك حــقـا ،وعليك أن توفيهم إياه ،فال تتأخر عن مساعدتهم.
أوال  :القــــراءة 02( .ن)
-1
-0
-3
-4
-5
-6

( 0ن)
(0ن)
( 0ن)
(3ن)
( 3ن)
( 8ن)

اشرح الكلمات التالية - :نصون – تنمية – نترك  -تتألم
ـ تيسير
اِيت بأضداد الكلمات التالية :جبارة – معتمدين ـ العناية
اعط عنوانا مناسبا للنص .
لماذا ينبغي االهتمام بذوي الحاجات الخاصة؟
اذكر ثالثة حووق لذوي الحاجات الخاصىة .
اشكل الفورة الثانية من النص شكال تاما .من  :فما كان .......اإلهمال.

ثانيا  :الدرس اللغوي.
( 6ن)
 -1التراكيب.
 - 1-1استخرج من النص جملة مناسبة للترسيمة  3( :ن أي نصف نوطة لكل عنصر صحيح في اإلجابة)
حرف
نصب

فعل منصوب
-ناسخ فعلي

اسمه

خبره

جار ومجرور

مضاف إليه

(2.5ن)
أدهشني المعاق .....
 - 0-1أتمم الجملة التالية ببدل :
(2.5ن)
 – 3-1بين نوع المفعول المطلق الوارد في النص.
 - 4-1أعرب الكلمات التي تحتها خط في النص0( .ن أي نصف نوطة لكل إعراب صحيحة)
 -0الصرف والتحويل6( .ن)
 - 1-0استخرج من النص  :فعال مثاال  -اسما منووصا – فعال أجوف ـ فعال ناقصا.
 - 0-0أحول العبارة التالية إلى الجمع بنوعيه :
فيا ساعيا إلى الخير ! إن لذوي الحاجات الخاصة عليك حــوـا.

(0ن)
( 0ن)
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 - 3-0انسب إلى األسماء التالية:
وطن – تعليم  -عالم – نفس.

(0ن أي نصف نوطة لكل جواب صحيح)

(3ن)
 -3اإلمــــــالء.
 - 1-3اتمم الكلمات التالية بكتابة األلف المناسبة.
عصـ – ...أعمـَ - .....وفـ َ ...ـ دَ َنــ....
 - 0-3اكتب كلمة 'ابــن' كتابة سليمة فيما يلي:
فتح طارق  ....زياد بالد األندلس.

( 0ن أي  2.5ن لكل جواب صحيح)
( 1ن)

ثالثا :التعبيرالكتابي ( اإلنشاء) ( 15ن)
طفل من أبناء حيك من ذوي الحاجات الخاصة ،يتابع دراسته معك .تحدث ـ في ستة أسطر فما فوق ـ عن
نوع إعاقته  ،والصعوبات التي يعانيها ،والمساعدات التي تودمها له بمعية زمالئك لالستفادة من حوه في التعلم
و....كأقرانه.

التربية اإلسالمية:

.II

المجال الرئيسي األول :القرآن الكريم 5( :نقط)
-1
-0
-3
-4
-5

اكتب من قوله تعالى في سورة الملك" :قل هو الذي ذرأكم" إلى قوله تعالى" :وإنما أنا نذير مبين".
وفي سورة الولم من قوله تعالى" :وال تطع كل حالف مهين" إلى قوله تعالى" :إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير
االولين".
وفي سورة الحاقة ،من قوله تعالى" :وإنه لتذكرة للمتوين" إلى آخر السورة.
ما معنى الكلمتين التاليتين - :مهيــن  -همــاز
 أساطيــــرماهو الحكم التجويدي فيما يلي - :قل إنما

المجال الرئيسي الثاني :العقيدة والعبادات ( 5.5نقطة)
 -1اذكر صفتين واجبتين وصفتين مستحيلتين في حوه تعالى.
 -0ما حكم من أفطر متعمدا في رمضان؟
 -3ضع العبارات التالية في مكانها المناسب بالجدول :العجز عن الصيام بسبب الحمل أو الرضاع -الويء عمدا -
المبالغة في المضمضة  -تالوة الورآن.
مكروهات الصيام
مبيحات اإلفطار
مستحبات الصيام
مفسدات الصيام
المجال الرئيسي الثالث :اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية ( 5.5نقطة)
 -1ما موقف اإلسالم من الرشوة؟ استدل على ذلك بحديث نبوي شريف.
 -0ما هي أول وآخر غزوة خاضهما الرسول صلى هللا عليه وسلم ضد قريش؟
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