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ِب عن األسئلةأم ثالنص  اقرأ   .ج

    ...اآلباء والحكومات مسؤولیة على عاتق ، وھوجمیعھملألطفال التعلیم حق مشروع  إن       
  تعلیم النشء وتقلیص     تحسینعلینا  اجباوأصبح لھذا  .مع الجھل واألمیة تنمیةتقدم وال  ال ألنھ  
   لھم حمایة محاربة مستمرة تشغیل األطفالأن نحارب  كما علینا .االنقطاع عن الدراسة  
  قدراتھم  ترعىعلى المؤسسات العمومیة أن و .االستغاللالجھل والتشرد و من  
  اعترافا بالحق األصیل لكل طفل في الحیاة  ألن في ذلك، تطویرھا سھر علىتو االبتكاریة 
 .م1989حقوق الطفل الصادر عام  میثاقوھذه ھي الرسالة التي أطلقھا  .الكریمة 
  

 )10( :القراءة والفھم :أوال
 )ن 2(                           ......                                          قترح عنوانا للنص ا - 1         
  )ن 2(                         ؟                                                        ما نوع النص - 2         
 )ن  2(                                           :......تقلیص:...      تطویر          :معنى ما ـ  3         

)                                ن 2(                                    .......:  االنقطاع   : .......تقدم              : ما ضد ـ  4         
                  )ن 2(                         والحكومات نحو األطفال؟  باء من واجبات اآل واجبین اثنین اذكرـ  5        

  
                                    .اشكل ما كتب بخط بارز في النصـ     )ن 10( : الشكل :ثانیا

                                         
  )ن6( : التراكیب :ثالثا

  )ن 3(                                                       أعرب ما تحتھ خط                   -1         
       )ن 3(                             "التعلیم حق مشروع  إنّ "   :  ضع الجملة اآلتیة في ترسیمة -2         
  

   )ن6(:الصرف و التحویل : رابعا
                      )ن2(          . مع الشكل التام جمع بنوعیھماالمثنى و ال مع ضمائر حول الجملة إلى الغائب - 1
  "  علینا أن نحارب تشغیل األطفال "                    

      )ن 2(                 .      ستغاللمستمرة ـ مشروع ـ ا  - كریمة    : ضع الكلمات في الجدول -2       
  
  

      
         

  )ن 2(                                                            . بالحروف بین قوسیناكتب األعداد  -3       
                                                         تلمیذا) 18(     أوالد ـ) 5(تلمیذة ـ       )14(فتیات ـ    ) 7(           
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  االمتحان الموحد اإلقلیمي لنیل شھادة الدروس االبتدائیة
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 )ن 3( :اإلمالء :خامسا
  )ن 1(                       مباریات ـ زیوت                            :  اكتب مفردـ  1      
  )ن 1(                                                      أطفأجاء ـ :  عمضار اكتب - 2      
  )ن 1(           كتابة صحیحة                                     "ابن " اكتب كلمة  - 3      

             محمد الخامس.... الحسن....محمد السادس ملك المغرب ھو. 
  

                                                    ) ن 15(  : التعبیر الكتابي :سادسا
  .أسطر 10من  ، اكتب لھ رسالةعن الدراسة الحظت أن أحد زمالئك یكثر من التغیبات  

  .الدرا سة متابعة بأھمیة فیھا تذكره ـ ل      
  .الدراسة عن انقطع إذا تھدد مستقبلھ التي األخطار تبین لھـ و      
  .ـ وتقنعھ باإلقالع عن التغیب      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  التربیة اإلسالمیة
  نقط 5:   القرآن الكریم: أوال

فجعلھ  :إلى قولھ تعالى........................فذرني و من یكذب بھذا الحدیث:" من قولھ تعالى اكتب  - أ
  ن3"من الصالحین 

  :كیدي متین:                          مكظوم                      :ما یلي اشرح  - ب
  :من حیث       :          من یكذب     :  اذكر القاعدة التجویدیة في - ـ ج    

  نقط 2.5:     العقائد والعبادات: ثانیا

 .                                                                              ن 1       :صل بسھم الكلمة بنقیضھا  - أ
المعصیة     *                                   *التوحید                        

الشك     *                                   *اإلیمان                        

الكفر     *                                    *الیقین                         

 الشرك    *                                     *الطاعة            

 ن 1    .عرف الصیام شرعا   - ب
 ن 0,5 .ـ اذكر شرطین من شروط الصیامجـ 

  نقط 2.5 الحدیث واآلداب والسیرة النبویة: ثالثا

 )ن1.5(      وشرابھ......، فلیس   ....الزور و .....من لم "  : أ ـ أثمم الحدیث النبوي الشریف

  ن1 :صل بسھم بین الحدث و تاریخ وقوعھب ـ      

  السنة الحادیة عشرة للھجرة *                                         *الھجرة النبویة  
  السنة العاشرة للھجرة*                                         * فتح مكة         

  السنة الثامنة للھجرة*        *              وفاة الرسول صلى هللا علیھ و سلم 
  ولى للھجرةالسنة األ*      *                     حجة الوداع                       
  
  


