
  

  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
  العيون بوجدور الساقية الحمراءجهة 

        العيوننيابة 

        االمتحان اإلقليمي الموحداالمتحان اإلقليمي الموحداالمتحان اإلقليمي الموحداالمتحان اإلقليمي الموحد
        لنيل شهادة الدروس االبتدائيةلنيل شهادة الدروس االبتدائيةلنيل شهادة الدروس االبتدائيةلنيل شهادة الدروس االبتدائية

        2012012012015555: : : : دورة يونيودورة يونيودورة يونيودورة يونيو

        3: : : : المعامل المعامل المعامل المعامل         وحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالميةوحدتا اللغة العربية والتربية اإلسالمية
  دقيقةدقيقةدقيقةدقيقة    30ساعة واحدة وساعة واحدة وساعة واحدة وساعة واحدة و: : : : مدة اإلنجازمدة اإلنجازمدة اإلنجازمدة اإلنجاز

        ....أجوبة هذا االمتحان على ورقة التحريرأجوبة هذا االمتحان على ورقة التحريرأجوبة هذا االمتحان على ورقة التحريرأجوبة هذا االمتحان على ورقة التحريرأكتب كل أكتب كل أكتب كل أكتب كل 
    وحدة اللغة العربيةوحدة اللغة العربيةوحدة اللغة العربيةوحدة اللغة العربية: : : : أوالأوالأوالأوال

فھ���و ش���ھر الص���يام والقي���ام وت����وة  .فض���ل هللا تع���الى ش���ھر رمض���ان عل���ى س���ائر الش���ھور، وجعل���ه أكثرھ���ا أج���را
 .والص��يام يش��فع لص��احبه ي��وم القيام��ة. وم��ن فض��ائله؛ اس��تجابة ال��دعاء، ورف��ع ال��درجات، وتكفي��ر الس��يئات. الق��رآن

  .الجنة باب يقال له الريان خاص بالصائمينوفي 
ف���إذا ك���ان ". ص���وموا تص���حوا:" لقول���ه ص���لى هللا علي���ه وس���لم ق���وةيظ���ل جائع���ا ف���إن ف���ي ذل���ك الص���ائم ورغ���م أن 

م��نھم أن ص��يام الي��وم  ظن��ام��ن رمض��ان ح��رص اKطف��ال معظمھ��م حرص��ا ش��ديدا عل��ى الص��يام في��ه،  ا&خي��رالي��وم 
  .كلهاKخير يعادل صيام الشھر 

  بتصرف 241اقرأ ، أحمد بوكماخ الجزء الرابع ص 

I. نقطة 20(                                                                              والشكل فھم المقروء(  
  )نقطتان(                                                                           .للنصمناسبا عنوانا ) ي(اقترح ـ 1
  )نقطتان(                                  ثوابا ــ   زيَ م:   مرادف الكلمتين التاليتين انط&قا من النص) ي( حددـ 2
  )نقطتان(                                     ا1ولــ     ضعفا:  تينالتاليتين الكلم من النص ضد ) ي(استخرج ـ 3
           )نقطتان(                                                                        ـ ما اسم الباب الخاص بالصائمين؟ 4
  )نقطتان(                                                                  أذكر فضيلتين من فضائل شھر الصيام؟ـ 5
  )نقطتان(                                                       صيام ا1طفال >خر يوم في رمضان؟ ما رأيك فيـ 6
  )نقط  8(                                 :                                ما كتب بخط بارز في النص) ي(ـ أشكل  7
                                       ــ الصائم  ـ  ا$خير.   ! تعالى شھر رمضان على سائر الشھور، وجعله أكثرھا أجرا فضلــ 
II. نقط  6(                                                                                              التراكيب (  

  )نقط  3(                                                 :الجملة المناسبة للترسيمة التالية من النص ) ي(استخرج ـ 1
  

  نعت  مفعول مطلق  مضاف إليه  بدل مضاف  فاعل  فعل
            

  

  )نقطة  1.5(                                                                      :من النص ما يلي) ي(استخرج ـ 2
  ؛ــ تمييزا ملحوظا

  ؛ــ فع& مبنيا للمجھول
  .ــ خبرا مفردا لناسخ فعلي

  

  )نقطة  1.5(                                       .تحتھا خط حسب موقعھا في النص يالكلمات الت) ي(ـ أعرب 3
III. نقط  6(                                                                                 الصرف والتحويل(  
  )نقط  3(         مدرسي ـ  مسطرة ـ  أحسن ـ مسجد  ـرمنتَظ  ـ صائم:في المكان المناسبالتالية  الكلمات)ي( ضعـ 1

  اسم اZلة  اسم مكان  اسم تفضيل  اسم مفعول  اسم فاعل  اسم منسوب
            

  )نقطة 1.5(                                                                        :                                بخط ) ي(صلـ 2
  ـ الراعي                             ـ  فعل أجوف

  ـ صام                                ـ  اسم منقوص
  ـ  فعل مزيد  ـ انتقل                              
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  ) ةنقط 1.5(                                                :القوسين مع الشكل التام )ي(العدد بالحروف وأزل) ي(ـ أكتب3
  .)قصة)  (14(ـ قرأت     
  .)يوم) (5(ـ صمت     
IV. نقط  3(                                                                                                   ا*م(ء(  

  : ما يليكتابة صحيحة في ) ابن) (ي(كتب أــ 
  )نقطة 1(                                                     .خليفة راشدي الخطاب... عمر ــ    بطوطة رحالة مغربي .....

  )نقطة 1(                          .... فتاــ       .... مبيـ      : مبسوطةالكلمات التالية بتاء مربوطة أو تاء ) ي(كتب أــ 
  )نقطة 1(                                  نذ ...مـ   ــ    ر...بـ    :الھمزة كتابة صحيحة في الكلمات التالية)  ي(أكتب ــ 
V. نقطة  15(                                                                                               ا*نشاء (  

  :عن عيد الفطر وأجوائه وما يسبقه من استعدادات مستعينا بما يلي) 10إلى  7من ( تحدث في بضعة أسطر 
  )مقدمة ـ عرض ـ خاتمة : ( التصميمــ   
  .الفطر بعد اiنتھاء من صيام رمضاناiحتفال بعيد  ــ 
  .... ما يقوم به اZباء وما تقوم به اKمھات : اiستعدادات ليوم العيد  ــ  
 ....وصف اKطفال  ـ ص�ة العيد ـ صلة الرحم: وصف  أجواء العيد ــ   
  .ذلك باستشھادات ا مشاعرك في العيد وما تتمناه معزز ــ      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        اإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةاإلسالميةالتربية التربية التربية التربية     وحدةوحدةوحدةوحدة
I.... نقط 5( :                                                                                                      :                                                                                                      :                                                                                                      :                                                                                                      القرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريم(        

  )نقط  3(                                                      : بالخط العادي وبدون شكل على ورقة التحرير ) ي(ـ أكتب 1
  " .  بالطاغية'' :إلى قوله تعالى  الحاقةــ من أول سورة 
  .الملكمن سورة " اللطيف الخبير: " إلى قوله سبحانه"  ...إن الذين يخشون ربھم بالغيب: "ــ ومن قوله تعالى

  )قطةن 1(                                                                                :   الحكم التجويديالكلمة ب) ي(صل ـ  2
  قة                        ــ   إظھار النون الساكنةاـــــ الح  
  ــ  المد مقدار ست حركات      خلق                   نــ م  
  )نقطة 1(                                                       الطاغيةــ     يخشون ربھم بالغيب :    ما يلي ) ي(ـ  اشرح 3

II.  نقطة 2,5(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ::::والعباداتوالعباداتوالعباداتوالعباداتالعقيدة العقيدة العقيدة العقيدة(  
  )نقطة1(                                                                                     :الصفة الواجبة بضدھا ) ي(صل ـ 1

  ـ    الحدوث                                  
  ــ الوجود                   ـ    الفناء    

  ـ    العدم                                                        
  )نقطة 1.5(            تعجيل الفطور ــ تذوق الطعامالرضاعة ـ   :عبارة مما يلي في المكان المناسبكل ) ي(ضعـ2

    من سنن الصيام
    من مكروھات  الصيام

    من مبيحات اsفطار

III. نقطة 2,5(                                                                                                                                                                                     ::::اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبويةاآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبويةاآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبويةاآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية(  
قُولُ لصَاحبِه لَا تَحزَن لَّا تَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ يإ: " قال تعالىـ 1

 40سورة التوبة ا>ية" إِن اللَّه معنَا 

  )نقطة 1(                                                     ؟ــ ما اسم صاحب الرسول صلى هللا عليه وسلم الوارد في اZية
  )نقطة 0.5(                                                                     ــ ما ھو الحدث الذي تتحدث عنه اZية الكريمة؟

  )نقطة 1(                                                               .   حديثا شريفا يحث على تجنب الفضول) ي(ـ أذكر 2
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