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 دــــاالمتحان اإلقليمي املوحتصحيح 
0162دورة يونيو    تدائيةـبلنيل شهادة الدروس اال   

 التربية اإلسالميةوحدة و  وحدة اللغة العربية

 

 
 

كاديمية الجهوية للتربية والتكويناأل  

أسفي لجهة مراكش   

الصويرة يةقليمإلاالمديرية   
 

ة املقدمالوثيقة  اوللكفات وامللكفني ابلتصحيح ، حتوتسهيال الش تغال الس يدات والسادة امل ، املمتحنات واملمتحننيففي اطار اس تحضار تاكفؤ الفرص بني  : تقديم

ليمك . ذلا فال املهمة رستي أ ن لمك،    يل التوفيق. وهللا و فهيا ورد فهيا من توجهيات والتنقيط املعمتدا مب العمل ومنمك الاطالع علهيا  جاءر املوكوةل ا 

       وحدة اللغة العربيةأ ـ 

   (نقطة 20القراءة والشكل ) : المجال الرئيسي  األول 
 نقطة(13ـ القراءة ) 1

 ةـــــــــــــــــاألجوب النقط ةــــــــــــــــــاألسئل

ع عنوانا مناسبا للنص :ض –أ   الصويرة وكل ما ينصب في سياق النصعنوان النص هو :  ن2   

بخط مغلق :نوعية النص  حدد -ب  (مقالة )     -سيرة ذاتية  –قصة  ن1   

النص  الفقرة األولى في استخرج من -ج 

: ةالتالي اتمرادف كل من الكلم  
 ن2

       (ن0.5)توالت : تعاقبت       (ن0.5) العتيقةالقديمة :  -

       (ن0.5)تسمى : تدعى       (ن0.5) األخاذةالجذابة :  -

:مغلقبخط يمة النص حدد ق –د   التسامح      –العمل          –(االهتمام بالمآثر) ن2 

النص،  الفقرة الثانية في استخرج من -ه

 ن1 أسلوب نفي وأسلوب تعجب:
(ن 0.5) أمواجه فلن تسمع من األصوات إال صوت البحر:   أسلوب النفي  

 عجب(التن لعالمة  0.25) (لألسلوب ن 0.25)  فيالها من مدينة رائعةأسلوب التعجب: 

ن فكرتي كل فقرة في النص تتضمن –و 

ها. حدد أساسيتين .   
 ن2

ن(0.5+  0.5)تأسيس الصويرة ووصف مآثرها التاريخية :  1رة قف -  

ن(0.5+  0.5)أو مميزات الصويرة وضرورة المحافظة عليها تميز:  2رة قف -  

هل تتفق مع الكاتب على ضرورة  –ز 

لماذا؟الحفاظ على المدن التاريخية ؟   

(أذكر مبررين على األقل)  

 ن3
(ن0.5)االتفاق مع الكاتب مبدئي   

 (ن 0.5):  3ـ تعليل       (ن1) : 2تعليل ـ        (ن1):  1تعليل 

 2 ( 7ـ الشكل : )وإعرابا ، موزعة كما يلي:لفظا لكل كلمة صحيحة  (ن  0.5) نقط    

 من اإلعراب. في الجملة المرتبطة بموقع الكلمة للحركة اإلعرابية أي في آخر الكلمة  (ن  0.25) ـ   

لب حركة كأن نقول قعند نسيان المتعلم للتضعيف أو همزتا الوصل والقطع أو التنوين أو  ()تجاوزااللفظية نعتبرها للحركة   (ن  0.25) ـ   

 مرة واحدة في الكلمة. المعنية بالحركة اللفظية (ن  0.25). وتخصم النقطة ة  ع  ل  بدل ق   ة  ع  ل  ق  

ــة  ــل  ق   ـل   (ن  0.5)  ــع  ــة  قـ  ــة  ــل  ق   (ن  0.25)  ــع  ـل   (ن  0.25) ــع  ــة  قـ   (ن  0.25) ــع 

 احتسب مرة واحدة ة  ـــخطأين لفظيين قـ    خطأ لفظي قـ   خطأ لفظي بدون خطأ

 

 . ل ه د وء ا ،  ـة  ـط  ـح  م   ،  ف  ـقِ ـت   ،  ـةـام  خ  ـض   ، ـةٌع  ـل  ق   ،  ةِاذ  ــخ  ال   ،   ـاـه  ـت  س  ـد  ـن  ه   الكلمات : 

 . ة  ين  كِ س  ـال و   ة  اح  ر  ـال ب  ـل  ـط  ـي   ر  ـائِ ز  ل  ـك   امِ ه ـل  إِ  ر  د  ص  م   و   : الجملة 

    الدرس اللغوي :   الثانيالمجال الرئيسي 

 ن(6يب )ـــاكـرالت

 ن(1.5النص ما يناسب : ) ستخرج من الفقرة الثانية فيا -أ

 (ن0.5) : تكسيرامفعوال مطلق  – .ن(0.5): صوت  مستثنى  -

 ن(0.5) : وهو يطير هنا وهناك (جملة اسمية نوعه)حاال  – 

 .(ن1تمم الجملتين بما هو مطلوب مع الشكل التام )أ –ب 
 ن(0.5) (ألجلهل .............. )مفعو......يأتي السائح إلى المدن التاريخية ........

ن(0.5)ه( .)مفعول مع...                                 .ويستيقظ السائح   

المطلوب مجالالالرتباطها ب ن(.520)لصحة التركيب و ن(.520)لكل جملة موزعة  ن(0.5)  .(ن1):حسب ما يلي حول المآثر التاريخية  ج ـ اكتب جملتين  

 ن(0.5) ...................................فعلية  ـ جملة ن(0.5) .......................................... جملة اسمية ـ 

 

(ن1.5في النص : )أعرب ما تحته خط  - د  

ن(0.5) على آخرهلظاهرة امنصوب بالفتحة  ملحوظ تمييز: وجودا  -              ن(0.5) على آخرهاسم أن منصوب بالفتحة الظاهرة :  الصويرة -  

ن(0.5) الظاهرة على آخره فاعل مرفوع بالضمة :  حضاراتـ   
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 ن( 1: ) التالي الجدولالنص ما يناسب  في من الفقرة األولـى استخرج -ه

ن(0.25)نعت سببي  ن(0.25)نعت سببي   ن(0.25)نعت حقيقي   ن(0.25)نعت حقيقي    

 غـاشـم ، العلوية،  العتيقة برتغاليأحد النعوت التالية : المتقنة   األخاذة    

ن(6ل )ــويـتحال صرف وال -2  

سمـا   ــ  القاضي ــ لحضاريا ––أخذ  ــوقف جال ــ            ن(1.5: )الكلمات التالية  صنف في الجدول  -أ  

ن(0.25)  جوفاأل ن(0.25)  مثالال  ن(0.25)  مهموزال  ن(0.25)  المنسوب  ن(0.25) المنقوص  ن(0.25)  الناقص   

 سمـا القاضي الحضاري أخذ وقف جال
 

منه  أو في ماضي الغائب فتقبالن في النص يمكن أن يكتبها المتعلم كما وردت  (ن1.5: )ما يلي  من النصمن الفقرة األولى استخرج  –ب  

: ن(0.5)فعلين مجردين  
تدعىيطمع  تقف تعد يجمع    

: ن(0.5)تفضيل ياسم  
أعظم أكبر أقدم   

:ن(0.5)فعلين مزيدين   
اصطفت  يمتد  تتميز يعتبر  تأسست  تعاقبت   

 

      (كامال ن عند نسيان شكل التمرين 0.25تخصم تجاوزا )   (ن1.5: ) مع الشكل التامبما يناسب ين التالي ينامأل الجدول –ج 

ن(.520)  اسم االلة ن(.520) اسم المفعول  ن(.520)  اسم الفاعل   الفعل 

رقــــط طـارق مطـروق مطـرقة  
 

ن(.520)  انتشر ن(.520)  طلع  ن(.520)  وقف   الفعل 

 اسم الزمان أو المكان موقـف مطلـع منتشــر
 

  0.25+  0.25=  ن (0.5)  (ن1.5: )تمييز العددقاعدة طبقا لاكتب بالحروف ما يوجد بين القوسين  –د 

  ن(0.5)سائحة(   6)  ست سائحات يوجد في موكب الزيارة      ن(0.5) سائح(.15) خمسة عشر سائحا  تجول في الصقالة

ن(0.5)  متر( 50) يبعد السور عن الساحة بـخمسين  مترا    

   (عن كل خطأ مصحح ن0.25)  :(ن3) ليمة.سأعد كتابة الفقرة كتابة   !خطأ  12الفقرة هذه ارتكب تلميذ عند كتابة    :(ن3إمالء : ) -3

ذهب طاه و عبد الرحمان إلى الصقالة و كانت معهما حسناؤ و هي بنت رجل يسما أحمد ابن ميمون، انه  اب لطيف .  وفي طريقهم سئلتهم 

 شارلوة عن أحد المئاثر ، وهي فتاة أجنبية مسئولة عن وفد يتجول في المدينة القديمة ببطئ. 
.........................................................................................................................................................................

. ذهب طه و عبد الرحمن إلى الصقالة و كانت معهما حسناء و هي بنت رجل يسمى أحمد بن ميمون، إنه  أب لطيف .  وفي طريقهم 

 سألتهم شارلوت عن أحد المآثـر ، وهي فتاة أجنبية مسؤولة عن وفد يتجول في المدينة القديمة ببطء. 

                 

 ن(15التعبير الكتابي : )      :الثالث    المجال الرئيسي 

   )التعبير الكتابي : )15ن◄ 

ن(  عن كل وضع صحيح  1تمنح )   ن(5) 5إلى 1رتب بوضع األرقام من – 1  

                     السياحية.     هذه المدنمكانة ، يجب الحفاظ على ـ ولهذا  5           تنعش االقتصاد من خالل الحركة التجارية.كما  ـ  4

عملة الصعبة.تساهم في جلب ال ،السياحمن خالل استقطاب فهي ، ـ  3ـ  ذلك ألنها تعرف بالبلدان:                                     2  

،بادئ ذي بدء، إن المدن التاريخية وجه من أوجه الموروث الثقافي  ـ  1  

ن(.10طر. )رة أسز عشتتجاودون أن  ،اكتب في أحد الموضوعين  - 2     

تاريخية اكتب رسالة إدارية إلى رئيس جماعتك الحضرية أو القروية ،مبينا فيها ما يطال المآثر ال   :1نص الموضوع  -  

      كرة(فن لكل 1)أي ن( 1) .لفائدتها و مقترحا مطلبك منهن(  1)، ذاكرا أسبابه  ن(  1)من إهمال                           

: 2نص الموضوع  -   
ن(   0.5لداخلي)ن(   و وصفها ا0.5ن(  ، مرافقها)0.5ن(  ، شكلها )0.5:  اسمها )من اختيارك متطرقا إلىتحدث عن معلمة تاريخية       

  ن لكل فكرة( 0,5) أي ن(  0.5ن(   مع انطباعك حولها. )0.5و الخارجي )

 الموضوع 1:االرتباط بالموضوع )1ن(. تصميم الرسالة)2ن( ، سالمة اللغة)3ن( ، تنظيم األفكارالمطلوبة )3ن( ، حسن التقديم )1ن(. 

 ن(.1)ديم ، حسن التق ن(3)المطلوبة تنظيم األفكار،  ن(3)، سالمة اللغة ن(2)الموضوعتصميم  ن(.1) االرتباط بالموضوع : 2الموضوع 
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 وحــدة التربيـة اإلسالميةب ـ 

 ن(:5القرآن الكريم )

 طاء لغويةعن كل جزء محدد بين المعقوفتين دون احتساب أخ ن( 0.25)تمنحقال هللا تعالى: ن(: 2كل:)شأتمم اآليات التالية ،  بكتابة عادية سليمة بدون  -1

َذا ٱلَِّذي يَۡرُزقُُكمۡ  ۡن َهَٰ وْا فِي ُعتُو ّٖ َونُفُور     أَمَّ ٰٓ ن( 0.25)أَفََمن يَۡمِشي ُمِكب ًّا َعلَىَٰ َوۡجِهِهۦٓ أَۡهَدى ٢١  ن( 0.25)إِۡن أَۡمَسَك ِرۡزقَهُۥۚ بَل لَّجُّ َٰٰ  أَمَّن

ۡستَقِيمّٖ  طّٖ مُّ م  ق ۡل ه و  ٱلَّذ   ٢٢ ن( 0.25)يَۡمِشي َسِوي ًّا َعلَىَٰ ِصَرَٰ ل  ل ك  ع  ج  أ ك ۡم و  ر  ٱلسَّمۡ  ٓي أ نش  ٱأۡل ۡبص َٰ ٱأۡل فۡ  ع  و  ة      و  ا ن( 0.25) د  ون   ق ل يالا مَّ سورة ت ۡشك ر 

 (ن1)الملك

ون   - ر  ا ت ۡبص  م  ب م  ۡقس 
ٓ أ  ون   ٣٨ف ال  ر  ا ال  ت ۡبص  م  ر يمٖ  ٣٩  ن( 0.25)و  س وٖل ك  ا ه و   ٤٠ن( 0.25)إ نَّه ۥ ل ق ۡول  ر  م  ٖر  ق ل يالا  و  اع  ن ون   ب ق ۡول  ش  ا ت ۡؤم   0.25) مَّ

ون   ٤١  ن( كَّر  ا ت ذ  اه ٖن  ق ل يالا مَّ ال  ب ق ۡول  ك  ين   ٤٢ ن( 0.25) و  ل م  بِّ ٱۡلع َٰ ن رَّ  (ن1)سورة الحاقةٞٞ ٤٣ت نز يٞل مِّ

اقرأ سرا النص القرآني من سورة القلم ثم انجز التمارين -2  

وا   م  نَّة  إ ۡذ أ ۡقس  ب  ٱۡلج  ا ب ل ۡون آ أ ۡصح َٰ م  ه ۡم ك 
ين  إ نَّا ب ل ۡون َٰ ۡصب ح  نَّه ا م  ال  ي ۡست ۡثن ون   ١٧ل ي ۡصر م  ه ۡم  ١٨و  بِّك  و  ن رَّ ل ۡيه ا ط آئ ٞف مِّ ف ط اف  ع 

ر يم   ١٩ن آئ م ون   ٱلصَّ ۡت ك  وۡ  ٢٠ف أ ۡصب ح  ين  ف ت ن اد  ۡصب ح  ۡرث ك   أ ۡن  ٢١ا  م  ل ىَٰ ح  وا  ع  ين    مٓ ۡـ ٱۡغد  ر م  نت ۡم ص َٰ   ٢٢إ ن ك 

(ن1.5 : )ةترتيليالتحديــد األحكام  1  

.(الموجودة في النص القرآني).   فطاف عليها طائف من ربك: التالية  في اآلية اإلدغامحدد كم مرة ورد حكم أ ـ   

 ن  (0.5)بخط مغلق  حط الجواب الصحيحـ  ثالث مرات   مرتينمرة واحدة   ـ حكم اإلدغام :       ورد                                  

ن(1يلية التالية: ) تام الترص القرآني ما يمكن وصله باألحكنحدد من الب ـ   

 ب ل ۡون آ                                                        ط آئ ٞف  

                                               لمنفصلامشبع مد الال.                                      مشبع المتصلمد الال.                .         

ۡرث ك مۡ                                                       ن آئ م ون    ح 
ن(1.5اشرح األلفاظ الواردة في النص القرآني : ) - 2  

المحروق لمحصود  أوا الزرع     الصريم :  ليقطعن، ليقطفن ،....... ثمارها    : ليصرمنها  اختبرناهم ، امتحناهم ، جربناهم   : بلوناهم   

 ◄عقيدة وعبادة)2.5ن(
ن(1.5أتمم الفراغات. ) -1  

         ن(  0 )محمد رسول هللاال إله إال هللا  وليس         ن(0.5)ال إله إال هللا     هي كلمة التوحيد -أ

 ن(1) :  أربع صفات واجبة في حق هللا تعالى -ب

الغنى المطلق  ، ........ أي صفة من صفاته تعالى،    الوجود  ، اإلرادة،    القدم  ، البقاء  
 

بتداء اإلفطار على ثمر أو ماءا  –رفع نية الصيام  –عجيل الفطور ت –البلوغ  ن(:1) صنف األحكام بالجدول التالي: -2  

    ◄آداب وحديث وسيرة: )2.5ن(

ن(:0.75أتمم الحديث : )-1  

خشاش األرض(في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها بأكل من  )دخلت امرأة النار   

 ن(0.75)؟ ذكره به ت؟ وما هو الحديث الذي  في سلوكهما رأيك  رأيت طفال يسب آخـر ، -2

 ن(0.5) ـ الحديث هو: من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت      ن(0.25ـ سلوك سيء )

ن(1: )بما يناسب  امإل الفراغات -3  

، بدر انتصر المسلمون في غزوةو أبي بكر الصديق هاجر الرسول)ص( من مكة إلى يثرب رفقة   

سنة.  63)ص(.للهجرة ومات وعمرهالعاشرة  ألقى الرسول صلى هللا عليه وسلم خطبة حجة الوداع في السنة  

 

ن(0.25) مبطل الصيام ن(0.25)شرط الصيام  ن(0.25)سنة الصيام  ن(0.25)مستحب الصيام   

 ابتداء اإلفطار على ثمر أو ماء تعجيل الفطور البلوغ رفع نية الصيام
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 وحدة اللغة العربية

 التربية اإلسالميةوحدة و
 ساعة ونصف 1: مدة اإلنجاز

 
 

ماكن، عزيزيت التلميذة توجيه :  جناز هذا ك التوفيق يفـعزيزي التلميذ. بإ  .الهيعقبل الإجابة جيدا ، ة ـال س ئلاقرأ  )ي( فالامتحان.  اإ

  أ ـ وحدة اللغة العربية

  النص :
 إلى أن التاريخ عبر اراتضحتعاقبت عليها فقد  ،اوجــود العـتـيـقـةالمغرب  من أقدم مدن الصويـرة أنيجمع المؤرخون على           

 ـاهـنـدسـتـهالمتقنة بالبنايات  تتميز .ةعلويالدولة الن طيأعظم سالمن  وهو ،هللابن عبد سيدي محمد السلطان م على يد  1760تأسست سنة 

 يمتد من كل منهما سور من أكبر األسوار بالميناء،ومثيلتها  تدعى الصقالة قـلعـة: وسط المدينةمن بينها و أشكالها. اذةــاألخالمآثر و

 يطمع في االستيالء عليها.م غـاشـ ضد كل معتد فـقـت كي صنعهاعليها مدافع برتغالي اصطفت  خـامـةـض

 .والـسكينةراحة ـب الـلـطـر يـل زائـك ومصدر إلـهام ،والمبدعيناهتمام الفنانين  ةـطـحـم وما تزال رةـلقد كانت الصوي

وهناك.  تكسيرا وهو يطير هنا دوءـهـال يكسر، الذي والنورس صياحهمن األصوات إال صوت البحر أمواجه النقي فضائها  تـسـمـع في فلن

 حفاظا على مكانتها المتميزة وسمعتها الطيبة .ى من أي وقت مضبها أكثر  االهـتـمام يجب  رائعة!فيا لها من مدينة 

   (نقطة 20القراءة والشكل ) :   الرئيسي األولالمجال 
 نقطة(13ـ القراءة ) 1

 ةـــــــــــــــــاألجوب النقط ةــــــــــــــــــاألسئل

ضع عنوانا مناسبا للنص : –أ    عنوان النص هو : ........................................... ن2 

بخط مغلق :حدد نوعية النص  -ب   مقالة   –  سيرة ذاتية    –  قصة       ن1 

 الفقرة األولى في استخرج من -ج    

: ةالتالي اتالنص مرادف كل من الكلم  
 ن2

توالت: ........................................ القديمة : ..................................... -  

تسمى :...................................... الجذابة : ....................................  -  

:بخط مغلقحدد قيمة النص  –د  التسامح      –العمل          –االهتمام بالمآثر       ن2   

النص،  الفقرة الثانية في استخرج من -ه

 أسلوب نفي وأسلوب تعجب:
 ن1

........................................................ ..................أسلوب النفي:  .......  

................................................... . ...................أسلوب التعجب: .........  

 نفكرتي كل فقرة في النص تتضمن –و 

ها. حدد أساسيتين.   
 ن2

-  

.........................................................................: ........1رةقفالفكرتا  ـ   
 

.......................................................................: ...........2رةقفالفكرتا  -  

هل تتفق مع الكاتب على ضرورة  –ز 

 الحفاظ على المدن التاريخية ؟

(أذكر مبررين على األقل)  لماذا؟         

        (ن1) 2المبرر     (ن1) 1المبرر

          (ن0.5) 3المبرر

 

 ن3

 نظرا ألسباب التالية :  .............................................................  االتفاق :

 .....................................................................................:  1السبب 

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

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

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

 حركاته. ةتاما واضحليكون الشكل وانتبه جيدا ، ( جملة و سبع كلمات) بارزال متميزالخط البمكتوب ل ما هو ـاشك ـ الشكل: 2

                     

 رقم االمتحان :         

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

 سم التلميذ)ة( : ا

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

................................ 
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    (نقطة 20) الدرس اللغوي :   الثانيالمجال الرئيسي  

 ن(6يب )ـــاكـرالت

ن(1.5: ) ما يناسب النص فيمن الفقرة الثانية استخرج  -أ  

ن(0.5) : ..................مفعوال مطلق  – .ن(0.5)... ....: ..............مستثنى  -  

ن(0.5) ................................: ..(جملة اسمية نوعه)حاال  –   

.(ن1مع الشكل التام )تمم الجملتين بما هو مطلوب أ –ب   

ن(0.5) (مفعول ألجله) ................................................. لمدن التاريخيةيأتي السائح إلى ا  

ن(0.5) (مفعول معه)...... ..........................................ستيقظ السائح ..................ي  

 

   .(ن1):حسب ما يلي حول المآثر التاريخية  ج ـ اكتب جملتين

ن(0.5)......................... ...........................................................: جملة اسميةـ   

ن(0.5) ...................................................................................... :   ـ جملة فعلية  

(ن1.5في النص : )أعرب ما تحته خط  - د  

ن(0.5) ........................................................................................................................................:  الصويرة -  

ن(0.5) .........................................................................................................................................:  وجـودا -  

ن(0.5) .........................................................................................................................................:  حضاراتـ   

 ن( 1: ) التالي الجدولالنص ما يناسب  في من الفقرة األولـى استخرج -ه

ن(0.25)نعت سببي  ن(0.25)نعت سببي   ن(0.25)نعت حقيقي   ن(0.25)نعت حقيقي    

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

ن(6ل )ــويـتحال صرف وال -2  

سمـا   ــ  القاضي ــ الحضاري ––أخذ  ــوقف جال ــ            ن(1.5: )الكلمات التالية  صنف في الجدول  -أ  

ن(0.25)  جوفاأل ن(0.25)  مثالال  ن(0.25)  مهموزال  ن(0.25)  المنسوب  ن(0.25) المنقوص  ن(0.25)  الناقص   

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

(ن1.5: )ما يلي  من النصمن الفقرة األولى استخرج  –ب  

..........   ..........:  ن(0.5)فعلين مجردين ...........     ..........:  ن(0.5)تفضيل ياسم  .... ........     : ..........ن(0.5)فعلين مزيدين    

 

   (ن1.5: ) مع الشكل التامبما يناسب ين التالي ينامأل الجدول –ج 

 الفعل ن(0.25)  اسم الفاعل ن(0.25) اسم المفعول ن(0.25)  اسم االلة

 ق  ر  ــــ  ط   ...................... .......................... .......................
 

ن(.520)  رـشـتـان ن(.520)  لعـط  ن(.520)  فـوق   الفعل 

 اسم الزمان أو المكان ................................. ......................... ................................
 

(ن1.5: )تمييز العددقواعد طبقا لاكتب بالحروف ما يوجد بين القوسين  –د   

  ن(0.5) ................................سائحة( 6)يوجد في موكب الزيارة      ن(0.5) .......................................سائح(.15)  تجول في الصقالة

 ن(0.5) ...................................بـ    متر( 50بـ ) يبعد السور عن الساحة

   (عن كل خطأ مصحح ن0.25)  :(ن3) أعد كتابة الفقرة كتابة سليمة.  !خطأ  12ارتكب تلميذ عند كتابة هذه الفقرة    :(ن3إمالء : ) -3

 . اب لطيف   انه ، أحمد ابن ميمون يسمارجل  تهي بنو حسناؤكانت معهما و الصقالةذهب طاه و عبد الرحمان إلى 

 .  وهي فتاة أجنبية مسئولة عن وفد يتجول في المدينة القديمة ببطئعن أحد المئاثر ، في طريقهم سئلتهم شارلوة و
 

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

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

................................................................................................................................................................... 
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 المجال الرئيسي  الثالث  :
 ◄التعبير الكتابي : )15ن(  

ن(5) 5إلى  1من الترتيبية  رتب بوضع األرقام – 1  

ـ ولهذا ، يجب الحفاظ على مكانة هذه المدن..........      تنعش االقتصاد من خالل الحركة التجارية.كما  .........ـ   

، تساهم في جلب العملة الصعبة. فهي ،من خالل استقطاب السياح ......... ـ                             : ذلك بأنها تعرف بالبلدان.........ـ    

 ، إن المدن التاريخية وجه من أوجه الموروث الثقافي ، بادئ ذي بدء .........ـ 

   ن(.10) تتجاوز عشرة أسطردون أن اكتب في أحد الموضوعين  - 2   

اكتب رسالة إدارية إلى رئيس جماعتك الحضرية أو القروية ،مبينا فيها ما يطال المآثر التاريخية    :1نص الموضوع  -  

     .لفائدتها  مطلبك منهمن إهمال ، ذاكرا أسبابه و مقترحا                            

: 2نص الموضوع  -   
  مع انطباعك حولها.  وصفها الداخلي و الخارجي ،مرافقها  ، شكلها،  اسمها  : تحدث عن معلمة تاريخية من اختيارك متطرقا إلى      

 لغوية. ظواهروأساليب ووظيفي من رصيد المرفقة له ، لنص واألسئلة ما روجه ا أن تستثمر يمكن لكعند كتابتك للموضوع ، :  1توجيه 

 ـ استحضر الضوابط التالية : : عند كتابتك للموضوع ،  2توجيه 

، حسن التقديم  ن(3)، تنظيم األفكارالمطلوبة  ن(3)، سالمة اللغة ن(2)تصميم الرسالة ن(.1) االرتباط بالموضوع:1الموضوع 

  ن(.1)

، حسن التقديم  ن(3)، تنظيم األفكارالمطلوبة  ن(3)، سالمة اللغة ن(2)تصميم الموضوع ن(.1) االرتباط بالموضوع : 2الموضوع 

 ن(.1)
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 اإلسالمية وحــدة التربيـةب ـ 

 القرآن الكريم )5ن(:   

   ن(2كتابة عادية سليمة بدون شكل:)أتمم اآليات التالية ،  ب -1

َذا ٱلَِّذي يَۡرُزقُُكۡم  ۡن َهَٰ  ........................................................................................................................................................................أَمَّ

ا تَۡشُكُرونَ ...........................................................................................................................................................  (ن1)سورة الملك قَلِيالا مَّ

 ......................................................................................................................................................................... فاََلٓ أُۡقِسُم بَِما تُۡبِصُرونَ  -

لَِميَن  ............................................................................................................................................. بِّ ٱۡلَعَٰ ن رَّ  (ن1)سورة الحاقة ٤٣ٞتَنِزيٞل مِّ
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.ثم انجز التمارين ريةس تالوة النص القرآني من سورة القلم اتل - 2  

َها طَاِئٌف 18( َوََل َيْسَتثْ ُنوَن )17) ِإنَّا بَ َلْونَاُهْم َكَما بَ َلْونَا َأْصَحاَب اْْلَنَِّة ِإْذ أَْقَسُموا لََيْصرُِمن ََّها ُمْصِبِحيَ  ( َفطَاَف َعَلي ْ
رِِ  )19ِمْن َربَِّك َوُهْم نَاِئُموَن ) َبَحْص َكالص       َّ ِبِحَي )20( َفَأص       ْ ( َأِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإْن ُكْنُتْم 21( فَ تَ َناَدْوا ُمص       ْ

 (22َصارِِمَي )

(ن1.5 : )ةترتيليتحديــد األحكام ال 1  

.(الموجودة في النص القرآني)   .فطاف عليها طائف من ربك :التالية  اإلدغام في اآليةحدد كم مرة ورد حكم أ ـ   

 ن  (0.5)حط الجواب الصحيح بخط مغلق مرة واحدة   ـ مرتين  ـ  ثالث مرات حكم اإلدغام :      ورد  الجواب :                          

ن(1يلية التالية: ) تام الترما يمكن وصله باألحك ص القرآنينالحدد من ب ـ   
 

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

                                               مشبع المنفصلمد الال.                                                مشبع المتصلمد الال.                                     .   

...........................                                            ............................ 
ن(1.5: )األلفاظ الواردة في النص القرآني  اشرح - 2  

..........................................الصريم : ............. ...........: ..............ليصرمنها  ......................................................: بلوناهم   
 

 ◄عقيدة وعبادة)2.5ن(

ن(1.5أتمم الفراغات. ) -1  

 ن(0.5................................................................................)   هي كلمة التوحيد -أ

 ن(1:  )أربع صفات واجبة في حق هللا تعالى -ب

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

 

ابتداء اإلفطار على ثمر أو ماء  –رفع نية الصيام  –تعجيل الفطور  –البلوغ  ن(:1) صنف األحكام بالجدول التالي: -2  

          

 ◄آداب وحديث وسيرة: )2.5ن(

ن(:0.75أتمم الحديث : )-1  

(خشاش األرض..........................................................................................................................دخلت امرأة النار)   

 ن(0.75)؟ ؟ وما هو الحديث الذي تذكره به  ما رأيك في سلوكه رأيت طفال يسب آخـر ، -2

 ............................................................................................................................................الطفل  سلوك رأيك في .

 ........................................................................................................................................................ الحديث هو :.

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

ن(1: )بما يناسب  امإل الفراغات -3  

انتصر المسلمون في غزوة...........................و هاجر الرسول)ص( من مكة إلى يثرب رفقة .......................................  

..سنة.)ص(.....................وسلم خطبة حجة الوداع في السنة....................للهجرة ومات وعمرهألقى الرسول صلى هللا عليه   

ن(0.25) مبطل الصيام ن(0.25)شرط الصيام  ن(0.25)سنة الصيام  ن(0.25)مستحب الصيام   

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


