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االمتحان املوحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية  -دورة يونيو 3102

اللغة العربية والرتبية اإلسالمية
مدة اإلجناز :ساعة ونصف
أوال :اللغة العربية ( 01نقطة)
النص:
خلوت بنفسي ذات يوم استمتاعا بجمال طبيعة بالدي ،فنظرت إلى السماء وهي صافية ،وبهرت بالجبال الشامخة
تكسوها أشجار رائعة ،وتعجبت من البحار الساحرة شواطئها....األرض تخضر اخضرارا ،والهواء الطلق نسماته
تنعش النفس....هذا الورد يبث رائحته الزكية ليعطر الوجود ،وهذه العصافير تغني أجمل األلحان لتكتمل الطبيعة
ببهائها ...هنا وهناك سهول خضراء ورمال صفراء تعانق السماء ،وتخطب ود المكان لتتفجر العيون فيتنفس الوجود
وتزهر الورود .ما أجملها من مناظر تسر العين كلوحة فنية رسمت باقتدار....حماك هللا يا طبيعة بالدي.

القراءة (31ن)
 .0أشرح الكلمات التالية :تكسوها – الشامخة.

(2ن)

 .3من بين االختيارات اآلتية ،أحدد نوعية النص :شعر – رسالة – مقالة وصفية – قصة.

(2ن)

 .2عماذا يتحدث كاتب النص؟

(2ن)

(في جملة واحدة)

 .4من بين القيم التالية ،أختار القيمة التي يتضمنها النص :اإلخالص – الصدق – الشجاعة  -الجمال

(2ن)

 .0أستخرج من النص :أسلوب تعجب  -أسلوب نداء

(2ن)

 .6أستخرج من النص أربع مناظر طبيعية تحدث عنها الكاتب.

(2ن)

 .7أعطي عنوانا مناسبا للنص.

(1ن)

 .8أنقل وأشكل شكال تاما الكلمات والجملة المكتوبة بخط غليظ في النص.

(7ن)

التراكيب (6ن)
(2ن)

 .0أستخرج من النص الظواهر التركيبية التالية:
مفعول مطلق

مفعول ألجله

نعت سببي

حال جملة اسمية
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(2ن)

 .3أصنف األفعال المسطر عليها في النص في الجدول التالي:
الفعل الالزم

الفعل المبني للمجهول

الفعل المتعدي

(2ن)

 .2أعرب ما تحته خط في الجمل التالية:
 أعجبت بالمناظر الطبيعية جميعها.
 تعود الطيور إلى أعشاشها وغروب الشمس.

الصرف والتحويل (6ن)
 .0أضع الكلمات التالية حسب ما يناسبها في الجدول :زراعي – تكتمل  -مأوى  -دومي  -مرسوم  -منظار.
فعل معتل

اسم مكان

اسم مفعول

اسم آلة

فعل مزيد

اسم منسوب

 .3أنقل الجملة التالية مع كتابة العدد بالحروف وتعديل ما يلزم :يعمل في الضيعة ( )22عامل.
 .2أحول الجملة التالية إلى الجمع بنوعيه مع الشكل التام:

(3ن)

الفتى مسحور بجمال الطبيعة.

(1ن)
(2ن)

اإلمالء (2ن)
 .0أتمم كتابة الكلمات في الجملة التالية بإضافة التاء المناسبة :تمتزج صيحا ...الرعا ...بشدو العصافير.

(1ن)

 .3أتمم كتابة الكلمات في الجملة التالية بالهمزة المناسبة :ي...ثر سحر الطبيعة على كل امر.....

(1ن)

 .2أتمم كتابة الكلمات في الجملة التالية باأللف المناسبة :حب ...هللا بالدنا بطبيعة حبل ...بالمناظر الخالبة1( .ن)

اإلنشاء (00ن)
تعتبر الغابة كنزا طبيعيا ثمينا بالنظر إلى أهميتها القصوى في حياة اإلنسان والحيوان .تحدث عن منافع الغابة مع
تقديم بعض النصائح للحفاظ على هذا الكنز الثمين ،مستعينا بالموجهات التالية:







اليقل إنشائي عن  7أسطر واليتجاوز  11أسطر؛
أستعمل تصميما مناسبا للموضوع يراعي :المقدمة – العرض – الخاتمة؛
أستعمل عالمات الترقيم بشكل صحيح؛
أوظف رصيدي اللغوي توظيفا سليما؛
أحرص على عدم الخروج عن الموضوع؛
أتجنب األخطاء بمختلف أنواعها.
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ثانيا :الرتبية اإلسالمية (01ن)
القرآن الكريم (0ن)
(3ن)

 .0أكتب بالخط العادي وبدون شكل:
أ -من قوله تعالى >> :ولقد زينا السماء << .........إلى قوله تعالى >>:وبئس المصير << من سورة الملك.

ب -من قوله تعالى >> :فاصبر لحكم ربك << .........إلى قوله تعالى >>:فجعله من الصالحين << من سورة القلم.
ج -من بداية سورة الحاقة .........................إلى قوله تعالى >>:فهل ترى لهم من باقية <<.
 .3أكتب الحكم التجويدي المناسب (مد منفصل – مد متصل) أمام كل عبارة قرآنية:

(  1ن)

أ" -ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح " .
ب" -ما أنت بنعمة ربك بمجنون" .
 .2أختار مما يلي معنى قوله تعالى في سورة الملك "أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا":

(1ن)

 إن أصبح ماؤكم ملوثا غير صالح؛
 إن أصبح ماؤكم عذبا يجري فوق سطح األرض؛
 إن أصبح ماؤكم نازال في أعماق األرض؛

العقيدة والعبادات ()3.0
(1.2ن)

 .0أميز الصفات التالية وأضعها حسب ما يناسبها في الجدول:
القدم – االفتقار  -البقاء – الوحدانية – الموت – العدم .
ما يستحيل في حقه تعالى

ما يجب في حقه تعالى

 .3أكتب الحكم الشرعي المناسب (القضاء – الفدية) أمام كل وضعية:

(1ن)

أ -امرأة أفطرت في رمضان بسبب الوالدة.
ب -رجل يفطر في رمضان بسبب مرض مزمن.

اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية (3.0ن)
 .0أكتب حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الكالم الطيب.
 .3أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة:

(1ن)
(1.2ن)

أ -انهزم المسلمون في غزوة بدر.
ب -أوصى الرسول صلى هللا عليه وسلم بالنساء خيرا في خطبة حجة الوداع.
ج -دفن الرسول صلى هللا عليه وسلم ببيت عائشة رضي هللا عنها.
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