
 

 

 

 

 

     

 

 

 (ن 02) القراءة: أوال

 (ن 11) :القراءة -1

 (ن 2) ...شجرة الزيتون -غرسال -أول شتلة -قيمة الشجرة: للنص أعطي عنوانا مناسبا - أ

 (ن 2) ...، حصنمفر   -ملجأ -مهرب: مالذ -   ...، مكانةمقدار، مقياس، كمية، قيمةجمع : مقادير -: شرحأ  - ب

 (ن 2)                نص نثري         شعري نص:  نوع النصأحدد   - ج

الشعب عند  بالغةال وقيمة شجرة الزيتون وأهميتها ،ليعلمه حب األرض الزيتون َكلََّف األب ابنه بزرع شتالت - د

 -التوراة -القرآن الكريم)، كما ورد ذكرها في الكتب المقدسة فهي رمز الخصب والعطاء، ورمز السالم، الفلسطيني

 (ن 2)   (إجابتان كافيتان) (....اإلنجيل

 : اآلتيأضع عالمة أمام نوعية األسلوب  - ه

 (ن2) .كنت أسحب الماء بالدلو، وأسقي الشتالت بمقادير محسوبة          

 حوار            بةخط         وصف                  

 (ن 1)؟ (مراحل على األقل ثالث): بالمراحل اآلتية تمرُّ عملية غرس الزيتون - و

 ...سقي الشتالت بانتظام –زرع الشتالت  –حفر حفر صغيرة  –تخطيط األرض  -

 (ن 7) :الشكل -0

 (ن 1)   .ت  ب  ع  تَ  - هاعَ ر  زَ  - الت  ت  شَ ب  : الكلمات شكل - أ

َ ٱ ط  ط  خَ أ   ت  ح  ر   :شكل الجملة - ب  (ن 4) .ة  مَ ظ  تَ ن  م   عاد  ب  لى أَ عَ  ةَ غيرَ لصَّ ٱ رَ فَ ح  ل  ٱ ر  ف  ح  أَ وَ  ضَ ر  أل 

 

 (ن 51) رس اللغويالد: ثانيا 

 (ن 6) :التراكيب -5

  (ن 1):   أعرب ما تحته خط في النص - أ

 .مفعول به منصوب بالفتحة: الماءَ  -
  .جرهنعت تابع لمنعوته في : محسوبة   -

ة َ - ر  ج   .، وهو مضافمرفوع بالضمةاسم كان : ش 
 (إجابة واحدة في كل خانة تكفي)  (ن 1) :أستخرج من النص ما يلي  - ب

 عليناسخ ف مفعول به نعت

 كانت -كنت ...الماء -الشتالت -األرض -زرع المريح -محسوبة -منتظمة -الصغيرة

 (ن 6) :الصرف والتحويل -0

 (إجابة واحدة في كل خانة تكفي)   (ن 1) :أستخرج من النص - أ

مة فاعلاسم  نتظ   م 

 َزْرع مصدر

 َخطّطَ  -أَْوَكل مزيد فعل

1َ

3َ

 الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق  ألاكاديمية

 املديرية إلاقليمية الدريوش

 

َامتحانَنيلَشهادةَالدروسَاالبتدائيةتصحيحَ
7112َدورةَيونيوَ

 3: المعامل
 ساعة ونصف: مدةَاإلنجاز

ن ي، وَ تون  ي  لزَّ ٱوَ  خيل  لنَّ ٱ الت  ت  شَ بي ب  ني أَ جاءَ  ."..      بَّ ل ي َعل َمني ... هاعَ ر  زَ  طَلََب م  ض ، َوقيَمةَ َشَجَرة  ٱ ح  َر  ي تون  ٱأل   ت  ح  ر   ...لزَّ

َ ٱ ط  ط  خَ أ   ، و  ل  الدَّ ب   ماءَ ل  ٱ ب  حَ س  أَ  ت  ن  ك  . ة  دَ واح   ة  دَ واح   الت  ت  لشَّ ٱفيها  ع  رَ ز  أَ ، وَ ة  مَ ظ  تَ ن  م   عاد  ب  لى أَ عَ  ةَ غيرَ لصَّ ٱ رَ فَ ح  ل  ٱ ر  ف  ح  أَ وَ  ضَ ر  أل 

 ."...ريحَ م  ل  ٱ يَ الذ  مَ  وت  لت  ٱ ة  رَ جَ شَ  ت  كانَ  ت  ب  ع  ما تَ لَّ ك  ، وَ ة  سوبَ ح  مَ  قاديرَ مَ ب   الت  ت  لشَّ ٱقي س  أَ وَ 

َ.(بتصرف)َ.7112دارَاآلداب،َبيروت،َالبئرَاألولى،َ:َ(فلسطين)َجبراَإبراهيمَجبراعنَ

 اللغةَالعربيةمادةَتصحيحَ



 

 

 

 

 (نصف نقطة لكل إجابة في حدود ثالث إجابات لكل خانة) (ن 1): من النص أستخرج أفعاال صحيحة وأفعاال معتلة - ب

 ...تعب -سحب -زرع -حفر -طلب: أفعال صحيحة

 ...سقى -راح -جاء: أفعال معتلة
 

 (ن 3) :اإلمالء -3

ـ   : ل بتاء مناسبة أكم  .1 ح  َرع   ت  ر  دَ  تالـتـلشَّ ٱأَز  دَ  ة  واح   (ن ..1) . ة  واح 

قاب َل شرا ب راهيم  إدَّى أَ   :المناسبةأكتب الهمزة  .2  (ن ..1) .ـعئ  بال  ل  َدوات  أَ  ء  م 

 

  (ن 51) اإلنشاء: ثالثا
 بخصوص من مقترحات( أو أستاذتهم)وما تداوله المتعلمات والمتعلمون مع أستاذهم ، بالمدرسة البيئةنادي  وصف       

تزيين األقسام ومرافق المؤسسة، سقي األشجار، ) ةتنظيم يوم للتحسيس بأهمية البيئة، والقيام بأنشطة بيئية داخل المدرس

من منهم  خالل هذا اليوم، وما استفاده كل واحد( ات)المتعلمونبه  قامصف ما ثم و ....(تنظيف المحيط، غرس شتالت

 .خالل هذه األنشطة المقترحة

        

 (ن2...(.      )أهمية البيئة في حياة اإلنسان)طرح الموضوع : المقدمة

تزيين األقسام ومرافق المؤسسة، سقي األشجار، تنظيف ) األنشطة التي يقوم بها النادينوع  -البيئةوصف نادي : العرض

في  (ة)متعلمدور كل  -الحفاظ على سلوكات بيئية سليمة  -...(المحيط، غرس شتالت، مسابقات في الرسم والبحث البيئي

 ( ن4...  )خارجهاالمشاركة في األنشطة البيئية داخل المدرسة و  -ذلك

بضرورة تبني سلوك بيئي ألصدقاء والزمالء المتحدث، نصائح لألهل وا/ في حياة الطفل أهمية هذه التجربة: الخاتمة

 (ن2...  )تحسيس اآلخرين بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها، سليم

، احترام (ن1( )سطورإلى عشرة ثمانية )، احترام الحجم (ن1)هيكلة الموضوع ، (ن1)جودة الخط : جودة المنتوج

، خلو الورقة من الشطب (ن1)، التسلسل المنطقي لألفكار (ن1)، تجنب األخطاء اللغوية واإلمالئية (ن1)عالمات الترقيم 

 (. ن1)
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3َ
َامتحانَنيلَشهادةَالدروسَاالبتدائيةتصحيحَ

َلغةَالعربيةمادةَالتصحيحَ 7112دورةَيونيوَ



 

ْشِد َفآَمنَّا ُقْل أوحَي ِإَليَّ َأنَّ : "(ن 5.1) اآليتان الكريمتان -1 َن اْلِجنِّ َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا َيْهِدي ِإَلى الرُّ ُه اْسَتَمَع َنَفٌر مِّ
 (2-1: الجن، اآليتان". )ِبِه َوَلن نُّْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحًدا

 (ن 5.1) :ْلُمناِسَبةِ ٱْلَكريماِت ِبالَمعاني ٱآلياِت ٱَأْرِبُط  -2
 .خلقكم ومنحكم القلوب والعقول لتتفّكروا وتعتبروا   "فقّدرنا فنعم القادرونإلى قدر معلوم "
 ْلُمغيرةِ ٱَغليٌظ َأْجَوٌف، َدِعّي في ُقَرْيش، ُهَو الَوليُد ْبُن  " قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم الّسمع واألبصار واألفئدة"
 .الدة، قّدره اهلل تعالىزمان معلوم، وهو وقت الو   "ُعُتلٍّ َبْعَد َذِلَك َزنيم  "

 .نقل الحركة: ُقل  َم اَ أَلَ      (ن 5): أذكر القاعدة التجويدية في ما يلي -3
 
 (ن 5.1): ُأدِرُج ما يأتي في الجدول -4

سانُ  اإليمانُ  اإلس المُ   اإِلح 
 ِعباَدُة الّلِه َكَأنََّك َتراهُ  اإليماُن ِبالَقضاِء َوالَقَدرِ  الشَّهاَدتانِ 

 
 (ن 2):  وأمأل الجدول أميز ما يلي-5

 مبيحات اإلفطار مفسدات الصيام سنن الصيام فرائض الصيام
 المرض تعمد القيء تأخير السحور النية

 (ن 5) (:ص)َأْختاُر ما ُيناِسُب ِمْن َعالماِت َمَحبَِّتِه  (7، اآلية سورِة الَحْشرِ )ْنطالقًا ِمّما َوَرَد في اآلَيِة الَكريَمِة ا-6
  َ(ص)َمَر ِبِه اِتباُع ما أ. 
  (.ص)ُمخاَلَفُتُه 
  (.ص)ِاْجِتناُب ما َنهى َعْنُه 

 
 (ن 5.1) (صحيح أم خطأ: )ما يأتي وأجيب بـُأَميُِّز  -7

 صحيح أم خطأ السلوك
 صحيح .وأعمل به َوَأَتَدبَُّرهُ  الُقْرآنَ ِعْنَدما َأْقَرُأ  يقتَ رْ أَ 

 خطأ .َأْسَتقيُم َفَقْط في َعَلني وأْنَحِرُف في ِسّري
 خطأ .ُأخاِلُط األْقِوياَء َوُأصاِحُب من َيَتَلفَُّظ ِبَأْلفاظ َبذيئة

 صحيح .َأْعتبُر بقّصِة َأصحاب الَجّنة، وأرعى حّق المسكين
لوات  خطأ .أواِظُب على صالة الُجُمَعة دون باقي الصَّ

 صحيح .في ِحْلِمه( ص)أْصِبُر َعلى األذى، وَأَتَأّسى بالرسول 

 

3َ

َامتحانَنيلَشهادةَالدروسَاالبتدائيةتصحيحَ مادةَالتربيةَاإلسالميةتصحيح3ََ
 7112دورةَيونيوَ

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 (ن 02) القراءة: أوال

 (ن 11) :القراءة -1

 (ن 2) : ...............................................................................................للنص أعطي عنوانا مناسبا - أ

 (ن 2) ..............................: ..........مالذ –   : .....................................(جمع مقدار) مقادير -: شرحأ  - ب

 (ن 2)                 نص نثري          نص شعري:  نوع النصأحدد   - ج

 (ن 2)         ؟لماذا َكلََّف األب ابنه بزرع شتالت الزيتون  - د

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

 : اآلتيأضع عالمة أمام نوعية األسلوب  - ه

 (ن2) .كنت أسحب الماء بالدلو، وأسقي الشتالت بمقادير محسوبة        

 حوار            بةخط         وصف                  

 (ن 1)؟ (مراحل على األقل ثالث)ذكرها كاتب النص راحل التي تمرُّ منها عملية غرس الزيتون، كما ما الم - و
.....................................................................................................................................................................

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

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

 

 (ن 7) :الشكل -0

 (ن 1)   .تعبت  - زرعها  -بشتالت  : شكال تاما اآلتيةالكلمات  أشكل - أ

 (ن 4) .رحت أخطط األرض وأحفر الحفر الصغيرة على أبعاد منتظمة: اآلتيةأشكل الجملة  - ب

 

 (ن 51) الدرس اللغوي: ثانيا 

 (ن 6) :التراكيب -5

 (ن 1) :أعرب ما تحته خط في النص  - أ

 ...........................................................................................................................................: الماء

 ....................................................................................................................................... :محسوبة

 .....................................................................................................................................................: شجرة
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 جهة الشرق لالجهوية للتربية والتكوين  ألاكاديمية

 الدريوش املديرية إلاقليمية

 امتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية
 2017دورة يونيو 

 3: المعامل
 ساعة ونصف: مدة اإلنجاز

 مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

رحت أخطط  ...ب األرض، وقيمة شجرة الزيتونليعلمني ح... زرعها وطلب منيالزيتون، جاءني أبي بشتالت  ."..     

دلو، وأسقي بال الماءكنت أسحب . األرض وأحفر الحفر الصغيرة على أبعاد منتظمة، وأزرع فيها الشتالت واحدة واحدة

 ....المريحالتوت مالذي  شجرة، وكلما تعبت كانت محسوبةالشتالت بمقادير 

 .(بتصرف) .9002دار اآلداب، بيروت، البئر األولى، : (فلسطين) جبرا إبراهيم جبراعن             

 اللغة العربيةمادة 

 ...........................: االسم الكامل

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

 .................................../ 05: النقطة



 

 

 (إجابة واحدة في كل خانة تكفي)  (ن 1) :أستخرج من النص ما يلي -ب  

 ناسخ فعلي مفعول به نعت

   

 

 (ن 6) :الصرف والتحويل -0

 (إجابة واحدة في كل خانة تكفي)   (ن 1) :وأمأل الجدول  الظاهرة الصرفية أستخرج من النص - أ

 المثال الظاهرة الصرفية
 ُمْنتَِظَمة ..................................

 ............................... مصدر

 ............................... مزيد فعل

 (ن 1) :أستخرج أفعاال صحيحة وأفعاال معتلة من النص - ب

 ............................................... -............................................  -: ...................................... أفعال صحيحة

 ...............................................-...............................................-............... : ...........................أفعال معتلة

 

 (ن 3) :اإلمالء -3

ـٱأَْزَرُع ... ُرْحـ   : ل بتاء مناسبة أكم  .1  (ن ..1) .واِحَدة... واِحدَ  ـالت...لشَّ

 (ن ..1) .ـع...بالْ لِ َدواِت أ... بَِل شراُمقا ْبراهيمُ إدَّى ...  :المناسبةأكتب الهمزة  .2

 

  (ن 51) اإلنشاء: ثالثا
َر زمالؤك وزميالتك تنظيم يوم للتحسيس بأهمية البيئة، والقيام بأنشطة بيئية داخل ، بمدرستك البيئةفي نادي         قَرَّ

صف ما قمتم به خالل هذا  ..(..تزيين األقسام ومرافق المؤسسة، سقي األشجار، تنظيف المحيط، غرس شتالت) المدرسة

 .اليوم، وما استفدته من خالل هذه األنشطة المقترحة

المشاركة في األنشطة البيئية داخل  -القيام بسلوكات بيئية سليمة -في حياة اإلنسان البيئةأهمية : )مستعينا بما يلي       

 ...(.يهاتحسيس اآلخرين بأهمية حماية البيئة والمحافظة عل – المدرسة وخارجها

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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 :أقرأ الوضعية والنص القرآني واألسناد المصاحبة وأجيب    
 .............................................................................ُقْل أوحَي ِإَليَّ : "(ن 5.0) أكمل اآليتين الكريمتين  -1

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

 (2-1: الجن، اآليتان". )ِبَرّبنا أحدا ...............................................................................................

 (ن 5.0) :ْلُمناِسَبةِ ٱَكريماِت ِبالَمعاني لْ ٱآلياِت ٱَأْرِبُط  -2
 .خلقكم ومنحكم القلوب والعقول لتتفّكروا وتعتبروا  (22-22المرسالت، ) "إلى قدر معلوم فقّدرنا فنعم القادرون"
" قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم الّسمع واألبصار واألفئدة"
 (22الملك، )

الَوليُد ْبُن  َغليٌظ َأْجَوٌف، َدِعّي في ُقَرْيش، ُهوَ 
 ْلُمغيرةِ ٱ

 .زمان معلوم، وهو وقت الوالدة، قّدره اهلل تعالى (12القلم، ) "ُعُتلٍّ َبْعَد َذِلَك َزنيم  "

 (ن 5)      (22: القلم، اآلية)" َلُكْم َلْوال ُتَسبِّحونَ  َأَلَم َاُقلْ قاَل َأوَسُطُهُم : "أذكر القاعدة التجويدية في ما يلي-2

 ........................................................................................................................ :ُقل  َم اَ أَلَ 

 (ن 5.0) .الشَّهاَدتانِ  -اإليماُن ِبالَقضاِء َوالَقَدرِ  -ِعباَدُة الّلِه َكَأنََّك َتراُه : ُأدِرُج ما يأتي في الجدول -2
سانُ  نُ اإليما اإلس المُ   اإِلح 
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 امتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية
 9012دورة يونيو 

 مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 مادة التربية اإلسالمية

ِل ُجُمَعة  ِمْن َشْهِر َرَمضاَن ٱِاْسَتَمَع َعْبُد        ، َتَحدََّث فيها  ْلَكريِم بِ ٱهلِل ِإلى ُخْطَبِة َأوَّ ْلَخطيُب ٱاْهِتمام  َشديد 
نََّك َلَعلى ُخُلق  َعظيم  : "، ُمْسَتْشِهدًا ِبَقْوِلِه َتعالى(ص)لرَّسوِل ٱَعْن ُخُلِق  هلُل ٱ، َوِبَقْوِل عاِئَشَة َرِضَي (2: القلم)" َواِ 

ال َيْستَقيُم إيماُن َعْبد  َحّتى (: "ص)ُخْطَبَتُه ِبَقْوِلِه  ْلَخطيبُ ٱ َخَتمَ وَ  ،(أخرجه اإلمام أحمد)( ْلُقْرآنُ ٱكاَن ُخُلُقُه : )َعْنها
ْبِر وَ ٱْلِحْلِم وَ ٱداِعيًا ِإلى . (أخرجه اإلمام أحمد)" َيْستَقيُم َقْلُبُه، َوال َيْستَقيُم َقْلُبُه َحّتى َيْستَقيُم ِلساُنهُ  لتََّصدُِّق َعلى ٱلصَّ

 ...ْلَمساكينِ ٱْلُفَقراِء وَ ٱ
 

لرَّسوُل َفُخذوُه َوما َنهاُكْم ٱَوما َأتاُكُم : "قال تعالى
 (7 :سورة الحشر، اآلية)" للَّهَ ٱتَّقوا ٱَعْنُه َفاْنَتهوا وَ 

ْحساِن، َفقالَ ٱَفَأْخِبْرني َعِن  "... للََّه َكَأنََّك ٱَأْن َتْعُبَد : إْلِ
 (صحيح مسلم...". )َتراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن َتراُه َفِإنَُّه َيراكَ 

 .................................../ 55: النقطة
 



 
 
 

 (ن 2)   .تعمد القيء -المرض -النية -تأخير السحور: أميز ما يلي وأمأل الجدول -5

 مبيحات اإلفطار مفسدات الصيام سنن الصيام فرائض الصيام

    

 

 (ن 5) (:ص)ِمْن َعالماِت َمَحبَِّتِه َأْختاُر ما ُيناِسُب  (7، اآلية سورِة الَحْشرِ )ْنطالقًا ِمّما َوَرَد في اآلَيِة الَكريَمِة ا-6

  (ص)اِتباُع ما َأَمَر ِبِه. 
  (.ص)ُمخاَلَفُتُه 
  (.ص)ِاْجِتناُب ما َنهى َعْنُه 

 (ن 5.0) (صحيح أم خطأ: )ما يأتي وأجيب بـالسلوك السليم مُأَميُِّز  من خالل الوضعية واألسناد المصاحبة-7

 صحيح أم خطأ السلوك
 .، وَأْعَمُل ِبهِ َوَأَتَدبَُّرهُ  ،الُقْرآنَ ْقَرُأ ِعْنَدما أَ  يقتَ رْ أَ 

 
  .وأْنَحِرُف في ِسّري ،َأْسَتقيُم َفَقْط في َعَلني

  .َوُأصاِحُب من َيَتَلفَُّظ ِبَأْلفاظ َبذيئة ،ُأخاِلُط األْقِوياءَ 

  .كينسْ َأْعتبُر بقّصِة َأصحاب الَجّنة، وأرعى حّق المِ 

لواتأواِظُب على صالة الُجُمَعة د   .ون باقي الصَّ

  .في ِحْلِمه( ص)أْصِبُر َعلى األذى، وَأَتَأّسى بالرسول 
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