االمتحان اإلقليمي املوحد
لنيل شهادة الدروس االبتدائية  -دورة يونيو - 2015
نيابة  :املضيق الفنيدق
مادة  :اللغة العربية و الرتبية اإلسالمية.

مدة اإلجنـاز :ساعـة و نصـف.
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وحدة اللغة العربية ( 05نقطة)
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النص:

الكزاءة نشاط جينع بني املتعة ًالفائدةً ،حني ٍكزأ الفزد يف راحتى ًيف الفٌاصل بني أًقات عنلى ،فإن
عنلَات التعله ًالتفكري الذهنَة كلوا تكٌن يف حالة فاعلَةً ،حتكل تطٌرا ًإجناسا ،لكن يف ظزًف مزحية
ٍشعز الفزد فَوا باإلجناس دًن جود كبري.
إن الذٍن ال ٍكزأًن ٍعتكدًن أن الكزاءة نٌع من املعاناة  ،لكن الذٍن ٍعتادًن الكزاءة ٍ ،عتكدًن أنوا
مصدر لتحكَل مكدار عال من الزضا ً ،إشباع الكجري من الزغبات  ،إن املعتادٍن على ملء أًقات فزاغوه
بالكزاءة ٍشعزًن بضزًر بالغ أثناء هذي األًقاتً ،قد تشٍد صعادتوه بوا عن صعادتوه بكضاء هذي األًقات
يف مشاهدة التلفاس.
اجملال الرئيسي األول  :القراءة و الفهم05( .نقطة)
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اشوٍ اًفلشج األوىل من اًنص.
أعؽ عنىانا مناستا ًٌنص.
إرشح ما ًيل :
املذعح :
ًشعش :
ما طذ اًوٌمذني اًذاًٌذني.
اًذؼىس :
اًسعادج :
ما مفشد اًوٌمذني اآلدٌذني :
اًفىاصٍ :
ظشوف :
ما نىعٌح اًنص :سساًح  ،كصٌذج  ،ملاًح  ،كصح.
اسذخشض اًفوشج اًعامح اًذٍ ًذوس حىًها اًنص.

 -8رتب األفكار اآلتيت حسب ورودها في اننص

ًعذلذ اًزًن ال ًلشأون ةأن اًلشاءج معاناج .
عمٌٌاخ اًذفوري اًزهنٌح دوىن فاعٌح خالي اًلشاءج.
اًشعىس ةاًسعادج اسناء اًلشاءج ًفىق اًشعىس ةها اسناء مشاهذج اًذٌفاص.
املعذادون عىل مٍء أوكاخ فشاغهم ةاًلشاءج ًحسىن ةرسوس ةاًغ.
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اجملال الرئيسي الثاني  :الدرس اللغوي 50 ( .نقطة)

اجملال الفرعي األول  :تراكيب 66( .ن)
 -1اسذخشض من اًنص اًظمٌح املناستح ًٌرتسٌمح.
اسمه
ناسخ حشيف
فعٍ
 -2صم كم جمهت بانظاهرة انتي تتضمنها:
ً -ا كاسبا انذته .
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خربه طمٌح فعٌٌح
فاعٍ

مفعىي ةه

2ن

 -مفعىي معه.

 رسخ واًؼشًم .ً -حث اًلشاءج حتا .

 -نعر حلٌلٍ.

 -صاحث املوذتح سطٍ نشٌؽ.

 -مفعىي مؼٌم.

 -3أعشب ما دحذه خؽ:

2ن

اجملال الفرعي الثاني  :الصرف والتحويل6( .ن)
 -1أدسض االسماء اآلدٌح يف موانها املناسث داخٍ اًظذوي:
ػٌىع  ،موذىب  ،كاسا  ،مؼٌع  ،موذتح
اسم اًفاعٍ

3
2ن

 -منادي.

اسم املفعىي

2

اسم اًضمان

2ن

اسم املوان

املصذس
2ن

 -2اسذخشض من اًنص:
 اسم منلىص : طمع مؤنص ساًم: -3حىل انجمهت انتانيت إنى انمثنى انمؤنث وانجمع انمؤنث.
إن املعذادًن عىل مٍء أوكاخ فشاغهم ةاًلشاءج ًشعشون ةرسوس ةاًغ.

2ن

اجملال الفرعي الثالث  :اإلمالء (3ن)
 -1أهذث اًهمضج يف اًوٌماخ اًذاًٌح هذاةح صحٌحح.
مس(ء) نت :
5.1ن

ل(ء) ل (ء) :
بظ (ء)

 -2أهمٍ ( اةن) أو( ةن ) يف املوان املناسث.
 ........سينا طبيب عربي . عبد انمجيد  .......جهىن أديب مغربي . وجدث  .........انرومي شاعرا بارعا. .......... -بطىطت رحانت مشهىر .
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5.1ن

3

اجملال الرئيسي الثالث  :تعبري كتابي – (50نقطة)

ًليض صذًلى طٍ وكر فشاغه يف مشاهذج اًذٌفاص ،أهذث حىاسا ،داس ةٌنى وةٌنه ،دحتث ًه من خالًه كظاء
ةعع وكر فشاغه يف اًلشاءج عىل اال ًذعذي اًحىاس سمانٌح اسؼش.
مع مشاعاج ما ًيل :
االسدتاغ ةاملىطىع.
احرتاَ عالماخ اًرتكٌم.
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ترابظ األفكار وتسهسهها

اًذىظٌف اًسٌٌم ًٌشصٌذ اًٌغىي
اًذنظٌم وملشوبٌح اًخؽ
وحدة الرتبية اإلسالمية ( 55نقط)

اجملال الرئيسي األول  :قرآن كريم 0( .نقط)
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أهذث من كىًه دعاىل " :فئرا نفخ يف اًصىس" إىل كىًه دعاىل "ًىمةز دعشطىن ال دخفى منوم خافٌح"
ارشح:
واهٌح :
وكعر اًىاكعح
ما اًحوم اًذظىًذي يف هٍ من اًوٌمذني اًذاًٌذني:
اًسماء:
ًىمةز واهٌح:
مارا ًحذز ًألسض واًسماء عنذ اًنفخ يف اًصىس؟

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

3ن
5.1ن

5ن

5.1ن

 -1صٍ ةخؽ ةني هزه اًعتاساخ وصفاخ هللا دعاىل :
اًفناء .

صفح واطتح .
صفح مسذحٌٌح .
صفح طابضج .
 -2أدسض اًعتاساخ اًذاًٌح يف اًظذوي.

5ن

ًفعٍ ما ًشاء .
اًلذسج .

اًحمٍ  ،دشن األهٍ واًرشب ،اإلهشاس من اًنىَ نهاسا  ،دالوج اًلشآن
فشابع اًصٌاَ

مسذحتاخ اًصٌاَ

موشوهاخ اًصٌاَ

متٌحاخ اإلفؼاس

5.1ن

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

 -1هٌف عامٍ اًنتٍ ( ص) أهٍ موح ةعذ أن دخٌها فادحا منذرصا ؟

5ن

 -2أهذث حذًشا نتىًا رشًفا ًحص اإلنسان عىل اطذناب االنشغاي ةاألمىس اًذٍ ال دهمه.

5.1ن
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