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لجهة الدار البيضاء الكبرى

االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية دورة يـونـيـو 2012
وحدتا اللغة العربية و التربية اإلسالمية
المدة الزمنية  :ساعة و نصف

نـــــــــيـــــــــابــــــة  :مـــــــديـــــــــونــــــــــة
انـــــُـــــض :
ذؼرثش انحشب أفضغ كهًح سًؼرٓا انثششٚح ،حٛس كهفرٓا يٍ األسٔاح ٔ األيٕال ياال ٚطاق ،غٛش أٌ انحشب
انفادحح خسائشْا فٔ ٙلرُا انشاٍْ ْ ٙحشب انطشلاخ ،حشب ديٕٚح ذمرم ٔ ذذيشَ ،س َة ُـبِ َا اإلَساٌ َفسّ.
إَٓا كاسشح ٔطُٛح ذخهف خالل انسُح انٕاحذج أكصش يٍ سثؼ ٍٛأنف لرٛم ٔ آالف انجشحٗ ٔ انًؼطٕت ،ٍٛسغى
يا َجذ يٍ الفراخ ػهٗ طٕل انطشٚك ذُثّ انسائم ٍٛلائهح :
" ٌب يسزػب ،إٌ فً انؼجهخ انُذايخ" " ،ال تسزع ٌب أثً إَُب فً اَتظبرن"
نمذ آٌ األٔاٌ نررظافش انجٕٓد أيال ف ٙانرمهٛم يٍ حصٛهح انخسائش انثششٚح ٔ األضشاس انًادٚح.
يــجــهــخ انتزثٍخ انطز ٌكٌخ انؼذد  7ثتظزف

 انـــفـــٓـــــى انـــكـــتـــبثـــً ٔ انــشـــكـــم :ال ٌطبق  -انزاٍْ
 أشزح ٔ أَمم ػهى ٔرلخ انتذزٌز : أَمم ػهى ٔرلخ انتذزٌز َٕع ْذا انُض  :يمبنخ – رسبنخ – خطجخ – لظٍذح. أضغ ػُٕاَب يُبسجب نهُض ٔ أَمهّ ػهى ٔرلخ انتذزٌز. أستخزج انفكزح انزئٍسٍخ نهفمزح األخٍزح ٔ أكتجٓب ػهى ٔرلخ انتذزٌز. أَمم ػهى ٔرلخ انتذزٌز ٔ أطم انجًهخ ثبألسهٕة انذي ٌُبسجٓب : أسهٕب االسرفٓاو
 أسهٕب انرًٍ ٘

ٚا يسشػا إٌ ف ٙانؼجهح انُذايح
 أسهٕب انُ ذاء

ال ذسشع فإٌ انسشػح لاذهح
ال ٓ ٙ
 أسهٕب َ
 أختبر انًٕلف انذي أراِ يُبسجب ٔ أَمهّ ػهى ٔرلخ انتذزٌز :حشب انطشلاخ آف ح  -ال نهحذ يٍ كٕاسز انحٕادز – انسشػح يًرؼح
 يٍ ثٍٍ انمٍى انتبنٍخ أختبر اللًٍخ انتً ٌزٔجٓب انُض ٔ أكتجٓب ػهى ٔرلخ انتذزٌز : لًٛح فُٛح – لًٛح دُٛٚح – لًٛح ػهًٛح – لًٛح اجرًاػٛح. .8أَمم انجًهخ ػهى ٔرلخ انتذزٌز ثى أشكمْب ثبنشكم انتبو دست يٕلؼٓب فً انُض :
 إٌ ف ٙانؼجهح انُذايح..... - .كهًح سًؼرٓا انثششٚح - ....ديٕٚح – ذخهف – الفراخ -نررظافش
 انتـــزاكــٍـــت ( :أَمم األجٕثخ ػهى ٔرلخ انتذزٌز) .1أستخزج يٍ انفمزح األخٍزح يٍ انُض َ - :ؼرا حمٛمٛا  -يفؼٕال ألجهّ  -جاسا ٔ يجشٔسا
.2أضغ انجًهخ انتبنٍخ فً تزسًٍخ يُبسجخ  - :إَٓا ك اسش ح ٔط ُ ٛح.
.3أكٌٕ جًهتٍٍ  - :جًهح تٓا و سرصُٗ تإال ٔاجة انُصة - .جًهح تٓا خ ث ش نُاسخ فؼه.ٙ
.4أػزة انكهًبد انتبنٍخ دست يٕلؼٓب يٍ انُض ٚ - :ا يسشػا – انسائم – ٍٛلائهح.
 انــظـــزف ٔ انــتـــذـــٌٕـــم : أستذضز ٔ أَمم ػهى ٔرلخ انتذزٌز يب ٌهً : اس ً ا ي ُ م ٕصا  -اس ً ا ي م ص ٕسا – اس ًا ي ُ س ٕت ا أطـٕؽ يـٍ األفـؼـبل انتـبنـٍـخ يـب ٌهً يـغ انــشــكــم : َس( ٙي ص ذس)  -اسرحسٍ (اس ى يفؼٕل)  -طهغ (ظشف صياٌ)  -ػ اد (اس ى ف اػم) أكتت األػذاد ثبنذزٔف ٔ أَمهٓب ػهى ٔرلخ انتذزٌز : -أصٛة ف ٙحادشح سٛش ( )1طفم ٔ ( )14سجم.
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 اإليــــــــــــالء  ( :أَمم األجٕثخ ػهى ٔرلخ انتذزٌز) أدٕل األسًبء انًؼزفخ انتً تذتٓب سطز إنى َكزح يغ انشكم : ْزا انفرٗ ٚشجٕ انٓذٖ يٍ هللا..2أطذخ انكهًبد انـخــبطئــخ  - :خهفح حادشد سٛش ػذج ضحا - .ٗٚأصٛة يحًذ إتٍ جاسَا إصاترٍ خطٛشج.
 أكتت انٓــًــزح انًــُـــبســجــخ :يس ٔ....نٛح
 َش ...... اإلَـــشــــبء ( :أَمم األجٕثخ ػهى ٔرلخ انتذزٌز) صف حادشح سٛش شاْذذٓا ٔ أَد ذؼٕد يٍ انًذسسح راكشا أسثاب ْزِ انحادشح ٔ يمذياشالشح حهٕل نرفاد٘ يصم ْزِ انكٕاسز.
 أستؼٍٍ ثبنًٕجٓبد انتــبنــٍــخ :انًــمــذيــخ  :أحذد ٔلد ٔ يكاٌ ٔلٕع انحادشح ( .سطش ٔاحذ )
انــؼــــزع   :أصــــف - :كٛف ٔلؼد انحادشح  -ت ٍٛأ٘ ٔسٛهر ٍٛيٍ ٔسائم انُمم
 نثؼض انشكاب  -ذجًٓش انًاسج (  4أسطش ) أدكـز :يا لاو تّ انسائماٌ  -يا لاو تّ تؼض انًاسج  -أسثاب انحادشح  ( .سطشاٌ )
 انــذــــهــٕل  ( :سطزاٌ )
–1
–2
–3
انــــخــــبتــــًـــخ  ( :سطز ٔادذ )
 -أحذد يٕلف ٙيٍ حٕادز انسٛش

 -يارا حصم ن هٕسٛهر– ٍٛ

ٔدذح انتزثٍخ اإلساليٍخ
 – Iالقرآن الكريم

.1

 ( :أكتت األجٕثخ ػهى ٔرلخ انتذزٌز)

اكتب من قوله تعالى :

من سورة الملك  :بسم هللا الرحمن الرحيم " .هو الرحمن آمنا به ........إلى فمن يأتيكم بماء معين".
من سورة القلم  :بسم هللا الرحمن الرحيم " .فلما رأوها قالوا  .........إلى إنا كنا ظالمين".
من سورة الحاقة :بسم هللا الرحمن الرحيم " .يا ليتني لم أوت  .........إلى هلك عني سلطانية".
 .2اشـــــــــرح :
 غــَ ْ
ــورا
 .3أصــــــــل بــخــط :
َ
 مد متصل
مــا أغ ْـــنـــى 
 مــد منفصل

 – IIالعقيدة و العبادات

 ( :أكتت األجٕثخ ػهى ٔرلخ انتذزٌز)

 .1اذكر ضد الصفات اآلتية :
 الوجود  -الغنى المطلق
 .2أصل الفعل بحكمه الشرعي :
 الفدية

امرأة وضعت حملها في رمضان
 القضاء

رجـــل تـــعــمــد التـَّـقـَـيـ ُ َـؤ و هو صائم
 القضاء و الكفارة

رجـــل أفـطـر في رمضان لكبر سـنــه
 .IIIاآلداب اإلسالمية و السيرة النبوية  ( :أكتت األجٕثخ ػهى ٔرلخ انتذزٌز)
 .1أعرف الرشوة.
 .2أضع دائرة حول حكم الشرع في الخمر :مكروه – حرام – مستحب
 .3اشطب على االقتراح الخاطئ :
 انهزم المسلمون في غزوة  :بدر – أحد  -الخندق

www.9alami.info

www.9alami.info

ٔدذح انتزثٍخ اإلساليٍخ
 – Iالقرآن الكريم

.4

 ( :أكتت األجٕثخ ػهى ٔرلخ انتذزٌز)

اكتب من قوله تعالى :

من سورة الملك  :بسم هللا الرحمن الرحيم " .هو الرحمن آمنا به ........إلى

فمن يأتيكم بماء معين".

من سورة القلم  :بسم هللا الرحمن الرحيم " .فلما رأوها قالوا  .........إلى

إنا كنا ظالمين".

من سورة الحاقة :بسم هللا الرحمن الرحيم " .يا ليتني لم أوت  .........إلى

هلك عني سلطانية".

 .5اشـــــــــرح :
 غــَ ْ
ــورا
 .6أصــــــــل بــخــط :
مــا أَغ ْـــنـــى 

 مد متصل
 مــد منفصل

 – IIالعقيدة و العبادات

 ( :أكتت األجٕثخ ػهى ٔرلخ انتذزٌز)

 .3اذكر ضد الصفات اآلتية :
 الوجود  -الغنى المطلق

 .4أصل الفعل بحكمه الشرعي :
امرأة وضعت حملها في رمضان



 الفدية



 القضاء

رجـــل تـــعــمــد التـَّـقـَـيـ ُ َـؤ
رجـــل أفـطـر في رمضان لكبر سـنــه 

 .IIIاآلداب اإلسالمية و السيرة النبوية

 القضاء و الكفارة

 ( :أكتت األجٕثخ ػهى ٔرلخ انتذزٌز)

 .4أعرف الرشوة.
 .5أضع دائرة حول حكم الشرع في الخمر :مكروه – حرام – مستحب
 .6اشطب على االقتراح الخاطئ :
 انهزم المسلمون في غزوة  :بدر – أحد  -الخندق
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