االمتحان اإلقليمي املوحد
لنيل شهادة الدروس االبتدائية  -دورة يونيو - 4102
نيابة  :املضيق الفنيدق
مدة اإلجنـاز :ساعـة و نصـف.

مادة  :اللغة العربية و الرتبية اإلسالمية.
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وحدة اللغة العربية ( 05نقطة)
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النص:

إن تلٌث البَئْ ظاهرّ خطريًّ ،مصادري كثريّ ،دخلت علٓ اإلنسان من جٌانب حَاتى كلوا ،حتٓ ال ٍكاد
ٍعحز عن درٕ أخطارها اليت انتشرت يف كل جمال مع تَار التطٌر خبريي ًشري.
فالقنامات اليت تلقُ ٍ اإلنسان هوا علٓ ارأر ً ،املصانع جتنع نفاٍاتوا حٌهلا اً علٓ مقرهْ منواً ،تطرح ما
ختلف من أمحا

ًكَناًٍات يف مَاي ارأنوار ًالبحار ،فتك رها ًق تفين الكثري من أمساكوا.

ًلق أصبح عالجوا ٍرتكز علٓ اذتس ادتنالُ ًالعلهً ،علٓ ادتو الفردِ ًادتناعُ.......
إنوا يف حاجْ إىل فرد حيب ادتنال ًالنظافْ لنفسى ًلػرييًٍ ،عحب هى يف هَئتى اليت ٍعَش فَواً ،البَئات
ارأخرٔ من حٌلى ،ال ٍلقُ القنامْ يف الشارعً ،ال حيب من غريي أن ٍلقَوا فَىً ،إمنا ٍسع ي ًٍسع اذتُ معى
أن تطرح هعَ ا يف مٌاطن حت د هلا  ،حَث ٍته إتالفوا.
اجملال الرئيسي األول  :الشكل والقراءة 05( .نقطة)

 -1أضتغ ةامحسكاخ امفلسج امشامشح من امنص :من " وملد أصتح عالطها " إىل "يف امشازع ".
 -2ضع عنىانا مناستا مننص.
 -3ما ضد :امذعىز ،يعظص.
 -4ما نىع امنص  :ملامح – زسامح – كصيدج – كصح.
 -5أعغ طمنح ةها أسنىب نداء  ،وأخسي ةها أسنىب دعظث.
 -6اخرت من ةني امظمه اآلديح طمنح وزد معناها يف امنص.
امضظيع نىع من أنىاع امذنىز  -ددمري امشسوج امسمكيح – امعيىن املائيح دظف ةتغء.
 -7زدث األفكاز اآلديح حسث دسنسنها يف امنص .
رضوزج امعمه امظماعي مذدةري امنفاياخ  -دنىز امتيئح  -انذشاز نفاياخ املصانع .
 -8من امليم اآلديح اخرت امليمح املناستح مننص.
امسعايح امصحيح  -امسالمح امعسكيح  -املحافظح عىل امتيئح .

6ن
2ن
2ن
2ن
2ن
2ن
2ن
2ن

اجملال الرئيسي الثاني  :الدرس اللغوي 50 ( .نقطة)

اجملال الفرعي األول  :تراكيب 66( .ن)
 -1ضع امظمنح امذاميح يف دسسيمح مناستح.
أصتح عالطها يسدكص عىل امحس امظمايل.
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2ن

 -2أصه كه طمنح ةامظاهسج امذي دذضمنها:
 -يتيع امتلال امصيذىن ياةسا.
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 -مفعىل معه.

 -أنا اميىو أكشس من أخي نشاظا.

 -منادي.

 -اسذيلظر ورشوق امشمس.

 -حال.

 -اعذمد عىل نفسك يا خامه.

 -دمييص.

 -3أعسب ما دحذه خغ:
نفايادها – امظمايل – يعظث .

www.9alami.info

اجملال الفرعي الثاني  :الصرف والتحويل6( .ن)
 -1إمإل امظدول ةما ييل:
مىعد – فذح – أحسن – ظاهس – معحنح
مصدز سالسي

اسم شمان

3

2ن

2ن

2ن

اسم فاعه

اسم آمح

اسم دفضيه

 -2أ -اكذث كذاةح صحيحح ةامحسوف:

1ن

 يف املسم ( )7ةناخ . أفسدخ يد اإلهمال ()17حديلح . -2ب -أعغ مشاال إلسم ملصىز واسم منلىص.

1ن

االسم املنلىص :
االسم امللصىز :
 -3أحىل امظمنح امذاميح إىل امظمع املىنص مع امشكه.
دحدز امعامم مذفائال عن عالض امتيئح وأرص عىل حمايذها .

2ن

اجملال الفرعي الثالث  :اإلمالء (3ن)
 -1أدمم كذاةح امكنماخ حسث املعنىب .
امهمصج
فضا
 -2أكمه امظمه امذاميح ب (:اةن) أو( ةن ).

امذاء
زائدا

األمف
دعـــــ

 -ظازق  .........شياد فادح األندمس .

1ن

2ن

  ..........ةعىظح زحامح مشهىز .اجملال الرئيسي الثالث  :تعبري كتابي – (50نقطة)

دعاني امتيئح من مخاظس امذنىز  ،دحدز عن ذمك مىضحا عىاكث هرا امخعس  ،وسته عالطه يف ستعح أو
سمانيح أسعس  .مساعيا ما ييل :
 +االزدتاط ةاملىضىع .
 +سالمح امنؼح .
 +امللسوئيح.
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وحدة الرتبية اإلسالمية ( 55نقط)
اجملال الرئيسي األول  :قرآن كريم 0( .نقط)

 -1اكذث من كىمه دعاىل  " :امحاكح ما امحاكح " إىل كىمه دعاىل " كأنهم أعظاش نخه خاويح " .
 -2ةماذا عاكث هللا عادا ودمىدا ؟

3

0

 -3ةني نىع املد يف امكنماخ امذاميح :
امحاكح :

0

ما أدزاك :

اجملال الرئيسي الثاني  :عقائد وعبادات  0,0 ( .نقط)

 -1أذكس ةعض صفاخ هللا امىاطتح واملسذحينح وامظائصج يف حله دعاىل.

0.1

 امصفاخ امىاطتح :
 امصفاخ املسذحينح :
 امصفاخ امظائصج :
 -2أدمم ةما يناسث :

0

امتنىغ – دعظيه امفعىز – امدعاء عند اإلفعاز – امنيح .
من فسائض امصياو

من سنن امصياو

من مسذحتاخ امصياو

من رشوط امصياو

اجملال الرئيسي الثالث  :اآلداب اإلسالمية والسرية النبوية واحلديث  0,0( .نقط)

 -1أزدث األحداز حسث دسنسنها امذازيخي.
حظح امىداع ( )
ػصوج ةدز (

0

وفاج امسسىل (ص)) ( .
امهظسج إىل املدينح ( )

)

 -2أدمم امحديص امنتىي:

0.1

" عرةر امسأج يف هسج ".....................
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