
 

اإلسالمية اللغة العربية والتربية :المادة   

 ساعة ونصف: مدة اإلنجاز 

о: المعامل   

 

 االمتحان الموحد اإلقليمي
لنيل شهادة الدروس 

 االبتدائية

нлмп يونيو но :دورة  

 المملكة المغربية

 
والتكوين المهني  وزارة التربية الوطنية   

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
سوس ماسة درعةجهة   

 نيابة إقليم تيزنيت

 

 (نقطة рл) :أوال اللغة العربية 

كبر أعداء حقوق اإلنسان، فهي منشأ الحقد والكراهية بين البشر، وسبب التنازع والفرقة أمن  العنصرية   

قوامها التعايش  مشتركةإن تنوع البشرية في اللون والجنس والثقافة والدين ال يمنع قيام حياة . بين الشعوب

 .والتعاون المشترك والحوار المثمر

: قال هللا  تعالى. ، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينهكبيراتكريما اإلنسان  اإلسالملقد كرم ديننا    

: كما جعل اختالف الناس مدعاة للتعارف والتكامل وذلك في قوله عز وجل". ولقد كرمنا بني آدم"

 ".ل لتعارفوا، إن أكرمكم عند هللا أتقاكموجعلناكم شعوبا وقبائ"

 .فمتى تنبذ البشرية العنصرية وتتعاون على الخير؟ ومتى يعامل بعضنا بعضا دون تحقير أو تمييز؟    

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 :األسئلة

 (نقطة мн) :القراءة

м- القيم الدينية والوطنية -والتكنولوجيا العلم : إليهما النصمجالين ينتمي  (ي)من بين المجاالت اآلتية، حدد- 

 (نм. ) التغذية والصحة والرياضة -نسانالديمقراطية وحقوق اإل

н- قصيدة ، مقالة ، قصة ، مسرحية: ما يليمالنص  نوع (ي)حدد.  (мن) 

о- قيمتين تضمنهما النص( ي)استخلص.  (мن) 

п-  ؟ أعداء وما ضد  ؟  الكراهية : ما معنى (н ن) 

р-  نسان؟كبر أعداء حقوق اإلأ الكاتب العنصرية منلماذا اعتبر  (нن) 

с-  لالستفهام أسلوبامن النص ( ي)استخرج ( .мن) 

т- الفكرة العامة للنص( ي)حدد.  (нن) 

у- تحقيرالتمييز أو الا مفيهسلوكين يظهر ( ي)اذكر.  (нن) 

 (نقط у): الشكل

 (ن у.)الجمل المكتوبة بخط عريض ( ي)أشكل 

 (نقط с):التراكيب

м-  ما تحته خط في النص( ي)أعرب.  (пن) 

н-  تتضمن حاال ةجمل( ي)ركب.        ( نقطةм)  

о- ركب جملة تتضمن  تمييزا.           ( نقطةм ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ нمن  мالصفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 (نقط с) :والتحويلالصرف 

м-  من النص اسم تفضيل( ي)استخرج. (мن) 

н- قيام     –  تكريم    :مع الشكلفعل كل من المصدرين اآلتيين ( ي)حدد.   (нن) 

о-  الحقوق  -نسان  اإل: لالسمين اآلتيين ( ي)انسب   (мن) 

п- (فمتى تنبذ البشرية العنصرية وتتعاون على الخير) :الجملة لتحويل( الناس )كلمة ب( البشرية) كلمة  (ي)غير (нن) 

 (نقط о) :مالءاإل

м-  رف المناسب حسب التغييرات اآلتيةعلى الح (منشأ)همزة  كلمة ( ي)اكتب : 

 (نм)   . كم....نا   مثل منشــ....منشـ هذا

н- بتجنب السلوك العنصري الفتىي القاضمر أ :من المعرفة إلى النكرة ما تحته خط  حول.   (нن) 

 (نقطة мр) :التعبير الكتابي

 . األستاذ كتابة موضوع لمجلة القسم، طلب منكم سبة اليوم العالمي لحقوق االنسانبمنا

ة مراعاتها في التعامل وضرور أو حقوق الطفلنسان عشرة أسطر تتحدث فيه عن حقوق اإلسبعة إلى  من ااكتب موضوع

، وإدراج ظيف السليم للغة وعالمات الترقيموالتو ،األفكارمع مراعاة التصميم المناسب، وتسلسل )  .بما يؤكد رأيكمستشهدا . بين الناس

 .(اتاالستشهاد

 (نقط мл)سالمية التربية اإل: ثانيا 

 (قطن р ) :القرآن الكريم 

м- (كم نذيرـألم يات. ....................................ولقد زينا السماء الدنيا  : )كتابة اآليات( ي)تمم أ(     .нن) 

 (نм)     .(وما هو إال ذكر للعــلمين  ...........فاجتباه ربه فجعله من الصــــلحين )                           

н-  مع الميم (قليال)عند التقاء تنوين ( ومنون قليــال مــا ت: ) القاعدة التجويدية في قوله تعالىما.            (мن) 

о- (...وال تكن كصاحب الحوت)  :من المقصود بصاحب الحوت في قوله تعالى                             (мن) 

 (نقطتان ونصف)  :العقيدة والعبادات 

м- صفة واجبة في حقه تعالى وأخرى مستحيلة( ي)كر اذ.         (мن) 

н- البلوغ -السفر -المرض –النية : ما يلي في الجدول( ي)أدرج  (мΣрن) 

 

 

 (نقطتان ونصف) :اآلداب والحديث والسيرة

м-  حديثا في ذلك( ي)اذكر . الرشوةحرم هللا تعالى.                      (мن) 

н-  المسلمون؟في أي شهر كانت غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها   (лΣрن) 

о-  ما اسم تلك . في إحدى الغزوات انهزم المسلمون بسبب عدم التزامهم بأوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم

 (نм)  الغزوة؟

 انتهى وهللا الموفق                                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ нمن  нالصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلفطارمبيحات  مستحبات الصيام فرائض الصيام شروط الصيام

    


