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 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 لجهة طنجة تطوان
 ـ نيابة إقليم وزان ـ

 

 

 موضوع االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس

 االبتدائية في وحدتي اللغة العربية والتربية اإلسالمية.                          

 ـ 1025ـ دورة يونيو 

 دقيقة. 00س و2مدة اإلنجاز:                                                                                                وحدة اللغة العربية:  

 :النص    

صوامع المساجد وأقواس األبواب تطلع إلٌه بشوق ولهفة من خالل أل خاص، وزان بجما مدينةتتمتع         

 والنوافذ وقبب األسقف. 

أسفل جبل أبً هالل، فتتوشح بتاج أوراق الزٌتون،  كؤمٌرةمدٌنة عرٌقة األصالة والوجود، تتربع         

، وتؤخذك دروبها الضٌقة تحية المرحب المباركة تحييك أشجارهاوتتعطر بعبق الرٌحان والتٌن والرمان. 

غزله...خاصة وقد بلغ الحائك مكوكه ومومساحتها إلى القٌسارٌة القدٌمة، فٌستهوٌك ناسج الصوف بمنسجه 

 والجلباب الصوفٌة الوزانٌة شهرة عظٌمة.

والتسامح بٌن جمٌع  التعاٌشوما أعرق تارٌخ المدٌنة الذي جسد ! يارفاقدٌنة وزان فما أجمل سحر م     

  !المعمور الشرائح االجتماعٌة التً استوطنت المدٌنة عبر التارٌخ من ٌهود ومسلمٌن ٌا أصدقاء

 

                                                                              ن(10)القراءة والفهم:ـ  2

 ن5,5                                 الكلمات التالٌة حسب سٌاق النص:                       )ي(ـ اشرح أ

 ..............................:.............................................................بعبقـ     

 ..........................:..............................................................ـ ٌستهوٌك   

 .......................................ـ استوطنت:.................................................  
 

 ن5,5   بضد الكلمات التالٌة الواردة فً النص:                                                  )ي(ـ إٌت ب

 ـ الضٌقة:.......................................      ـ األصالة:......................................... 

 التعاٌش:...........................................ـ 
 

 ن2                      فً الخانة المناسبة:×( الذي ٌندرج ضمنه النص بوضع عالمة)المجال  )ي(حددـ ج 

 ـ مجال العلم والتكنولوجٌا.   

 ـ مجال الحضارة والعمران.  

 ـ مجال األسفار والرحالت. 
 

   ن2     ......... .............. ..............................................عنوانا مناسبا للنص.    )ي(ـ اقترح د 

    ن5     ................................ ........ ...............................بم شبه الكاتب مدٌنة وزان؟     ـ  ـه

  .............................االسم والنسب:.........

 ..........................رقم االمتحان:.............

 .................................المؤسسة:.........
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                                                    ن2                                    الفكرة األساسٌة للنص من خالل الجمل التالٌة: عالمة أمام )ي(ـ ضع و

 ـ وصف الكاتب لألخطار البٌئٌة التً تهدد مدٌنة وزان. 

 ـ إعجاب الكاتب بمدٌنة وزان ووصف بعض معالمها العمرانٌة. 

 ـ اعتبار الكاتب مدٌنة وزان أهم إقلٌم بالجهة الشمالٌة للمملكة. 
 

                                                   ن2                             :    اثنتٌن من القٌم اإلسالمٌة التً ٌتمٌز بهامن النص قٌمتٌن  )ي(ـ استخرجز

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

  ن2       من النص العبارة التً تدل على التعاٌش السلمً بٌن سكان مدٌنة وزان قدٌما.      )ي(استخرجـ ن

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

                                                                                          ن5                                                                   على غرار العبارة التالٌة:      )ي(ـ انسجح 

 !ـ فما أجمل سحر مدٌنة وزان ٌارفاق  

 .................................ـ .....................................................................................  

                                                            ن5                                                                  فً النص:  ما كتب بخط غلٌظ )ي(ـ اشكلط  

 (ن6) التراكيب:ـ  1

                                                                              ن2                                                           التالٌة: من النص الظواهر التركٌبٌة )ي(ـ استخرج أ

 مضاف إليه مفعول مطلق سببينعت  نعت حقيقي

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

    

                                                                 ن2                                   :    من النص جملة تتضمن منادى وحدد نوعه وإعرابه )ي(ـ استخرج ب

 إعرابه نوعه المنادى منادىتتضمن جملة 

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

 

                                                                                            ن2                                                                       ما تحته خط فً النص:     )ي(ج ـ أعرب

 ..........................ـ كأمٌرة:...............................................................................   

 ...............................................................................................ـ التعاٌش:.........   

 ال ٌكتب أي شًء

 فً هذا اإلطار
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 (ن6) الصرف والتحويل:ـ  0

                                                   ن2                                                األسماء المناسبة للجدول التالً:     من النص  )ي(ـ استخرج أ

 اسم المفعول مصدر اسم الفاعل فعل مضارع

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

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

 

                                             ن5,5             ـ تسامح.   ـ مغزل   ـ الذي :   )ي( الكلمات التالٌة حسب معطٌات الجدول التالً صنفـ  ب
           

 اسم الموصول اسم اآللة مصدر

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

                                              ن2,5                                       والجمع بنوعٌه:      المذكر الجملة التالٌة إلى المثنى  )ي(حولـ   ج

 ـ فٌستهوٌك ناسج الصوف بمنسجه ومكوكه ومغزله فً عملٌة النسج.   

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

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

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

 (ن0)اإلمالء:  ـ 4

                          ن3        كتابة الكلمات الواردة بالجدول حسب المعطٌات المقدمة بشؤن الهمزة والتاء واأللف:   )ي(ـ أكمل أ

  المقصورة/الممدودة األلف التاء المتطرفة الهمزة المتوسطة

 موسٌق.... لهف.... شرا..ح

 .ء..مـس مساحا.... ...رٌختـ
                           

 (ن25) :اإلنشاءـ  5

فؤعجبت  أو غٌرها...مغربٌة كوزان أو مكناس أو الرباط أو فاس أو تطوان  مدٌنة تارٌخٌةزرت       

 التارٌخٌة.  بمعالمها العمرانٌة ومآثرها 

تدعوه فٌها لزٌارتها للوقوف على ما تتمٌز به من جمال وتعرفه فٌها بهذه المدٌنة،  ،اكتب رسالة لصدٌق لك  

 . وطٌبوبة سكانها معالمها وروعة آثارها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وحدة التربية اإلسالمية:

 (ن5)  لكريم:القرآن اـ  2

 ........................................................... آمنا به :" قل هو الرحمنمن قوله تعالى )ي(ـ اكتبأ 

إلى قوله   ...........................................................................................................

                                                                      ن5                                                                    . سورة الملك."فمن ٌؤتٌكم بماء معٌن "تعالى:

لضالون................................................... " فلما رأوها قالوا إنا :ب ـ اكتب)ي( من قوله تعالى

                                                                                    ن5        ربنا إنا كنا ظالمٌن". سورة القلم. إلى قوله تعالى:" .....................................................

من قوله تعالى:" وأما من أوتً كتابه بشماله"......................................................  )ي(ج ـ اكتب 

      .الحاقة...إلى قوله تعالى:"هلك عنً سلطانٌة" سورة .......................................................

        ن5

                                         ن5                                 سٌاق اآلٌة الكرٌمة:                                       حسب )ي(ـ اشرح 2

 .............................................................................................................ـ غورا:..  

 ............................................................................................................ـ أوسطهم:  

                                                ن5                                        " سبحان ربنا"      :القاعدة التجوٌدٌة الموجودة فً قوله تعالى د ـ ما

 .................................................................................................................... ـ   

 (ن1,5) العقائد والعبادات:ـ  1

                                               ن5                                      :ضد الصفات التالٌة التً ال تجوز فً حقه سبحانه وتعالى )ي(اذكر ـأ 

 ـ الغنى:......................                              ـ العلم:...........................

 القدرة:.........................ـ الوجود:....................                               ـ 

                                                                ن5                                                    الصٌام اصطالحا.                            )ي(عرف -ب

 ..................................................................................................................ـ ....  

                                                ن5,5                       " صٌام فاسد" أمام العبارة التالٌة:         " أوصٌام صحٌح"عبارة  )ي(ج ـ اكتب

 .            ............................     رمضان دون تناول وجبة السحور أحد أٌام شهرفً ـ شخص أصبح صائما  

 ن(1,5) اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية:ـ  0

                                                                          ن5                                                       الحدٌث النبوي الشرٌف التالً:            )ي(أ ـ أتمم 

 " من حسن إسالم المرء.........................................................................................."   

    ن5                                          ضرار المخمرات:                   أضررٌن من  )ي(ب ـ اذكر 

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

  ن5,5                  ؟   ج ـ فً أٌة سنة من البعثة، هاجر الرسول صلى هللا علٌه وسلم من مكة إلى المدٌنة

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