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 المملكة المغربية

 وزارة التربية الوطنية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 سوس ماسة درعة

  نيابة إقليم سيدي إفني
 

  -3102دورة يونيو  –االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية 

 مادة اللغة العربية و التربية اإلسالمية
 ساعة و نصف: مدة اإلنجاز

I. (نقطة01) غة العربيةالل 

 

و لما . بالحماس مفعمةالصحية، فخرج معي إلى الحديقة و نفسه  أحوالهزرت صديقا في المستشفى، و قد تحسنت 

اسمع يا صديقي، إن هذا المستشفى بناه أحد المحسنين في مدخل بلدتنا، و هو : جلسنا على مقعد خشبي، التفت إلي قائال

مجهزة بمصعد كهربائي خاص بالمرضى و كبار  طبقات دمة، إذ يتألف من خمسمن أحسن المستشفيات تصميما و خ

 .بمرشات عصرية تسقى السن، و ارتمت أمامه ساحة معشوشبة و مغروسة بأشجار و نباتات

يقبل  ، كما يقوم بخدمات التمريض ثالثون ممرضا و ممرضة،و ينهض به أحد عشر طبيبا منهم خمس طبيبات

فحين . لع كل يوم، و البعض اآلخر يشتغل ليال، و كلهم يخلص في أداء الواجب إال القليل منهمبعضهم على العمل في مط

 .هذا عطاء من رب السماوات و األرض...، يكتمل العمل المرتجىجميعها ، و تحترم المواعيدصالحةتكون النوايا 

 (02نقطة)  القراءة: المجال الرئيسي األول

 (ن2) :يتينالكلمتين التال مرادف ( ي)أوجد -1

 :..............مطلع:..................     مفعمة

 (ن1) :ضد الكلمة التالية من النص ( ي)استخرج

 .................. ≠ساءت

 (ن2) :مما يلي نوعية النص ( ي)حدد -2

 رسالة حكاية سيرة ذاتية خطبة مقالة

 

 (ن2).عنوانا مناسبا للنص( ي)ضع -3

.......................................................... 

 (ن2) :القيمة التي يتضمنها النص مما يلي (اختاري)اختر -4

 الصدق اإلخالص في أداء الواجب المساواة

 

 (ن2)من النص جملة تشتمل على ( ي)استخرج -5

 : ................................................أسلوب النداء -

 ........................................: ................أسلوب االستثناء -

 (ن3).للنص أفكار أساسيةثالث (  ي)حدد -6

- …………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………. 

 (ن2)ك في توفر المستشفيات على حدائق؟رأيما  -7

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 (ن4) .تي تحتها سطر حسب موقعها في النصالكلمات و الجملة ال( ي)شكلا -8
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 (نقطة51) الدرس اللغوي: المجال الرئيسي الثاني

 (ن6)التراكيب: األول المجال الفرعي

 (ن2) أكمل الجمل التالية بما هو مطلوب مع الشكل التام -1

 (ينعت حقيق) .بلده بإخالص.... ..................يخدم المواطن  -

 (مفعول معه)  ..............………عاد الفريق إلى مدينته  -

 (توكيد معنوي)  .الهدف الثاني...... ..……سجل الالعب  --

 (حال جملة اسمية)  ....................................................................................كتبت رسالة لصديقي  -

 (ن2.5: )تاليةالجملة ال( ي)أعرب -2

 .........................................................................................................................................:يقوم

 ....................................................................................................................................:بخدمات

 .................................................................................................................................:التمريض

 ......................................................................................................................................:ثالثون

 .....................................................................................................................................:ممرضا

 (ن1.5):الكلمات التالية حسب موقعها في النص( ي)أعرب -3

 .......................: ...........................................................................................................................ائالق

 ................................................: .................................................................................................ساحة

 ....................: ...........................................................................................................................جميعها

 (ن6) الصرف و التحويل: المجال الفرعي الثاني

 (ن 3) :النص استخرج من -1

 اسم ممدود اسم مقصور اسم مكان اسم تفضيل اسم مفعول اسم فاعل

 ................ .................. .................. .................. ................... .................... 

 

 فعل مزيد فعل مجرد فعل معتل فعل صحيح اسم آلة  اسم منسوب

.................... .................. ................... ................... .................... .................... 

  

 (ن 1.5) :(مع الشكل التام)  من األفعال التالية( يصوغ)صغ -2

 ..................       حرث: سم آلةا ...................التقى        :اسم مكان ..................بدأ         :اسم زمان

 ..................      استاء :  مصدرا ...................   ى نتها: اسم مفعول ..................     رعى :اسم فاعل

 

 (ن 1.5) :مع الشكل التام الجملة التالية إلى المثنى المؤنث( ي)حول -3

 .ي مبتسماو لما جلس على مقعد خشبي، التفت إل

........................................................... 

 (ن3) اإلمالء: المجال الفرعي الثالث

 (ن 5.5) .االسم بين قوسين نكرة مع الشكل التام( ي)اجعل  -1

 .للخير ...................... (الساعي) إن الطبيب 

 (ن 5.5). ابن أو بن: الفراغ ب( ي)امأل -2

 .محمد بالمستشفى الخيري. ...............ل علي يشتغ

 .الجيران معرضا للمعدات الطبية.. ...............زار 

 ن 1:بجمع األسماء التالية ( ي)ايت -3

 : ..........................ملجأ       : .................رئيس   : ..................... فأر    : ..................مسألة

 (ن1): التاء المبسوطة أو المربوطة (ي)اكتب -4
 ...... .فرحـ  ... إلى البيـ   .....الفتا   ....دخلـ
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 (ن51) اإلنشاء: المجال الرئيسي الثالث

 .زيارة المريضو آداب له أهمية  (ي)توضحو فيها لزيارة جاركما المريض،  (تدعينه) رسالة لصديقك تدعوه (ي)اكتب

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................................ 
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II. (نقط01) التربية اإلسالمية 

 (ن0) القرآن الكريم: األول يالمجال الرئيس

 :اآليات التالية( ي)أتمم -1

 .......................................................................................................و لقد زينا السماء  » :قال هللا تعالى

.........................................................................................................................................................

 سورة الملك « و بئس المصير.................................................................................................................

...................................................................................................... أن يبدلنا عسى ربنا»: قال هللا تعالى

.........................................................................................................................................................

 سورة القلم «جنات النعيم..........................................................................................................................

 ................................................................................................. فال أقسم بما تبصرون » :قال هللا تعالى

.........................................................................................................................................................

  سورة الحاقة «تنزيل من رب العالمين .........................................................................................................

 االستعالء؛ المدالنقل؛ اإلخفاء؛  اإلدغام؛ القلقلة؛ :اسبة من بين ما يليمنالالقاعدة الترتيلية ( ي) أوجد-2

 ..........طلقوا   ـنــــــفا-                                     .............ـلوكم  ـبــليـــ -

 :لها و المعنى المناسب كلماتبخط بين ال (ي)صل -3

 عهود --  الجارية

 الخروج من القبر --  أيمان

 السفينة --  عتل

 غليظ القلب، قاسي الطبع --  النشور

 

 (ن3.0) العقيدة و العبادات: ي الثانيالمجال الرئيس

 (ن1)في حقه تعالى صفتين واجبتين  و صفتين مستحيلتين (ي)أوجد -1

 ..............            ...............................................         : صفتين واجبتين

 .........................................           .....................     : صفتين مستحيلتين

 (ن1.5) الكفارة ؛الفدية ؛القضاء :ما حكم الصيام في الوضعيات التالية -3

 الحكم الوضعية

 ............................. أفطر رجل عمدا في رمضان

 .............................. أم فاطمة ترضع صغيرها في رمضان 

 .............................. جد يونس عجوز ال يقدر على الصيام

 

 (ن3.0) المية و الحديث الشريف و السيرة النبويةاآلداب اإلس: ي الثالثالمجال الرئيس

 (ن1) :بخط بين الحدث و المناسبة( ي)صل -1

 هجرة الرسول صلى هللا عليه و سلم --  .بتطهير الكعبة من األصنام و رفع اآلذان بها( ص)قام الرسول 

 مكة و فتح( ص)غزواته  --  .التحق الرسول بالرفيق األعلى و عمره يزيد عن الستين سنة

 حجة الوداع --  . بغار  ثور ثالثة أيام مختفيا عن أنظار قريش( ص)مكث الرسول 

 وفاته صلى هللا عليه و سلم --  "لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا:" خطبته الشهيرة قائال( ص)خطب 

 (ن1.5) :نبذ الرشوةبحديث نبوي شريف عن ( ي)استدل -2

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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