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الدروس االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة 

  3102االبتدائية  دورة يونيو 
اللغة العربية والتربية مصحح 

 اإلسالمية
ساعة :اإلنجازمدة

 ونصف
 2:المعامل

  اللغة العربية: أوال  

 :النص
فعدد القتلى في اليوم الواحد يتجاوز تسعة أفراد ، وعدد الجرحى  بشرية ومادية ؛ رـخسائ ببالدنا تخلف حوادث السير   

َُسر  ٱ جريحا ، وتتضرر مئات مئة وأربعينايفوق  أو اْلم نفسها ، وتدمر آالف العربات والشاحنات  هـنـيــعبفقدان اْلب  ْلأ

  .والحافالت تدميرا

ويجتاز البعض الطريق اجتياز المتهور ، أو يمر بعيدا عن  ، أو يسير بسرعة مفرطة ، بـعـمت وَ هُ  ض وَ ـبعـلٱ ودُ قُ يَ   

        ! ويا راجال انتبه ! لـمهـتممر الراجلين ، فيا سائقا 

 النقط (ن 31)القراءة : المجال الرئيسي اْلول 

 ...يعبر  يمر ،=  يجتاز  -                           ...يتجاوز ، يزيد = يفوق  -      :   مرادف ال   -0

 ...هرع سرع  ، ا أ ≠تمهل  -                            ...ممتطيا  راكبا ،   ≠راجال  -           : ضد ال   -3

                                                           .قة بحوادث السير أي عبارة لها عالأسباب حوادث السير ونتائجها ، و - : العنوان المناسب للنص    -2

 .احترام القانون -:           القيمة التي يدعو إليها النص    -4

 !يا راجال انتبه -أو               !يا سائقا تمهل -:   نداءالأسلوب    -5

  :مفصلة كما يلي ( ن 4) :استخراج ما هو مطلوب في الجدول   -6

 نتائج حوادث السير أسباب حوادث السير

 ن 0‚5                    .   في حالة تعب السياقة  -
 ن 1‚5                               .السير بسرعة  -
 ن 0‚5                  .اجتياز الطريق دون انتباه  -
 ن 0‚5             .المرور من غير ممر الراجلين  -

 ن 0‚5                                       .القتلى   -
 ن 0‚5                                      .الجرحئ  -
 ن 0‚5                                .تضرر اْلسر  -
 ن 0‚5     .تدمير العربات والشاحنات والحافالت  -

 .بدل أي من النتائج اْلربعة الواردة في الجدول (ن 0‚5) ويمنح عنه،خسائر بشرية و مادية  :يقبل جواب    

 ... -   .طرق ردئية -   .الحالة السيئة لوسيلة النقل: أي سبب مثل   -7

 .لكل منهما( ن 0‚5" )هو"و " الواو"نقطة واحدة لكل كلمة صحيحة ما عدا،  :شكل ال  -8

 ن 0
 ن 0
 ن 0
 ن 3
 ن 3
 ن 4
 
 
 
 
 
 

 ن 0

 ن 8

 (ن 05)الدرس اللغوي  :المجال الرئيسي الثاني 

 (ن6)التراكيب  : المجال الفرعي اْلول 
                                                   .بشريةتسبب حوادث السير خسائر  - :النعت  -        .نفسه تضررت اْلسرة بفقدان اْلب - :التوكيد  -    -0

 ...(             حبا ، رجاء ، . ) في السالمة رغبة  يقود السائق بتأن  -     :      المفعول ْلجله    -3

 (                          أو نوع االنفجار . ) انفجاراانفجرت العجلة  - :        المفعول المطلق       

  لكل جواب صحيح    ( ن 0‚5): باعراإل   -2

 .على السكون حرف نداء مبني:    يا                        
 .ْلنه نكرة غير مقصودة و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمنادى منصوب : راجال                      
 .فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت:   انتبه                     

     :الجملة المناسبة للترسيمة  اج استخر  -4

 تمييز ملفوظ مجرور مفعول به منصوب فاعل ضمير مستتر فعل مضارع

 أفراد تسعة تقديره هو يتجاوز

 .سائقا السائقون العالمة إالاحترم  -            :  جملة ال إتمام  -5

 

 ن 0
 ن 0
 

 ن5‚0

 
 

 
 ن 5‚0

 
 
 ن 0

 (ن6)الصرف والتحويل  : المجال الفرعي الثاني 
 .        راكبافي الحافلة خمسة وعشرون  –           .توقفت سبع سيارات  -   :  ة العدد بالحروف باكت  -0

   .بشرية  أو  مادية:     المنسوب هو  اإلسم   -3

 
 

 لكل جواب صحيح( ن 0‚5) تمهل         -انتبه      -اجتاز    :     ن مما يليمزيديالن فعليال استخراج -   -2

 (ن 0‚5)ممر                                                       : مكانالاسم                     

 

 ن 0
 ن 0
 
 

 ن5‚0
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 :م ملء الجدول اْلتياتمإ   -4

 اسم اآللة المصدر اسم المفعول اسم الفاعل مضارعه الفعل 

 (ن 0‚5)قائد  (ن 0‚5) يقود قاد
 

 (ن0‚5)مقود 
 

 (ن 0‚5)قيادة 
 

 (ن0‚5)مقود 
  

 ن3,5
 

 (ن 2)اإلمالء   : المجال الفرعي الثالث  
ـ –     ءبطأ  -  ر    سائ  -   ءآبا -:  لهمزة المناسبةا  -0  لكل جواب صحيح( ن 0‚35)س      ؤُبـ - ل    أيسأ

 لكل جواب صحيح( ن 0‚5)       : ام الجدول تمإ  -3

 مشى نما الفعل

 يمشي ينمو مضارعه

 (ن 0‚35)قضاة                                                      ال:  "القاضي" جمع كلمة      -2
 (ن 0‚5)                  .                قاضالتقيت ب:    إلى نكرة" القاضي"ل كلمة يحوت    

 
 ن0‚35
 ن 0
 
 

 ن1‚75
 

 (ن 05)  اإلنشاء: المجال الرئيسي الثالث 
 :شبكة تصحيح اإلنشاء 

 (ن 2)      :                ستوى الشكل على م (ن03)       :           ى المضمون على مستو
                                .(الحكي)مهارة الكتابة  -
                            .االرتباط بالموضوع  -
                         .احترام تسلسل اْلفكار -
                           .التوظيف السليم للغة -
                    .استعمال علمات الترقيم  -

       .(خاتمة-عرض-مقدمة)تصميم مناسب   -
بالحجم، ومراعاة توزيعه على المقدمة االلتزام   -

                      .والعرض والخاتمة
       .المقرؤية -
 

 

 (ن  01)   التربية اإلسالمية: ثانيا 

 النقط (ن5) القرآن الكريم  : المجال الرئيسي اْلول 

أال يعلم من خلق و هو اللطيف  •ذات الصدورو أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم ب: ) تعالى  قال هللا  -0

وإنك لعلى  •وإن لك ْلجرا غير ممنون •ما أنت بنعمة ربك بمجنون  •ن ووالقلم وما يسطر ،ن( )  •الخبير
فهو في  •إني ظننت أني مالق حسابيه •فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه)  (•خلق عظيم

 (•عيشة راضية

 الخبير                                                هذا كتابي تعالوا فاقرأوا فيه:     الشرح بالربط -3  

 غير ممنون                                    جزاء غير مقطوع اْلجر                            
 هاؤم اقرأوا كتابيه                               المطلع على ظواهر اْلشياء و بواطنها                                                   

 ( :لق أال يعلم من خ : )في قوله تعالى  حكم النون الساكنة   -2                

 اإلدغام                               اإلظهار  اإلخفاء                           

 ن 2
 
 
 

 ن 0‚5
 
 

 ن 0‚5
 

 (ن53‚)العقيدة والعبادات   : المجال الرئيسي الثاني 
 :ب على الصفات المستحيلة في حقه تعالىيشطالت  -0

 العجز                               -الوجود          -الفناء      -الوحدانية         -                              

                 :  هي( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ) :هللا الواردة في قوله تعالى صفات  -3
 .لقدرة ا -الملك  -

 .البلوغ -السفر   - تناول الطعام عمدا  -العقل  -الجماع  -:    تحت مبطالت الصوم وضع خط -2

 

 ن0
 

 ن 0‚5
 

 ن0

 (ن53‚))اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية  : المجال الرئيسيي الثالث 
 :حسب تسلسلها الزمني يب اْلحداث رتت  -0 

 4 (ص)وفاة الرسول  0 الهجرة إلى يثرب   3 غزوة بدر 2 حجة الوداع

  (.والمرتشي  والرائش الذي يمشي بينهما لعن هللا الراشي: ) ل الحديث الشريف اكمإ  -3

 .(ن هللا الراشي والمرتشيلع) أو                                

 ...  الحمدلة –اْلكل مما يلي اآلكل  –اْلكل باليمين  –التسمية :  ثالثة من آداب اْلكل   -2

 

 ن 0
 

 ن1‚5
 

 ن 0

    

EDINFO
Typewritten text
www.9alami.info


