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 المملكة المغربية  
 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 سوس ماسة درعةجهة ل

 ة اكادير اداوتنانابــــــني

  

 االمتحان اإلقليمي الموحد 
 لنيل شهادة الدروس االبتدائية

 2015دورة يونيو 
 –اللغة العربية والتربية اإلسالمية  -

 إلنجاز: ساعة ونصفمدة ا

 هذه الورقةإلجابة على ا

 

. جة المخلفات االلكترونيةالذي أنا فيه معروف في دلهي عاصمة الهند بأنه مركز شعبي لمعال الشارع إن    

هنا تنتهي حياة التكنولوجيا. يجلس االطفال في حشود مشغولة، حيث يفصلون القطع التي ال فائدة منها من 

 المعدن، والبالستيك، واالسالك عن تلك االجزاء التي ربما استطاعوا بيعها.

لكترونية بأيديهم، وقليل منهم قد إن أياديهم تغطيها الخدوش والقرح من جراء محاولتهم نزع المكونات اال

أصابتهم الكحة والسعال والصداع بعد استنشاق الرغاء السام من االجزاء البالستيكية المحترقة. يا لها من 

طفولة محرومة. في كل ركن من أركان الهند تجد مقلبا للنفايات مثل هذا. فالدولة تستورد كل عام نحو 

 نية من الدول االكثر ثراء.من المخلفات االلكترو طنخمسين ألف 

 
 ،أمة من العباقرة، أنجيال سايني، ترجمة طارق راشد عليان2015، مارس422، العدد50سلسلة عالم المعرفة،ص

                                                                                              
 

سلم 
 التنقيط

 نقطة( 20) أوال: القراءة 
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 ن1 عنوانا مناسبا للنص: ضع  أ .1

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

 ن1 ) سطر تحتها( مما يلي: المناسبة ةكلمالنوعية النص باختيار  حدد  أ .2

 خطبة –مقالة  –رسالة  – قصة  -شعر  

 ن 3  :عن مرادف الكلمات التالية في النص بحث  أ .3

 ..............:     جموع    

 .............:    جروح   

 ...............:  بقايا   
 

 ن 3 :سطرا تحت الضد الصحيح ضع  أ .4

 .مجهول   -  منكر   -   مكروه     #   معروف      

    .يجمعون  -  يخيطون  -  حونيصال     #  يفصلون      

 .جوع  -  كرم  -  فقر     #       ثراء      
       

 ن 2 أجيب  ب: خطأ أو صحيح انطالقا مما جاء في النص ؟ .5

 ن(1) االطفال في الهند يشتغلون في تدوير النفايات االلكترونية ألنهم يحافظون على البيئة 

 ن(1)    .تصيب بعض االطفال فقط بالسعال النفايات االلكترونية ليست خطيرة ألنها 
 

 ن 2 نقطة لكل قيمة(1؟ ) حقين يحرم منهما االطفال في الهند انطالقا من النص أذكر .6

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

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

 ن 8 ( كلمة صحيحة نقطة على كل 0.5المسطر تحتها في النص. ) ةالجمل شكل  أ .7

  ...………………..………اسم المصحح:
  ..…………………النقطة المحصل عليها:

 ...…………………………: تلميذاسم ال

 ……………………………: االمتحان رقم .……………………………...  توقيعه:
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 نقطة( 15ثانيا: الدرس اللغوي)
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 ./.....6مج:
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3.../..... 

 

 

 

 

 /....6مج:

 

 نقط( 6التراكيب: ) .1

  لكل جواب صحيح( نقطة 0.5  (من النص مايلي:   ستخرج  أ  – 1.1

 

 نعت جار ومجرور فاعل فعل

    

 

 ن( 2) أعرب الكلمات المضغوطة في النص: 1.2

 ن(1........................ ):....................................................................................الشارع

 ن(1) :...............................................................................................................طن 

         

 نقطة لكل جواب( 0.5ن / 02): أصل بخط بين كل ما تحته خط والظاهرة المناسبة – 3.1   

                                                                             

 توكيد لفظي  *     *                               معروفإن الشارع الذي أنا فيه 

 مضاف اليه    *                                                                          
 بهمفعول    *                                      *      التكنولوجياتنتهي حياة 

 مفعول مطلق   *                                                                          
 بدل  *                             * وق الشمسوشريبدأ االطفال العمل 

                                                           مفعول معه                     *                                                                            

     خبر    *                    *  -جلوس الكباريجلس االطفال في الورشة 

                                                                                  

 نقط( 6الصرف والتحويل: ) .2

    

 (نقطة لكل جواب صحيح 0.5 (ن 2  : الجدول بما يناسب مألأ  -1.2 

 

 دحرج -سماء – مكواة– وبحاس– استقبال – استكمل– ود -مسموع - نسانيةاإل  –فقراء 

 سم منسوبا فعل مزيد سم مفعولا ممدودسم ا

  

 

  

    

 

 نقطة لكل جواب( 0.5)ن 1: هما حسب الجدول يهما وأفعالياستخرج من النص اسمي مفعول وبين وزن – 2.2 

        

 فعله وزنه اسم المفعول

   

   

 

 لكل جواب صحيح( نقطة1 ( ن3 :األعداد بالحروف في الجملة التالية كتب  أ  - 3.2   

 .أطفال 9في الورشة يعمل *       

 .في االسبوع ساعة 17الفتيات يشتغلن *       

 .لتناول الغداء دقيقة 11يستريح العمال الصغار  *      
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3....../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /....3مج:

--------- 

 :أمأل الجدول االتي بما يناسب      نقط( 3اإلمالء: ) .3

 (جواب صحيح نقطة لكل 0.5 (:        التالي أتمم الجدول  

 تصحيحها صحيح أم خطأ الكلمة

   الؤ  س  

   اإلنتظار

   نىد

   قاضي

   فتياة

   عمر ابن الخطاب
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 الصفحة المواليةاإلنجاز في     نقطة( 15) ثالثا: اإلنشاء 
 أسطر( 10و 8)ما بين أكتب مقالة  .ل بمدينة أكاديركلفتك مجلة الفصل إلعداد بحث حول ظاهرة تشغيل االطفا /...15

 تتحدث فيها عما يلي:

 ثالثة أسباب لظاهرة تشغيل االطفال؛ 

 ثالثة أخطار تهدد سالمة االطفال نتيجة استغاللهم في العمل المبكر؛ 

 ثالثة حقوق يتم هدرها نتيجة استغالل االطفال في الشغل؛ 

 ل.ثالثة حلول للحد من ظاهرة تشغيل االطفا 
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 لمملكة المغربيةا  
 والتكوين المهني وزارة التربية الوطنية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 سوس ماسة درعةجهة ل

 ة اكادير اداوتنانابــــــني

  

 االمتحان اإلقليمي الموحد 
 لنيل شهادة الدروس االبتدائية

 2015دورة يونيو 
 –اللغة العربية والتربية اإلسالمية  -

 جاز: ساعة ونصفمدة اإلن

 

 نقط5أوال: القرآن الكريم: 

 نقط( 3) اكتب بالخط العادي وبدون شكل: -1

 ن(1) من اول سورة الملك الى قوله تعالى : "   الذي خلق سبع سموات طباقا "

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

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

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

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

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

 

 ن(1) ومن قوله تعالى : " انا بلوناهم " الى قوله تعالى : " فأصبحت كالصريم " من سورة القلم .

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

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

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

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

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

 

 ن(1) تذكرة للمتقين " الى اخر سورة الحاقة  .ومن قوله تعالى : " وانه ل

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

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

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

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

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

 

 ن(1) اصل كل عبارة قرانية  بالحكم التجويدي المناسب: -2

 "                                                    المد المنفصل          كما بلونا اصحاب الجنة"                 

 إلدغاما                                      " فطاف عليها طائف من ربك "                         

 المد المتصل                                                                                                      

              

 ن(1)امام الداللة المناسبة:   اضع عالمة -3

 نسيم الصباح -            ضوء القمر -         سواد الليل  -             الصريم:

 ندامة   -          انتصار            -                  نعيم -              :حسرة
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 نقطة 2,5ثانيا: العقيدة والعبادات: 

 

 ن(1.25) استخرج الصفة الواجبة ونقيضها مما يلي ، ثم امال الجدول: - أ

  لعدم ، القدرة ، العلم ، العجز ، الجهل ، الوجودا                                   

 

 الصفة المستحيلة  في حقه تعالى الصفة المستحبة في حق هللا تعالى

  

  

  
 

 ن(1.25) اتمم ملء الجدول الخاص باحكام الصيام : –ب 

لصيام ، مبيحات مفسدات الصيام ، شروط الصيام ، مستحبات الصيام ، سنن الصيام ، فرائض الصيام ، مكروهات ا

 االفطار .

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

المبالغة في  النية الدعاء عند االفطار تعجيل الفطور البلوغ

 المضمضة

 

 نقطة 2,5وي والسيرة النبوية: ثالثا: اآلداب اإلسالمية والحديث النب

 ن(1) امال الفراغ بما يناسب : -1
 لى   ......................... رفقة ................................إهاجر النبي صلى هللا عليه وسلم من مكة 

 ............حج النبي  صلى هللا عليه وسلم في السنة  ...................      وسميت  بحجة ...............

 ن(0.5): اتمم الحديث النبوي الشريف -2

 :  صلى هللا عليه وسلمقال  رسول هللا 

 .........................................................................................." من حسن اسالم

 ن(1) : مام كل سلوكأاكتب ) نعم   (   او   )  ال  (     - 3

  ب مفيد للعقل والصحةالخمر شرا

  دعا االسالم الى الرفق بالحيوانات

  من اداب الطعام الحمد والشكر على النعمة

  الغيبة والنميمة من اخالق المسلم

 


