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 ي ـــــــــد اإلقليمـان الموحـــــــــــاالمتح

 ـــ 5102دورة يونيو ـ ــ ةـــــــــــــــــــاالبتدائي دروسالادة ــــــــــلنيل شه
 

 المعامــل ازــــــــاإلنجمدة  دةامــــ
 0 دقيقة 03ساعة و 1 اللغة العربية والرتبية اإلسالمية

 
 

********************************************************************************************************************************************************************************************************** 
 
 (ةنقط 12)ة عربيـة الغــللاوحـدة أوال:  

 (ةنقط 51)القراءة والشكل. . 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ن(5)                 مما يلي:حدد نوعية النص أ. 0.0
 خطبة قصة مقالة شعر حوار رسالة

 

 ن(3)              .أصل كل كلمة بمرادفها وضدىا حسب سياق النص. 5.0
 مرادفها     الكلمة ضدىا          

 ـــــرحـطـــــــ
 بير ــــــقال

 داءـــــعاأل

 
 
 

 
 
 

 يـــــالقاص

 استنشاق

 رانـــــــــقاأل

 
 
 

 
 
 

 دــــــــالبعي
 حصااباأل
 مـــــــــــــش

 

 ن(5)                  . أقترح عنوانا مناسبا للنص.3.0
 ن(3)              ىا من بين ما يلي.في النص، أحدد بعض القيم وجت  . ر  1.0

 الظلم التآزر االختالف االعتزاز بالوطن التضامن التعاون كراىيةال الصدق قداحل احلب
 

 ن(5)             ؟لماذا ،أكثر فضلأ القيم أعاله من أي قيمة أخالقية إيجابية. 2.0
 ن(5)              أستخرج من النص جملة تتضمن أسلوب التعجب.. 3.0
 ن(3)           .(نقلها على ورقة التارير )ممكنالنص. أشكل الكلمات والجملة التي تحتها سطر في 4.0

 النــــص:
ُُعدتُ  ُأفضل ُالصيفية ُانفُةــفرصالمخيمات ُفيها ُمتعةُُلالطف صاليكون ُأبويه عن

 يعرفهاُالقاصيُوالداني.ُةـصحيوُتربويةُوتجربةُإيجابية،ُحيثُتعودُعليهُبفوائد
ُ ُاألطفال ُيمكن ُفالمخيم ُالصحي، ُالجانب ُالنقيُُمـهكلفمن ُالهواء ُاستنشاق من

ُالشمسُ ُبؤشعة ُأوُُةـالساطعواالستمتاع ُالجبل ُأو ُالبحر ُفي ُسواء ُالذهبية ُالرمال وبمنظر
فإن الطفل يترك أسرته الصغيرة ليندمج داخل مجموعة أماُمنُالناحيةُالتربوية،ُ. الصحراء

ُعلىُُ،من أقران تسود بينهم الروح الجماعية ُواالعتماد ُوالتآزر ُالتعاون ُيتعلمون حيث
ُيرددونُ ُحيث ُالمجموعة ُفي ُواالنسجام ُالتناغم ُتعلمهم ُكما ُلآلخرين. ُالخير النفسُوحب

فيُالنفوسُوينميُاالعتزازُبالوطنُوبؤمجاده.ُفماُأروعُُالحماس يثيرُ ُترديداأناشيدُجميلةُ
 !ةالمخيماتُالصيفي

 بتصرف.ُ،6غةُالعربية،ُقرحابُاللفيُ                       
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 النهائيةالنقطة  
.......... 
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 نقط( 3)التراكيب.  .5
 ن(552)         النص:حسب موقعها في  والتي تم شكلها اليةالكلمات الت. أعرب 0.5 

 :احلماس ،           الساطعة: ،      :       همكل ،   :        حصاية:           ، فرحصة 
 ن(5)              :في الجمل التاليةالتي تحتها سطر  المنصوباتبين نوع أ. 5.5 
 مبا تعلمو وعاشو. ا  ــفرح* عاد الطفل من ادلخيم    

 .حارا استقباال   الطفل العائد من ادلخيم األماستقبلت * 
 يف االستجمام والراحة. ة  ــرغب الصيفية ة  ـالعطلو قام ادلخيمات الصيفية* ت     

 ن(052)           .مع الشكل ن" على الجملة التاليةكا" ثمن" . أدخل "إ2.3
 .رود  الو   عة  قل  ـب   وطنيا   أجدادي معروفة   ة  لدب     

********************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 نقط( 3)الصرف والتحويل.  .3
 ن(5)              واحدا من كل نوع مما يلي. ستخرج من النصأ. 0.3

 فعل الزم مذكر اسم منسوب اسم منقوص اسم تفضيل
    

 ن(5)                 .مع الشكل أتمم ملء الجدول. 5.3
 المصدر منو اسم المفعول منو اسم الفاعل منو مضارعو الفعل

     ر  ـــش  ن  
     ن  ــمتا  ا  

 ن(5)   من الجدول.مناسبة في الخانة ال ، وطن  ا، م  ـنع  س   ،، دواء  ح بلى ،ثق  و    :ضع الكلمات التاليةأ. 3.3
 مجرد صحيحفعل  فعل معتل اسم مقصور اسم ممدود اسم مكان

     
 

**********************************************************************************************************************************************************************************************************  

 نقط( 3)اإلمالء.  .1
 ن(3)    منها. إمالئياخاطئة في النص وأصحح ال ناكلمات التي تحتها سطر الحظ الأ

ب حيال يغش يف االمتاان، حسن ادلعشر، متعلما جمتهدا و كرمي األخالق  ا  فت يوسف ابن دـكان حمم
 وئ  زمالتعاون مع يلة، كما ئ  س  الدروس وطرح األ   ئ  بنا من ادلشاركة يفكل يال  ولتو. فهئ  ب عاحيكما   ةدرسادل

       الثقافة والعلم  ةأحصبا فقدالباوث خارج الفصل الدراسي. القيام بو  ادلدرسية الواجباتجناز وزميالتو يف إ
 ووسائل االتصال احلديثة وغًنىا... تواجملال ادلكتباة وحدىا، بل من ةمن ادلدرس خذانـئ  يـ  ال 

********************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 (ةنقط 02)اإلنشـاء.  .2
 وكلو فرح وغبطة هبذه التجربة األوىل لو يف ادلخيمات. أراد أن يكتب رسالة من ادلخيم الصيفي "دـأجم"عاد 

و قنعيبٌن لو أمهية ادلخيم وفوائده بالنسبة للطفل وبالتايل يلياكي لو عن ىذه التجربة و  "انـري"إىل ابن عمو  خطية
 يف كتابة ىذه الرسالة. )يو(للمشاركة يف ادلخيم الصيفي القادم. ساعده

 أثناء كتابتك للرسالة، جيب مراعاة ما يلي:
 تضمٌن كل عناحصر الرسالة(خضوع النص لتصميم مناسب للرسالة(. 
 .تتضمن الرسالة بعض أنشطة ادلخيم وأمهية ادلخيمات وفوائدىا بالنسبة للطفل 
 .استعمال أسلوب اإلقناع وتسلسل األفكار 
 واحرتام عالمات الرتقيم. اللغوية األخطاء منمل سالمة اجل 
  ر.و سط 8أو  7حصر الرسالة يف 
 .مقروئية اخلط 
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 ريان التنغًني      أجمد الدادسي    
 124ص.ب          3زنقة ، 16 

 بلدية تنغًن           ،حي الفرح   
 ادلغرب       ادلغرب قلعة مكونة،
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 نقط(01) اإلسالميــة بيـةتر الوحـدة : ثانيا
 نقط( 2)القـرآن الكريـم. . 0

 أتمم بالخط العادي كتابة اآليات القرآنية التالية. )بدون شكل(. 0.0
 ن(0)                  من قولو تعالى في سورة الملك:أ.  

              د متيز من الغيظتكا ........................  إىل  رـضالل كبيإال يف 
 ن(0)                  من قولو تعالى في سورة القلم:ب.  
               حالف مهٌنوال تطع كل...................  إىل نـوليقال أساطًن األ 
 ن(0542)                    من قولو تعالى في سورة الحاقة:ج.  

              فال أقسم مبا تبصرون.....................إىل ...  رونـال ما تذكـقلي 
 ن(152)          تحتو خط في اآلية أسفلو. . أحيط الحكم التجويدي الوارد في ما5.0

 ،   مد،   إمالة.،   إدغامبقالإ.....................: : نميمب مء  مهاز م ّشآ
 

 ن(1542)                . أصل كل كلمة بمعناىا حسب سياق النصوص القرآنية أعاله.3.0
  تهامالئك                   خزنتها           
  كثًن العيب للناس                  مهاز              
 ساحر                  كاىن            

********************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 (قطةن 552)العقيدة والعبادات. . 5
و ل  صفات التالية أ ص نِّف  ال  . 0.5  ن(0552)                 .ح س ب  ال ج د 

 ، العجز، اإلرادة، الغىن ادلطلقالقدرة، اجلهل
 صفات واجبة في حقو تعالى صفات مستحيلة في حقو تعالى

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

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

 ن(0552)                  .أجيب ب"صحيح" أو "خطأ". 5.5
 .(             )  .................................................... النية من سنن الصيام -أ.   
 (.            )   .............................. اإلكثار من النوم هنارا من مكروىات الصيام -ب.   
 (.            )   .....................................تعجيل الفطور من مفسدات الصيام  -ج.   
 (.              ) .........رجل عمد شرب ادلاء يف رمضان وىو حصائم وجب عليو القضاء فقط -د.   
********************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 (قطةن 552)اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية.  .3
 ن(052)         .ضع أرقام السلوك فقط(أ)سلوكات التالية حسب الجدول أسفلوصنف ال. أ0.3

.قدم الرشوة، أ .غش يف االمتاان،أ  .شرب مثىن وثالث، أ .حصديقي أغتاب ، .آكل مما يليين،  .قول اخلًنأ. 
 سلوك مذموم آداب الحديث آداب الطعام والشراب

   
 

 ن(0)           كان ذلك؟ ىجريةالحدث البارز في حجة الوداع، وفي أي سنة  ذكرأ. 5.3
********************************************************************************************************************************************************************************************************** 

 انتهــــى
 للجميـع موفقحظ 

 النقطة اإلجمالية
........... 
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