
 

 النص :

سميت  بالساحرة المستديرة ألنها سحرت عقول أكثر من مليار متابع حول العالم، وأنا واحد منهم.  كل يوم أحد  

 على التلفاز أو اإلنترنت. وأشجع العديد من الفرق الوطنية والدولية الممتعة.مبارياتها أشاهد 

أصدقائي الذين يشجعون فرقاً أخرى منافسة. ورغم محبتي الكبيرة للفريق الذي أشجعه تشجيعا، فأنا ال أتشاجر مع   

أخالقية، وماينتج  في المالعب من تعصب ومشاجرات جميعها يدل على  لعبةهي:"  فكرة القدم كما يقول لي أبي دائما

أوتعرض إلصابة خطيرة، خالل  ،حياته فكم من إنسان فقدجهل بعض المشجعين". يا صديقي التكن واحدا منهم! 
 ! مشاهدته إلحدى مباريات كرة القدم

 سلم التنقيط عناصر األجابة المكون

I. القراءة 

 والشكل:

 ( ن 20)
 

 ن(1) مقالة أدبية  : نوعية النص  أحدد  .1

 

 ن(1)    جهل** ضد/ علم :  أتشاجر :أتعارك /مرادف: استخرج من الفقرة الثانية .2

 ن(1) كرة القدم: المستديرةالساحرة المقصود ب .3

 ن(2) .أحد أ شاهد مبارياتها على التلفاز أو اإلنترنت يوم  كل الجملة : .4

 ن(2)   من أبيه  تعلم الكاتب كيف يشجع فريقه .5

 ن(2) ن1*  احترام األخر  -ن    1* - التسامح :خلقيتين إيجابيتين أختار قيمتين .6

 ن(2) !يا صديقي التكن واحدا منهم: فيها أسلوبا النداء والنهي. التي اجتمع جملةال .7

 ن(2) ن1*ي مناسب أيقبل كل ر ن1السبب هو جهل بعض المشجعين * .8

 يتم خصم نصف نقطة عن كل خطأ()                                   الشكل :    .9

 الجملة : –أ 

يَْت بِالسَّاِحَرِة اْلُمْستَِديَرِة أِلَنََّها َسَحَرْت ُعقُوَل أَْكثََر ِمْن ِمْليَاِر  َحْوَل  ُمتَابِع  ُسمِّ

  .اْلَعالَمِ 

  َحياَتهُ   - ُلْعَبة   - ُمَباَرَياِتَها:    لكلماتا –ب 

 

 ن(7)

II.  الدرس

 اللغوي:

 ( ن15)

 

 تراكيب 
 استخرج من النص:   .1

 
 توكيدا معنويا       مفعوال مطلقا     فعال مبنيا للمجهول

يت   جميعها تشجيعا ُسمِّ

 ن(1،5)

 أضع الجملة في الترسيمة التالية:       .2

 جار ومجرور خبره ناسخ فعلي  أداة نهي  منادى أداة نداء 

 منهم واحدا تكن ال صديقي يا
ن( 0،25)  ن( 0،25)   ن( 0،25)   ن( 0،25)   ن( 0،25)   ن( 0،25)     

 ن(1،5)

 

  
 والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية

 نون واد كلميم جهة
  بطانطان اإلقليمية المديرية

 االمتحان الموحد االقليمي لنيل شهادة 
 الدروس االبتدائية 

 2018يونيو  دورة 

 ة ونصفساع مدة اإلنجاز:

 3/1 الصفحة مادة اللغة العربية تصحيح 



 
 

 

سلم  اإلجابةعناصر  المكون

 التنقيط

  يقبل كل جواب صحيح أتمم الجملتين بالمطلوب:  .3 تراكيب )تابع( 

 ن(1) *() حال جملة  فعلية  .........مشاهدة المباريات تجعل الكاتب  -

 ن(1) في تشجيع فريقنا الوطني. ) مفعول ألجله (  ........الملعب.رافقت أبي إلى    -
 ن(2)

 عرب الكلمتين التاليتين حسب موقعهما في النص: أ .4
 ن(0،5* )    خره وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آ مجرور: نعت المستديرة   
 ن(0،5)*  خرهآ ىالظاهرة عل: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة عقول  

 ن(1)

 

 صرف وتحويل 
 

 ن(3)   .الرياضيّة –دحرج –أجمل  -ملعب  -مجداف  -شاهد: الجدول ما يليضع في  .1
 

 اسم منسوب اسم مكان لةاسم آ اسم تفضيل فعل مزيد فعل مجرد

يَاِضيَّةُ ا ملعب مجداف أجمل شاهد دحرج  لرِّ
ن(0،5) ن(0،5)  ن(0،5)  ن(0،5)  ن(0،5)  ن(0،5)    

 ن(    3)

 : الشكل فيما يليكتب العدد بالحروف وصحح المعدود مع ا .2

 أهداف ستة  ثالث عشرة 

ن(0،5) ن(0،5)  ن(0،5)    

 ن(1،5)

 

 " هم "إلى الضميرالجملة حول  .3

 إلى الملعب . مرافقتهم صدقائهمأمن  طلبواهم "
 ن(1،5)

 :اإلمالء 
1- 

 المصطفا مبارياة قاضي   شيئ   الخطأ
 

 الصواب
 

  ء  شي
 

 ض  قا
 

  مباريات  
 

 المصطفى 
ن(0،5)  ن(0،5)  ن(0،5)  ن(0،5)   

 كككككككككككككككككككككككككككككك
2-  

ْشٍد وجابر اْبنِ  ب/أْعَمال   ْنَسانِيَّةِ  َحيَّاِن َمْفَخَرة ْبنِ  ر   لِْْلِ

  ن(0،5)  ن(0،5) 
 

 ن ( 3)  

 

 المعيار  النقطة

أسطر 8 ن(2)          الحجم 

 ن(4)
إبراز دور المسابقات في  –وصف االستعداد 

 تعزيز قيم التعاون والتنافس الشريف.
مالءمة المنتوج لما هو 

 مطلوب

 سالمة اللغة الخلو من األخطاء  ن(4)

 ن(3)
والفقرات البناء المنطقي لألفكار وتماسك التعابير االنسجام وجودة  

 التعبير

الخط  مقروئيةالتنظيم و التنظيم، المقروئية، عالمات الترقيم ن(2)  

 المجموع  ن(15)

III. ءاإلنشا  : 
 

 ن(15)

3/2  



 

 

  

 والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية

 نون واد كلميم جهة

  بطانطان اإلقليمية المديرية

 

 ةاالمتحان الموحد االقليمي لنيل شهادة  الدروس االبتدائي

 2018دورة  يونيو 
 

1 

 

 ن(10)     اإلسالمية التربيةتصحيح  
 

 سلم التنقيطو عناصر اإلجابة

 م .1

لَّْوََل أَن َتَداَرَكُه ِنْعَمة  مِّن  (48) َفاْصِبْر لُِحْكِم َربَِّك َوََل َتُكن َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْذ َناَدٰى َوُهَو َمْكُظوم  

ِه لَُنِبَذ ِباْلَعَراِء َوُهَو َمْذُموم   بِّ الِِحينَ  (49) رَّ ُه َفَجَعلَُه ِمَن الصَّ  (50) َفاْجَتَباهُ َربُّ
ن (1،5)  

  في: الرسول صلى هللا عليه وسلم على أذى قومه صبريتجلى  .2
 ..........عدم مقابلة السب بمثله، عدم مقابلة العنف الجسدي بمثله، مواصلة الدعوة رغم إيذاء كفار قريش

 نقطة واحدة لمن ذكر مظهرا واحدا 

 أكثرتحتسب النقطة كاملة لمن تحّدث عن مظهرين ف 

ن (1،5)  

3.      

ْزِقِه ۖ َوإِلَْيِه النُُّشورُ  . أ   ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض َذلُوَلا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكلُوا ِمن رِّ

 :                تفخيم الراءالحكم التجويدي . ب

 

ن(0،5)  

 

ن(0،5)  

 

 صل بخط بين الجملة ومرتبة الدين المالئمة: .4

 - هو وحده الخالق المحيي المميت أقر بأن هللا   اإلسالم 

 - .أخضع لقدر هللا خيره وشره                     اإلحسان 
 

 - هللا وأتقنه.             خلص في عملي لوجه أ  

 - واظب على الصلوات الخمسأ                .   اإليمان 
 

 ن(2)

 نX6= (0،25) ن1.5                                    ن         0.25:    يتم احتساب عن كل عنصر صحيح  .5

 شروط الصيام

0.25X3 
 االستطاعة.–اإلقامة –الطهارة من دمي الحيض والنفاس –البلوغ  –العقل  –اإلسالم 

 من مبيحات اإلفطار:

0.25X3 
 ..خوف الهالك . –العجز عن الصوم –الحمل أو الرضاعة  -السفر - المرض

6.  
اجتناب  -التزام أوامر هللا تعالى   –الفوز بالجنة  -االهتداء للحق في الدنيا فضائل مالزمة القران: من .أ 

 ن (0،5).         نواهي هللا تعالى
                                                                ن(1)  :" الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.... "وسلم عليه هللا صلىهللا قال رسول    -ب

 

ن(4)  

 

 :  يمكن استخالصها يالعبر الت .7

 ن (0،5) اإلقناع والدليل فياعتماد الحجة  ن (0،5) الحوار بلطف وأدب  
 

3/3  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya49.html
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http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya50.html


 ) تتم اإلجابة على جميع األسئلة في ورقة التحرير(              :     النــــــــــص
 

شاهد أأحد  يوم كل .واحد منهم العالم، وأناتابع حول مأكثر من مليار  عقول تحرة المستديرة ألنها سحرابالسّ  سّميت

 العديد من الفرق الوطنية والدولية الممتعة. عوأشجّ  ،اإلنترنتالتلفاز أو  على مبارياتها

 منافسة.أخرى عون فرقاً فأنا ال أتشاجر مع أصدقائي الذين يشجّ  تشجيعا، عهلذي أشجّ الفريق لتي الكبيرة ورغم محبّ   

على  يدلّ جميعها  ب ومشاجراتتعصّ من في المالعب ينتج  اوم، أخالقية لعبة :"هي القدم كما يقول لي أبي دائما ة  ر  ك  ف  

 لخطيرة، خال إلصابةض تعرّ  أو ،حياتهفكم من إنسان فقد  !منهمواحدا  تكن الصديقي يا  ."عينالمشجّ بعض جهل 

 ! القدممباريات كرة  مشاهدته إلحدى

 

  

 والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية

 نون واد كلميم جهة
 بطانطان اإلقليمية المديرية

 قليمي لنيل شهادة االمتحان الموحد اإل
 الدروس االبتدائية 

 2018يونيو  دورة 

 ة ونصفساع مدة اإلنجاز:

 2/1 الصفحة سالميةاإل ةوالتربيمادة اللغة العربية 

I- التالية ةقرأ النص ثم أجب عن األسئلا   **                                                  ن ( 20:   )و القراءة الشكل:** 

 ن(1)                                                                       مقالة أدبية -خطبة  -حوار -رسالةحدد نوعية النص مما يلي:  .1

 ن(1) ِعْلم  ضد:                         ك  عار  ت  أمرادف:                      .استخرج من الفقرة الثانية .2

 ن(1) المستديرة؟ بالّساحرةالمقصود ما  .3

 ن(2) .يشاهد المباريات بانتظام ن الكاتبأعلى  استخرج من النص جملة تدلّ  .4

 ن(2) جار مع أصدقائه ؟ ش   دون  ع فريقه كيف يشجّ  الكاتب م  ل  ع  ت  ن ممّ  .5

 ن(2)  .خراآل احترام - التسامح   - مر  الك   - قدْ الص  يلي: مما  النص نهماقيمتين خلقيتين إيجابيتين يتضمّ اختر  .6

 ن(2) استخرج من النص جملة اجتمع فيها أسلوبا النداء والنهي. .7

 ن(2) .يك حولهأمع إعطاء ر ،مالعبالفي ات المشاجرب والتعصّ  النص سبباستخلص من  .8

 :التحرير على ورقة نقله بعد ،ما يليضبط بالشكل التام ا .9

     .تابع حول العالممبالس احرة المستديرة ألنها سحرت عقول أكثر من مليار يت سم  :  الجملة . أ

     حياته   –   لعبة     -  مبارياتها: تحتها سطر في النص التي الكلمات . ب

 ن(7)

II- ن (15) :الدرس اللغوي    
                           

 تراكيب:

           .معنوياتوكيدا    -مفعوال مطلقا    -للمجهول فعال مبنيا  :استخرج من النص .1

               .تكن واحدا منهم يا صديقي ال : ضع الجملة التالية في ترسيمة مناسبة .2
      

 

 ن(6)

 
        :الجملتين بالمطلوبأتمم  .3

 ) حال جملة  فعلية ( .........مشاهدة المباريات تجعل الكاتب  -

  في تشجيع فريقنا الوطني.  ) مفعول ألجله (  ......... الملعب  رافقت أبي إلى -

      عقول   -     المستديرة  عرب الكلمتين التاليتين حسب موقعهما في النص: أ .4

 :صرف وتحويل

     .الرياضي ة –دحرج –أجمل  -ملعب  - مجداف -شاهد: ضع في الجدول ما يلي .1
              

 اسم منسوب مكان اسم  لةآاسم  اسم تفضيل فعل مزيد فعل مجرد

ي ة   ملعب  مجداف  أجمل  شاهد   دحرج ي اض   ا لرِّ
 

 ن(6)

  )هدف((  6ولية وسجل )دمباراة ( 13شارك الالعب في  )  :ح المعدودكتب العدد بالحروف وصح  ا  .2

 أصدقائه مرافقته إلى الملعب.""هو طلب من ( :  )همالضمير التالية إلى ل الجملةحو   .3

 
 



 انتهى وهللا ولي التوفيق

  2/2الصفحة                                                     تتم اإلجابة على جميع األسئلة في ورقة التحرير 

                                                                 إمالء:

                              :التاليأحمد في تصحيح أخطائه اإلمالئية مستعينا بالجدول  د  ساع   .1
 

 َاْلُمْصَطَفا باراياة  م قاضي   شيئ   الخطأ 
 ............... ............... ............... ............... الصواب

  لإلنسانية.  خرة  ف  ان م  حيّ ..........ر اب  د وج  ش  ر  ..........عمال أ -          »بن «  -  »ابن«    أتمم  ب : .2
 

 

 ن ( 3) 

 

III- (  :15اإلنشاء)ن 
 .في كرة القدم ةوفنية، ورياضي ثقافية، خالل هذا الموسم مسابقات نظمت مدرستك    

 أسطر: ثمانية اكتب )ي( موضوعا في        

  ؛في إحدى المسابقات ةمشاركلل زمالئك رفقةاستعدادك فيه تصف  . أ

 الشريف. والتنافس ،التعاون :دور هذه المسابقات في تعزيز قيم فيه تبرز . ب

 ن(15)

IV-   ( 10التربية اإلسالمية  )نقط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بر وتحّمل أذى إلى الصّ الرسول صلى هللا عليه وسلّم  تدعواآليات التي  ،سورة القلما سمعته من مّ اكتب م .1

 الحين".تعالى .....من الص  فاصبر لحكم ....  إلى قوله من " :المكّذبين بالقرآن العظيم

 تحّدث عن صبر الرسول الكريم على أذى قومه. .2

  .م  ع  النِّ األرض لعباده لالستقرار واالنتفاع بما أودع فيها من هللا  ر  يس   .3

 بيّن ذلك.التي ت اآلية الملكسورة اكتب من  .أ 

 .شور  الن  وإ ل ي ه  : التي تحتها سطرالوارد في الكلمة  لتجويدياذكر الحكم ا .ب 

 على ورقة اإلجابة.ل الجمل بعد نق ،ين المالئمةالدّ  ة  ب  ت  ر  صل بخط بين الجملة وم   .4

 ن(4)

 

 اإلسالم -         بأن هللا هو وحده الخالق المحيي المميت ر  ق  أ   -

          ه.                    أخضع لقدر هللا خيره وشرّ  -
 اإلحسان -

                        هللا وأتقنهخلص في عملي لوجه أ -
                       واظب على الصلوات الخمسأ -

 - اإليمان 
 

 

 ن(2)

 أعذار تبيح لها اإلفطار. رمضان، وثالثةن تتوفر فيها لكي تصوم أثالثة شروط يجب  سنة، اذكر 16 اأختك عمره .5

 شريف.ن وترتيله، مستشهدا بحديث نبوي آثها عن فضل مالزمة تالوة القرحد   .6

 ؟يأفي تعاملك مع من يخالفك الر أبيه،براهيم عليه السالم مع إدنا استخالصها من حوار سي  ك يمكن التي رالِعب   اذكر .7

 ن(4)

 :التقويمية الوضعية

لطانطان بمناسبة شهر في إطار اإلعداد للمسابقة الدينية والثقافية التي ستنظمها المديرية اإلقليمية بشراكة مع المجلس العلمي  

 في حصة تدريبية من تأطير أستاذة التربية اإلسالمية. ت  رمضان المبارك، شاركْ 

إلى فضل شهر  تْ ق  ر  نات من سورة القلم، افتتحت األستاذة الحصة بشرح مراتب الدين. بعد ذلك تط  بعد االستماع إلى آيات بي  

ثت عن شروط الصيام ومبيحات اإلفطار. وفي الختام أوصت بضرورة االقتداء بالرسول صلى الصيام والقيام وتالوة القرآن، ثم تحد  

هللا عليه وسلم حيث قالت: "كان الرسول الكريم يصوم في النهار ويقيم الليل، وي جِهد  نفسه في الذكر وتالوة القرآن. ومن أخالقه: 

 جار واإلحسان إليهما. فمن واجبنا نحن االقتداء به."والرحمة وإكرام الضيف وال م  لْ الصدق والصبر والحياء والحِ 
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:قال تعالى  

 


