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المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة سوس ماسة درعة
نيابة اشتوكة أيت باها

االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 1023

المادة :اللغة العربية والتربية اإلسالمية

مدة اإلنجاز:ساعة
ونصف

المعامل3:

أوال  :اللغة العربية

النص:
تخلف حوادث السير ببالدنا خسائر بشرية ومادية ؛ فعدد القتلى في اليوم الواحد يتجاوز تسعة أفراد  ،وعدد الجرحى يفوق مئة
وأربعينا جريحا  ،وتتضرر مئات األسر بفقدان األب عينه أو األم نفسها  ،وتدمر آالف العربات والشاحنات والحافالت تدميرا.
يقود البعض و هو متعب  ،أو يسير بسرعة مفرطة  ،ويجتاز البعض الطريق اجتياز المتهور  ،أو يمر بعيدا عن ممر الراجلين ،
فيا سائقا تمهل ! ويا راجال انتبه !
ملحوظة :على المتعلم اعتماد الجداول الواردة في هذه الورقة لإلجابة عن األسئلة مع الحرص على إرفاقها بورقة التحرير .النقط
المجال الرئيسي األول  :القراءة ( 10ن)
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 يجتاز ؟ -تمهل ؟

ما مرادف  - :يفوق
 راجالما ضد :
ضع عنوانا مناسبا للنص
 احترام القانون. الحبسطر على القيمة التي يدعو إليها النص  - :المساواة
استخرج من النص أسلوب نداء.
استخرج من النص ما هو مطلوب في الجدول اآلتي :
أربع نتائج لحوادث السير
أربعة أسباب لحوادث السير
اذكر سببا آخر لحوادث السير غير وارد في النص .
اشكل الجملة والكلمات المسطر تحتها في النص.
المجال الرئيسي الثاني  :الدرس اللغوي ( 25ن)
المجال الفرعي األول  :التراكيب (6ن)
سطر على النعت بسطر واحد وعلى التوكيد بسطرين  - :تضررت األسرة بفقدان األب نفسه.
 تسبب حوادث السير خسائر بشرية. يقود السائق بتأن  ..........في السالمة.ضع مفعوال مطلقا أو مفعوال ألجله مكان النقط :
 انفجرت العجلة ...........أعرب ما يلي  - :يا راجال انتبه !
استخرج من النص الجملة المناسبة للترسيمة التالية:
تمييز ملفوظ مجرور
مفعول به منصوب
فاعل ضمير مستتر
فعل مضارع
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احترم السائقون العالمة إال ........

2ن

المجال الفرعي الثاني  :الصرف والتحويل (6ن)
– في الحافلة  15راكبا.
 -2اكتب العدد بالحروف في ما يلي  :توقفت  7سيارات.
 -1استخرج من الفقرة األولى إسما منسوبا.

2ن
2ن

 -5أتمم الجملة التالية بكلمة  " :سائق"
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 -3استخرج من الفقرة الثانية :
 -4أتمم ملء الجدول اآلتي:
مضارعه
الفعل
قاد

 -2أتمم بالهمزة المناسبة:
 -1اتمم الجدول اآلتي :
-3

2‚5ن

 فعلين مزيدين. -إسم مكان.

1,5ن
اسم الفاعل

 -آبا...

المصدر

اسم المفعول

المجال الفرعي الثالث  :اإلمالء ( 3ن)
– يسـ...ل
 بط...– سا...ر

الفعل
مضارعه
 ما جمع كلمة " القاضي" ؟ -حول كلمة القاضي إلى نكرة في الجملة التالية:

ينمو

اسم اآللة

 -بـ...س

يمشي

2‚15ن
2ن
0‚75ن

"التقيت بالقاضي ".

المجال الرئيسي الثالث  :اإلنشاء ( 25ن)
تكلفت مع مجموعة من تالميذ المدرسة بتنظيم حملة تحسيسية للوقاية من حوادث السير ،تحدث  -في ثمانية سطور -عن
األنشطة التي قمتم بها.
ثانيا  :التربية اإلسالمية (  20ن )
المجال الرئيسي األول  :القرآن الكريم ( 5ن)
 -2استظهر كتابيا :
من قوله تعالى في سورة الملك ( :و أسروا قولكم أو اجهروا به) إلى قوله تعالى ( :وهو اللطيف الخبير)
من قوله تعالى في سورة القلم( :ن  .والقلم وما يسطرون) إلى قوله تعالى ( :وإنك لعلى خلق عظيم)
من قوله تعالى قي سورة الحاقة( :فأما من أوتي كتابه بيمينه) إلى قوله تعالى(:فهو في عيشة راضية)
 -1صل بخط بين الكلمة و شرحها :
 هذا كتابي تعالوا فاقرأوا فيه الخبير جزاء غير مقطوع ألجرا غير ممنون المطلع على ظواهر األشياء و بواطنها هاؤم اقرأوا كتابيه -3سطر على حكم النون الساكنة في قوله تعالى  ( :أال يعلم من خلق ) :
اإلظهار
اإلخفاء
المجال الرئيسي الثاني  :العقيدة والعبادات (1‚5ن)

اإلدغام

 -2شطب على الصفات المستحيلة في حقه تعالى:
 العجز الفناء  -الوجود الوحدانية -1استخرج صفات هللا الواردة في اآلية التالية ( :تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير )
 الجماع -العقل  -تناول الطعام عمدا  -السفر  -البلوغ. -3ضع خطا تحت مبطالت الصوم:

النقط
3ن
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2ن

المجال الرئيسيي الثالث  :اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية ((1‚5ن)
 -2رتب األحداث التالية حسب تسلسلها الزمني:
وفاة الرسول (ص)
الهجرة إلى يثرب
غزوة بدر
حجة الوداع
 -1أكمل الحديث الشريف  ( :لعن هللا الراشي ).................................................................................
 -3لألكل آداب ،أذكر ثالثة منها.
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