بسم هللا الرحمن الرحيم

امتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية
مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

1

دورة يونيـــــــو 2013

2/1

مدة اإلنجاز :ساعة
و نصف

م/ر

المعامل3:

نيابة فــــــاس

-1اللغة العربية

www.9alami.info
كن صــــــــــادقا

الصدق من أعظم الخصال  ،ومن أسمى مكارم األخالق التي حث عليها اإلسالم .إنه خلق رفيع
يتحلى به أفاضل الناس و لهذا كان وصفا مالزما لألنبياء و األولياء و العلماء و الصالحين من
الناس ،فما أعظم هذا الخلق الكريم !
و األمر بالصدق جاء صريحا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،قال هللا سبحانه و تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا و كونوا مع الصادقين "...و قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم" :إن
الصدق يهدي إلى البرِّ و إن البر يهدي إلى الجنة"...
و الصدق ال ينحصر في األقوال فقط  :فالصادق ال يخون األمانة و ال يغش و ال يفجر و ال يخلف
وعدا قطعه على نفسه ...فكن أيها التلميذ صادقا في القول و الفعل تكن من األبرار.

ملحوظة :اكتب كل اإلجابات على ورقتك
المجال الرئيسي األول:القراءة و الشكل (02نقطة)
المجال الفرعي األول :القراءة و الفهم ( 41نقطة)
 -4أوجد (نقطتان)
 جمع  :أمانةضد :يخونمرادف  :رفيع
-2حدد نوعية النص (نقطة واحدة)
قصة
مقالة
شعر
-3حدد الفكرة العامة للنص ( 3نقط )
 -1ما جزاء الصادقين في أقوالهم و أفعالهم ؟ (نقطتان)
-5استخرج من النص جملة تعجبية (نقطة واحدة)
 -6ما هي األعمال التي يجب أن يتجنبها الصادق قي قوله و عمله؟ (نقطتان)
 -7ما هي الصفات الذميمة التي ال تحب أن تتصف بها ؟ علل جوابك 3( .نقط)
المجال الفرعي الثاني :الشكل ( 6نقط)

 -مفرد :أخالق

انقل الجمل والكلمات المضغوطة في النص و اضبطها بالشكل التام.
المجال الرئيسي الثاني :أنشطة لغوية (11نقطة)
التراكيب ( 6نقط)
ٌ
ْ
-4أدخل ناسخا فعليا على الجملة التالية مع الشكل التام " إنَّ الصِّدق خلق رفي ٌع " (نقطتان)
-2أعرب " الصدق منْ أعظم الخصال "(نقطتان)
 -3أكمل الجمل بما هومطلوب(:نقطتان)
عاد الجندي من المعركة ( ..................حال مفردة)
(تمييز)
بقسمنا عشرون .................
(مفعول مطلق)
سار نحو المسجد  ...................حثيثا
(مفعول ألجله)
يذهب التلميذ إلى المدرسة  ...........للعلم
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الصرف و التحويل (6نقط)
(3نقط)
-1صغ المصدر و اسمي الفاعل و المفعول من الفعلين التاليين :قتل  -شاهد
-0حول إلى الجمع المذكر و الجمع المؤنث مع الشكل التام " المؤمنتان الصادقتان تسعيان إلى تمثل قيم الخير في سلوكهما" (نقطتان)
-3انسب إلى األسماء التالية مع الشكل التام ( :نقطة)
شواطئ -شرطة – بني مالل -صحراء
اإلمـــالء ( 3نقط)
اكتب الكلمات الخاطئة في الجمل التالية بشكل صحيح:
 أ ُ ْعجبة ببطولة خالد ابن الوليداسقبل موسا داوود بحفاوةتلئلئت نجوم السمائ ليال.المجال الرئيسي الثالث :التعبير الكتابي ( 45نقطة)
علمت أن أحد أصدقائك ال يصدق دوما في أقواله و أفعاله ،فأردت أن تنصحه .
فيما ال يقل عن اثنتي عشرة جملة اكتب رسالة :
 تحدثه فيها عن أهمية الصدق و قيمته الدينية و الخلقية تحذره من عواقب الكذب و النفاق تقدم له نصائح بضرورة التحلي بالصدق و االبتعاد عن الكذبيؤخذ بعين االعتبار - :شكل الرسالة ( 1نقط)  -احترام التعليمات ( 9نقط) -المقروئية وجودة العرض(نقطتان)

-0التربية اإلسالمية (12نقط)
القرآن الكريم (1نقط)
-4اكتب من قوله تعالى في سورة الملك" :و قالوا لو كنا نسمع .........لهم مغفرة و أجر كبير " (نقطة)
في سوة القلم " :فلما رأوها قالوا .........إنا كنا ظالمين " (نقطة)
في سورة الحاقة":الحاقة ما الحاقة...........فهل ترى لهم من باقية" (نقطة)
-2اشرح ما يلي ( :نقطة)
القارعة – صرصر
-3تعرف على القاعدة التجويدية (:نصف نقطة)
إ ّنــــا لضالون -في أصحــــاب السعير
-1بم أهلك هللا ثمودا وعادا ؟ (نصف نقطة)
عقائد و عبادات
-4ايت بصفتين من صفات هللا الواجبة في حقه تعالى (نقطة)
-2انقل على ورقتك وصل بسهم (نقطة)
اإلكثار من ذكر هللا
فرائض الصيام
تعجيل الفطور
سنن الصيام
النية
مستحبات الصيام
اإلمساك عن شهوتي البطن و الفرج
مكروهات الصيام
اآلداب اإلسالمية و الحديث النبوي و السيرة النبوية
أتمم الحديث النبوي الشريف " :ال تشربوا واحدا كشرب ( "............................نقطتان)
.4
ما هي أول غزوة لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم ؟ (نقطة)
.2
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