االمتحان اإلقليمي الموحد
لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة :يونيو 0215
المادة :اللغة العربية والتربية اإلسالمية

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة سوس ماسة درعة
نيابة إقليم سيدي إفني
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 )1اللغة العربية :
 المجال األول  :القراءة  02 /نقطة
 .1ضع عنوانا مناسبا للنصُ :يراعى االرتباط بمضمون النص 1 .ن
1ن
 .0ضع عالمة أمام نوع النص  :مقالة
×
 .3ابحث عن مرادف الكلمات التالية في النص  (:نقطة لكل جواب صحيح) 0ن
التآزر :التضامن
األساسية :الجوهرية
.4
.5
.6
.7

ابحث عن ضد الكلمات التالية في النص  (:نقطة لكل جواب صحيح) 0ن
الحرب:السالم
السلبية :االيجابية
معرفة اإلنسان لحقوقه هي المدخل الطبيعي والضرورية للدفاع عنها والحصول عليها3 .ن
تساعد على إيقاظ الحس لدى المواطن بحقوقه وواجباته الجوهرية إلشراكه في عملية بناء المجتمع والتنمية 3ن المستدامة على أساس من
العدالة والتضامن ومساواة كافة الناس في الكرامة والحقوق.
سالَ ِم َو ٱ ل َّت ْن ِم َّي ِة فِي ٱ ْل َعالَ ِم َي َت َ
احت َِرا ِم َها َعلَى ُم ْس َت َوى ٱ ْْلَ ْف َرا ِد َو
ان َو ْ
وق ٱ ْإلِ ْن َ
إِنَّ ََ ََ َت ْحقِيقَ ٱ ْل َعدَالَ ِة َو ٱ ل َّ
س ِ
الز ُم َتالَ ُز ًما َكا ِمالً َم َع ُم َراعا َ ِة ُحقُ ِ
َ
َ
ٱ ْل ُح ُكو َما ِ
ت َو ٱ ْل ُم ْج َت َم ِع ٱ ل َّد ْول ِِّي َ --م ْع ِرفة ــ ٱ ْل َج ْوه َِر َّي ِة 8ن

 المجال الثاني  :الدرس اللغوي  51 /نقطة
 .1التراكيب 6( :نقط)
مفعول مطلق
تالزما

اسم إن
تحقيق ...

نعت حقيقي
الجوهرية....

 ( 5.1نقطة لكل جواب صحيح)

 اشتدت حرارة الجو اشتدادا (مفعول مطلق) ،فقصد أفراد عائلتي كلهم (توكيد معنوي) الشاطئ طلبا لالستجمام (مفعول ألجله)3 .ن ( نقطةلكل جواب صحيح)
 يافاطمة  ،ابتعدي عن شاشة التلفاز حفاظا على بصرك 5,1ن .0الصرف والتحويل6( :نقط)
(نصف نقطة لكل جواب صحيح) 2ن
مصدر على وزن َت ْفعِيل
اسم ممدود
اسم تفضيل
اسم منسوب
تحقيق  /تعميق
فضاء /بناء
أحسن
الدولي /الجوهرية....
(نقطة لكل جواب صحيح) 3ن
الكلمة
دخل
نشر
طلع

المطلوب
فعل مزيد بحرف
اسم آلة
اسم زمان

الجواب
أدخل
منشار
مطلع

(نصف نقطة لكل جواب صحيح)
 سأقرأ خالل العطلة الصيفية ثالث قصص .3اإلمالء3( :نقط)
 اكتب التاء المناسبة فيما يلي (:نصف نقطة لكل جواب صحيح)غادرت المتعلمات قاعة االمتحانات مبتهجات
 اكتب مكان النقط  :ابن /بن (نصف نقطة لكل جواب صحيح) .ابن بطوطة رحالة وأديب مغربي ،زار بلدانا كثيرة.يوسف بن.تاشفين قائد مغربي عظيم
 قضيت خمسة ع َشر يوما بالبادية 5ن

 المجال الثاني  :اإلنشاء  51 /نقطة
تراعى الجوانب التالية

www.9alami.info

االستعمال الصحيح لعالمات الترقيمالتوظيف السليم للرصيد اللغوي -المقروئية والتنظيم المادي للمنتوج:

 خضوع النص لتصميم مناسب يعكس العناصرالمطلوبةاالرتباط بالموضوع وااللتزام بالحجم المحدد-عرض أفكار ومواقف تتعلق بالموضوع

 )0التربية االسالمية:
 )1القرآن الكريم 5نقط
 "وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ اْلمَصِريُ ،إِذَا أُلْقُوا فِيهَا َسمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ،تَكَادُ َتمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ك َُّلمَاأُلْقِيَ فِيهَا فَ ْوجٌ َسأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ َيأْتِكُمْ نَذِيرٌ"

5,1

5,1

 "قَالَ أَوْ َسطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لََّكُمْ لَوْال تُسََّبِحُونَ ،قَالُوا سُ ْبحَانَ رَبَِّنَا إِنََّا كُنََّا ظَاِلمِنيََ ،فأَقَْبلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَالوَمُونَ ،قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنََّا كُنََّا طَاغِنيَ
 -اشرح مايلي( :نصف

5

نقطة لكل جواب صحيح)

تميز من الغيظ :تتقطع من شدة الغضب
أوسطهم .:أعدلهم
-

ما الحكم التجويدي في :
سبحان ربنا  :المد المنفصل

5
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 )0العقيدة والعبادات 0,5

( :نصف نقطة لكل جواب صحيح)

 امأل الجدول بما يناسباآلية الكريمة
" وهللا يسمع تحاوركما"

الصفة الواجبة في حقه تعالى
السمع

5

"إنه على رجعه لقادر "

القدرة

التالية( :نصف نقطة لكل جواب صحيح)

 ما الحكم الواجب في الوضعيةالوضعية
ابراهيم شيخ كبير ال يستطيع صيام شهر رمضان
فاطمة حائض وأفطرت في نهار رمضان
عمر أفطر عمدا بدون عذرفي أحد أيام شهر رمضان.

الحكم
الفدية
.القضاء
القضاء والكفارة .

5,1

 )3اآلداب اإلسالمية 0,5/...
 أثناء تناول وجبة العشاء ،بدأ أخوك الصغير يتناول الطعام بيده اليسرى .استدل له بحديثشريف عل أدب األكل باليد اليمنى:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :يا غالم  ،سم هللا ،و كل بيمينك ،وكل مما يليك"
 أكمل بما يناسب ( :نصف نقطة لكل جواب صحيح)هاجر الرسول صلى هللا عليه وسلم من مكة إلى المدينة رفقة صديقه أبي بكر الصديق رضي
هللا عنه
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5,1

