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 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 تطوان  –لجهة  طنجة 

 نيابة وزان 
 

 االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادةعناصر اإلجابة الخاصة ب
 اإلسالمية.الدروس االبتدائية في وحدتي اللغة العربية والتربية 

 ـ                               4102ـ دورة يونيو                                                               
 

                                                             :ـ وحدة اللغة العربية  

 ن41:  القراءة والفهمـ  0

 ن0                                                  شرح الكلمات التالية حسب سياق النص:                    ـ أ أ

 ـ منهمكا: مشتغال بقوة ـ منصبا على العمل بكثرة ـ متفرغا للعمل...    

 ضد الحديث أو الجديد...ـ العتيق: القديم ـ التقليدي ـ    

 ن4               ا يناسبها من مقالة مما يلي:                                      صل بخط نوعية النص بمأب ـ 

 ـ مقالة علمية.                                                                   

 .                ـ النص عبارة عن:                                 ـ مقالة اجتماعية.

 ـ مقالة أدبية                    

 ن4                     ضع عنوانا مناسبا للنص.                                                                         أج ـ  

 لعمل...ـ ورشة والدي للنجارة ـ حب العمل ـ اإلخالص في العمل ـ قيمة الوقت عند الحاج عثمان ـ زمن المتعة في ا 

 ن4                                    من خالل الجمل التالية:    أمامها×( بوضع عالمة) حدد الفكرة األساسية للنصأد ـ 

 ـ تهاون الحاج عثمان بن حزم في القيام بعمله بورشة النجارة.   

 ×        ـ إخالص الحاج عثمان بن حزم في عمله بورشة النجارة.  

 ـ تقصير الحاج عثمان بن حزم في تأدية واجبه بورشة النجارة.  

 ن 0           ستخرج من النص قيمتين اثنتين يتميز بهما من خالل الجملتين التاليتين:                                ـ أ ج

اإلخالص في العمل ـ حب السعي ـ العمل حب   ـ فما دامت الحركة وطلب الرزق سر الحياة، فلماذا ال أعمل يا أوالد؟   

 االشتغال والعمل... تدبير الزمن في  في الحياة ـ إلى الكسب الحالل ـ تقدير الوقت

في العمل ـ التضامن في الحياة ـ تعليم وتعلم األطفال ـ نصيحة  :   التعاونجتمعينـ وقد تحلق حوله إخوتي الصغار م  

 ن0                                                                                           األطفال...                             

        : إني فخورـ مرتاح ـ مبتهج من طريقة عمل الحاج من طريقة اشتغال الحاج عثمان بن حزم أحدد موقفيد ـ 

 ن0,1عثمان.

إنه ية، وال يعرف االستقرار أو الجلوس في المنزل بدون عمل. ـ ألنه يشتغل باستمرار في ورشة عمله بكل حزم وجد هـ

 ن        0,1رجل متفائل في الحياة، يحب العمل والكسب الحالل وإفادة أبنائه في تساؤالتهم المقدمة إليهم.................... 

                              ن4                                          يا أوالدـ   غريب األطوارـ و ـ اشكل الكلمات المكتوبة بخط غليظ في النص:  

كنت أعود من المدرسة، فأجده منهمكا في عمله بورشة النجارة القريبة من كل الجملة التي وضع تحتها خط:  ز ـ اش

 ن6                                                                                                                   منزلنا العتيق.
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  ن6: التراكيبـ  4

 ن0,1ستخرج من النص الجملة المناسبة للترسيمة التالية:                                                                 أأ ـ 

اسم مجرور وهو  حرف جر فاعل.ض.متصل فعل مضارع

 مضاف

مضاف إليه 

 مجرور

 نعت حقيقي

 إلى ـــونــــــــــ يتطلعــــــــــــــ

 

 الخشبية ـــــــه منتوجاتــــــــــــــ

 ن0              ب ـ نوع المنادى في الجملة التالية:                                                                             

 نوع المنادى في هذه الجملة، نكرة مقصودة. ؟أوالديا فلماذا ال أعمل ـ        

ـ  يتطلعون إلى منتوجاته الخشبية المعروفة بالنقش والحفر ـ  وهم يسألونه عن  ستخرج من النص جملة حالية:أج ـ 

 ن0,1 .طول هذه الخزانة المزخرفة واجهتها

           ن4                                                  صل بخط الجمل التالية بالظاهرة التركيبية التي تتضمنها:           أد ـ  

 ـ فأجده منهمكا بعمله بورشة النجارة.                                                       ـ نعت حقيقي.  

 ـ مفعول فيه.                                         ذه الخزانة المزخرفة واجهتها.يسألونه عن طول ه ـ  

 ـ نعت سببي.         ـ لم أعهد والدي يوما في البيت.                                                     

 ـ حال.      ـ يتطلعون إلى منتوجاته الخشبية

 

 ن6:  الصرف والتحويلـ  3

 ن0                        ـ جالسا ـ مرددا ـ منهمكا ـ مجتمعين.                        ستخرج من النص اسم الفاعل:ـ أ أ

 ن0,1                 ب ـ امأل الفراغ بالجدول التالي وفق ما يناسبه من المعطيات:                                         

 المصادر األفعال

 جلوس جلس

 تفاؤل تفاءل

 استقرار استقر
  

 ن4                         ج ـ  صنف الكلمات التالية وفق معطيات الجدول:  ـ الخشبي ـ المكتب ـ منزلي ـ دروس.      

 ى ياء النسبأسماء منسوبة إل أسماء غير منسوبة

 الخشبي المكتب

منزلي)ياء النسب مشددة، مكسور ما  دروس

 قبلها(

 

 ن0,1               حول الجملة التالية إلى الجمع المؤنث السالم مع الشكل:                                          أد ـ 

 بورشة النجارة القريبة من منزلنا العتيق. نفي عمله تمنهمكا نـ فأجده  
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 ن3: اإلمالءـ  2

               أ ـ علل كتابة الهمزة المتوسطة في الكلمات التالية:                                                  

الهمزة مضمومة، وما قبلها سكون ميت، الضمة أقوى من السكون، والحرف المناسب للضمة هو الواو،  ـ التفاؤل:  

                                                                                                          ن1.1   لذلك كتبت على الواو.

الهمزة مكسورة، وما قبلها سكون ميت، الكسرة أقوى من السكون، والحرف المناسب للكسرة هو الياء، لذلك  ـ نائم:  

 ن1,1                                                                                                             كتبت على الياء.

الهمزة مفتوحة، وما قبلها سكون حي، الفتحة أقوى من السكون، والحرف المناسب للفتحة هو األلف، لذلك  ـ يسألونه:

 ن1,1                                                                                                            كتبت على األلف.

 ن0                         ب ـ أتمم كتابة ألف  "ابن" أو"بن" في العبارة التالية:                                             

 حزم رجال غريب األطوار.ـ كان والدي عثمان بن  

 حليمة.ابن  ـ  الفروض التي كلفني بها أستاذي داود 

   ن1.1 .أو نطقا ت لفظابمضومة ، حيث تحذف خطا أوكتابة وتث هما" لالتقاء واوين أولداود"ج ـ يحذف الواو من االسم 

 ن01: اإلنشاءـ  1

 ـ يراعى في هذا الصدد، العناصر التالية:

ـ نشاط وحيوية ن 4ـ تنظيم العمل الجماعي أو التعاوني في الورشة.  ن4 ـ أساليب وأدوات التعبير الوصفي للورشة.  

ـ ن 4ـ األدوات واألجهزة المستعملة في أعمال الورشة. ن 0 ن ـ تكامل أدوار عمال الورشة.0 عمال الورشة.

تعمال ن ـ اس0ن ـ  تسلسل األفكار في عملية الوصف.4المنتوجات التي تصنعها أو تعدها أو تنجزها أعمال الورشة.

ن ـ بنا ء الموضوع من حيث 0ن ـ استعمال عالمات الترقيم المالئمة.0أدوات الربط المناسبة في عملية الوصف. 

 ن. 4                                                                                                 المقدمة والعرض والخاتمة 

 :وحدة التربية اإلسالمية

 ن1:  القرآن الكريمـ  0

ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو  كتب من قوله تعالى:" قل أرأيتم إن أهلكني هللاأـ أ 

تيكم بماء رآيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن ياأستعلمون من هو في ضالل مبين، قل الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، ف

 ن4                   سورة الملك.                                                                  معين". صدق هللا العظيم. 

 ن0        صل اآليات القرآنية اآلتية باآليات القرآنية الالحقة التي تليها مباشرة في المصحف الكريم:            أب ـ 

 ـ وثمانية أيام حسوما.              ـ ال تطع كل حالف مهين.                   

 ـ سخرها عليهم سبع ليال.                                  ـ همازمشاء بنميم مناع للخيرمعتد أثيم. 

                                                                 ن0سياق في اآليتين:    ال  حسب ما يليشرح اج ـ 

 فمن ينجي الكافرين. ـ فمن ينقذ الكافرين. ـ فمن يجنب الكافرين. ـ فمن ينصر الكافرين. ـ فمن يجير الكافرين:  

 ق حلو...ايأتيهم بماء نابع جار. ـ يأتيهم بماء متدفق عذب. ـ يأتيهم بماء رقر ـ يأتيكم بماء معين:  
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 ن0                                                                د ـ الحكم التجويدي المعتمد في العبارة القرآنية التالية:

 النون الساكنةدغام إ ـ فمن يجير:  

 ن4,1: العقائد والعباداتـ  4

 ن0      التي تتضمنها مما يلي:                         تعالى حقه  والصفة الجائزة في القرآنية بخط بين اآلية صلأأ ـ 

 ـ الغنى.                  ـ قل إنما العلم عند هللا.                                     

 ـ القدرة.                 ـ وهو على كل شيء قدير.                                 

 الحياة.وحدانية ـ الـ                   ـ فإن هللا الغني الحميد.                                     

 القيوم ال تأخذه سنة وال نوم.                  ـ العلم.  الحيهو هللا ال إله إال ـ  

 ن0,1            ب ـ أتمم الجدول بما يناسبه من المعطيات التالية:                                                       

 مفسدات الصيام الصياممكروهات  مستحبات الصيام شروط الصيام

ـ اإلكثار من قراءة القرآن  ـ العقل 

 الكريم.

 ـ دم الحيض والنفاس .ـ اإلكثار من النوم

      

 :اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبويةـ  3

والحسنى ، هو الرفق به والتعامل معه باللين أ ـ السلوك الذي أوصى به اإلسالم في التعامل مع الحيوان؟ 

بحيث نسعى دوما إلى إطعامه وسقيه وعالجه من األمراض  مع البر به واإلحسان إليه، وأن ال نعذبه أو 

                           ن0.  نسيء إليه في التعامل. حيث قال الرسول صلى هللا عليه وسلم:" في كل كبد رطبة أجر"

   ن  1,1 "هو:" طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة علمالحديث النبوي الشريف الذي يحث على طلب الب ـ 

 ج ـ ضع عبارة صحيح أو خطأ مكان النقط أمام الجمل التالية: 

 ن1,41                خطأ       .       ـ حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة 

 ن1,41               صحيح                       حياته. ـ حج الرسول صلى هللا عليه وسلم مرة واحدة في 

 ن1,41              صحيح             ـ توفي الرسول صلى هللا عليه وسلم السنة الحادية عشرة للهجرة. 

 ن1,41              صحيح          ـ أذن الرسول صلى هللا عليه وسلم بالحج في السنة العاشرة للهجرة. 

 . انتهت عناصر اإلجابة                                                                                        
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