
1 | 4  

 

 
قليـمي لنيل شهادة  املوحد الامتحان الإ

 ادلروس الابتدائية

 2019دورة يونيو 

 ...................الشخيص: الامس

 ......................العائيل:الامس 

 :.......................رمق الامتحان

 ..…………/50:النقطة

ن ةسالميوالرتبية الإ  العربية: اللغة مادات  ونصفجاز: ساعة ـمدة الإ

 :اللغة العربيةمادة 

ية  للتلميع، عن أحذ بحثا املسافرينيجوب الشوارع و املقاهي ومحطات  مراد، كان الطفل الصغيربهمة و نشاط و بابتسامة ال تفارق ثغره 

صاء، كان . بين الفينة و األخرى، و هو جالس القرفمتفانيا في إظهار براعتهتراه مسرورا وهو يلبي نداء الزبون فينكب انكبابا على الحذاء 

يصوب نظره نحو صاحب الحذاء وكأنه يتحسس مشاعر الرضا في عينيه. كلما أنهى عمله، تسلم القطعة النقدية وقبلها ثم أسرع يدسها 

الشعر وهو ينصرف إلى وجهة أخرى حتى يتوارى عن  القسمات الناعم الجميل. كانت األعين تراقب هذا الطفل الرثفي جيب سرواله 

مدرسة؟ أم النقود التي يجمعها ثمن لشراء أدواته املدرسية؟ ـاألنظار تاركا خلفه أسئلة محيرة ....هل هو سعيد بعمله؟ أليس له مقعد في ال

 مساعدة أسرته؟....ـأم  ل

 (  20الـمجال الرئيس ي األول: القراءة )ن 

 ن(2: )اآلتيةت شرح باملرادف الكلماأ .1

 .........................................................يتوارى:          ........ ..............................ثغر: ....................

 ن(2) عالمة )+( أمام نوع النص: أضع .2

 مقالةرسالةقصيدةقصة

 ..........................................................................................ن(  2) عنوانا مناسبا للنص:أقترح  .3

 ن(2) حسب تسلسلها في النص: اآلتيةاألفكار األساسية  4إلى  1رتب من أ .4

  .انصراف ماسح األحذية إلى وجهة أخرى و حيرة املراقبين

  .إنهاء الطفل عمله و تسلم القطع النقدية

  .الطفل عن أحذية للتلميع بهمة و نشاطبحث 

  .تفاني الطفل في إظهار براعته أمام الزبناء

 ن(2) بوضع عالمة )+( في الخانة املناسبة: اآلتيةنوع األسلوب في الجملة أحدد .5

 هل هو سعيد بعمله؟

  أسلوب النداء

  أسلوب االستفهام

  االستثناءأسلوب 

 ن( 3؟ ) بالرجوع إلى املدرسةكيف يمكن أن تقنع)ي( مرادا  .6

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................... 
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 ن(7) :اآلتيةالكلمات الجملة و بالشكل التام أضبط  .7

 .تراه مسرورا وهو يلبي نداء الزبون فينكب انكبابا على الحذاء متفانيا في إظهار براعته

 الجميل      -الرث         –بحثا     –الصغير    

  ن(15: )املجال الرئيس ي الثاني: الدرس اللغوي 

 ن(6) :تراكيبال -1

 (ن2): ستخرجمنالنصأ1-1

 ..................................................: مفعوالمطلقا:...........................................   مفعوالألجله

 .....................................................:نعتاحقيقيا:.............................................  حاالمفردة

 (ن2): اآلتيةستخرجمنالنصجملةتندرجعناصرهافيالترسيمةأ  1-2

 (جملةفعلية) خبره اسمه ناسخحرفي

   

 ن(2) :عربماتحتهخطفيالنصأ 1-3

 ...........................................................................................................................: مراد

 ...................................................................................................................:املسافرين

 ن(6) :لصرفوالتحويلا -2

 ن(2)من النص:أستخرج -2-1 

 فعال أجوفا فعال مزيدا بحرفين اسم مفعول لفعل ثالثي اسم فاعل لفعل ثالثي

    

 ن(2):املثنىوالجمعاملذكراآلتية إلىحواللجملةأ 2-2

 ."وهويلبينداءالزبون ،تراهمسرورا "

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

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

 ن(2): كتباألعداداملوجودةبينقوسينبالحروفمعالشكلأ 3-2

 ء(حذا................).......................(..............................13) معالطفلـل 

  (درهما......................)......................( ...........5) تسلممرادمنالزبون 

 (ن3: )اإلمالء -3

 (ن1.5):صححالكلماتالخاطئةأ 3-1

 هاذاإبنعميداوودزارالقريت      :........................................................................................ 

 يعودالطفلماسحاألحذيةإلىالبيةمسائ؛........................................................................... 

 (ن1.5) :الهمزةاملناسبةتبكأ 3-2

 لم.... يس؛ت....؛ر.....ال؛شاط....ـ؛س....؛هدو....ـيلج
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 ن(15) املجال الرئيس ي الثالث: اإلنشاء 

 / عملتشغيل أضرار فيها له  (تبّينين)تبين،أسطر  10إلى  7 تتراوح بينله رسالة )اكتبي( املدرسة، اكتبكان الطفل مراد صديقا لك في 

 :اآلتيةمستعينا )مستعينة( بالتوجيهات  إلى العودة إلى املدرسة.)تدعينه( وتدعوه  ، ومغادرة املدرسة،األطفال

 - املدرسة العودة إلى يجابياتوإ ،تعداد سلبيات تشغيل األطفالالعرض: تقديم التحية.   املقدمة: - احترام عناصر الرسالة)

 .(دعوة الراشدين الحترام حق الطفل في التعلم... –الخاتمة: موقفك تجاه تشغيل األطفال وشعورك نحو هذه املبادرة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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 ..……/10:النقطة                                                                   مادة التربية اإلسالمية:

 

 
 

 

 اإلسالمية أجيب عما يلي:انطالقا من الوضعية و باالستعانة بما درسته في مداخل التربية 

 ن(3)من قول هللا تعالى في سورة القلم:  ،كتببدون شكلأ .1

......................................... ...................................."إنا بلوناهم كما بلونا ................................................................

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

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

 .عليكم مسكين"....................................................................................................................................................

 ن(0.5)تب القاعدة التجويدية في:  كأ .2

 ..........................................................................................................................فانطلقوا:

 ن(1)شرح معنى الكلمتين: أ .3

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

 ن(0.5: )كما ورد في حديث جبريل عليه السالم ؛عّرفاإلحسانأ .4

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

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

 ن(0.5) :أمام الجواب الصحيحعالمة ضعأ .5

 تعاملت قريش مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا جهر بالدعوة ب :

 .منوا بما نزل عليه ونصروهآ -استهزاء وسخرية

 النية –تعجيل الفطور  -العقل -السفر ن(2) :بما يناسب اآلتيمأل الجدول أ .6

 اإلفطارمبيحات  سنن الصيام فرائض الصيام شروط الصيام

    

ِكرتؤالء النساء صلبخط كل امرأة من هأ .7
ُ
 ن(1.5) الكريم نآفي القر  به بما ذ

   ُم ي  ر  م           -   
 
 س  ح  أ

 
  ِت ن

 
 بِّ ر  بِ  ن  الظ

 
 اس  ها، ف

 
 ز  ر  ها و  عاء  دُ  جاب  ت

 
 ق

 
 ي  رِّ ها الذ

 
 .ة

  ِر  م  ا 
 
 أ
ُ
 م  عِ  ة

 
   -                                                     ران

 
 كان

 
 ُم  ت

 
 قِ ن

 
 ذ
 
 ّمِ الي   ن  وس ى مِ ملِ  ة

 
 ، ف
 
 عِ ا بُ ّم ل

 
 آم   ث

 
 ن

 
 .ِه بِ  ت

  ي  آِس 
ُ
  ة

 
 ج  و  ز

ُ
   -ن                            و  ع  ر  فِ  ة

 
 كان

 
 مِ  ت

 
 لِ  ثاال

 
 عِ ل

 
  االيماِن و   ِة ف

 
 ر  ف

 
 ز
 
 اب   ها هللاُ ق

 
  نا
 
 يّ بِ ن

 
  دوِن  ن  مِ  ا

 
 .ب  أ

 ن(1) :العبارة الصحيحة عالمةأمامضع أ .8

 ب  اِ -
 
  ى هللاُ لت

 
 الج  حاب  ص  أ

 
 لى ج  ع   م  هِ مِ ز  ع  لِ  ِة ن

 
ِ  يِ ن

ّ
 . مارِ الث

 ب  اِ -
 
  لى هللاُ ت

 
 الج   حاب  ص  أ

 
 ر  ِح  م  هِ مِ ز  ع  لِ  ِة ن

 
  مان

ُ
 الف
 
 ُح  راِء ق

 
 .م  هُ قوق

- 
 
 ذ
 
 ص  قِ  هللاُ  ر  ك

 
  ة
 
 الج   حاِب ص  أ

 
  ياِن ب  لِ  ِة ن

 
  ن  أ

 
 ي  ِص ع  امل

 
 . ماِن ر  الِح  ُب ب  س   ة

-  
 
 ذ
 
 ص  قِ  هللاُ  ر  ك

 
  ة
 
 الج   حاِب ص  أ

 
 لِ  ِة ن

 
 ن
 
 س  ت

ّ
 .هاى بِ ل

تالوته  بعد ؛مقدم البرنامجفيه  تحدث ، برنامـجا دينيا في إحدى القنوات التلفزية شاهدت خالل شهر رمضاننص الوضعية:

لى ع املشاهدين واملشاهداتكما حث  املختلفة، و أهمية اإلحسان إلى الناس، أحكامهالصوم و عن سورة القلم؛آليات بينات من

 االقتداء برسولنا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم.

  



 
 

 
 "2019"دورة يونيو  مي لنيل شهادة الدروس االبتدائيةـاإلقلي الموحد االمتحان 

  -)عناصر اإلجابة(اللغة العربية مادة -

 

 ن( 20)الـمجال الرئيسي األول: القراءة  

 
 ن(2( )ثغر =فم    يتوارى= يختفي  )تقبل كل كلمة تفيد نفس المعنى :مرادف الكلمتين اآلتيتين .1

 ن(2)النص = قصة .2

 ن(2....)يقبل كل عنوان مناسب للنص( )تلميع األحذية–النص. ماسح األحذية عنوان  .3

 ن(2) ترتيب أفكار النص: .4

 4 المراقبينانصراف ماسح األحذية إلى وجهة أخرى و حيرة 

 3 إنهاء الطفل عمله و تسلم القطع النقدية 

 1 بحث الطفل عن أحذية للتلميع بهمة و نشاط 

 2 تفاني الطفل في إظهار براعته أمام الزبناء

 ن(2)االستفهام األسلوبنوع  .5

 ن(3) (لمدرسةإلى ا بالعودةالحجج المقدمة إلقناع مراد ) .6

 ن(7) الشكل: .7

 (ن2)ميل  ج  ال   –ث   الر    -غير  الص   -ثا  ح  ب   -

 (ن5)ه  ت  اع  ر  ب  ار  ه  ظ  يإ  ف  يا  فان  ت  م  ذاء  ح  ىال  ل  ع   بابا  ك  ان  ب  ك  ن  ي  ف  بون  الز  داء  ين  ب   ل  ي  و  ه  و  رورا  س  م  راه  ت   -

 

 (ن15)الـمجال الرئيسي الثاني: الدرس اللغوي 

 
 (ن6) التراكيب 

 ن(2أستخرج من النص ).1.1

 ن0.5مطلق:انكبابا مفعول-ن0.5مفعول ألجله:بحثا - 

 إجابة )أخرى‚محيرة,المدرسية،الناعم،الجميل،الرث،النقدية، نعت:الصغير -ن0.5حال مفردة:مسرورا -  

 ن0.5(واحدة تكفي

 ن2. الترسيمة: 1.2

 

 خبره )جملة فعلية( اسمه ناسخ حرفي

 كأن
 

 ن0.5

 ه

ن 0.5  

 يتحسس مشاعر الرضا في عينيه

 ن1

 ن(2) إعراب1.3

 ن1للمبدل منه في الرفع تابعمراد :بدل 

 ن1 إليه مجرور بالياء ألنه جمع مذكر سالم  فمضاالمسافرين:
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 ن(6) الصرف و التحويل 

 (في كل خانة إجابة واحدة تكفي) ن(2)أستخرج من النص:1.2

 فعال أجوفا فعال مزيدا بحرفين اسم مفعول لفعل ثالثي اسم فاعل لفعل ثالثي

 /صاحب/تاركجالس

 ن0.5

 مسرور

 ن0.5

/تسلم/توارىينصرف  /ينكب 

 ن0.5

 يجوب

 ن0.5

 ن(2)المثنى والجمع المذكر: لة الىأحول الجم 2.2

 ن1 .نداء الزبون ان  ي  ب   ل  وهما ي  ،ن  ي  ور  ر  س  ا م  م  اه  ر  ت   -

 ن1نداء الزبون. ون  ب  ل  وهم ي   ،ن  يور  ر  س  م   م  اه  ر  ت   -

 ن(2بالحروف)عداد الموجودة بين قوسين أكتب األ -2.3

 ن 1خمسة دراهم -ن1  ثالثة عشر حذاء-

 ن(3) مالءاإل 

 (0.25×6) ن  1.5اصحح الكلمات الخاطئة1.3

  .بن عمي داود زار القريةا  هذا  -

 يعود الطفل ماسح األحذية إلى البيت مساء. -

 (0.25×6) ن  1.5 اكتب الهمزة المناسبة.2.3

 

 ألم.يس؛ تئ؛رشاطئؤال؛ .؛سءيلجأ؛هدو -

 

 ن(15) الـمجال الرئيسي الثالث: اإلنشاء 

 

 منتوجـشبكة تقويم ال

 النقط المؤشرات المعايير 

 0و أ2 أسطر 10إلى   7ما بين   الحجم

 0أو  2 وتقديم التحية خطوات كتابة رسالةاحترام   تقنية الكتابة اإلنشائية

 المالءمة

  وإيجابيات  سلبيات تشغيل األطفالالتحدث عن

 . العودة إلى المدرسة

  موقفك تجاه تشغيل األطفال وشعورك نحو هذه

دعوة الراشدين الحترام حق الطفل في .المبادرة 

 ..التعلم

 0أو  3

 

 0أو   2        

 سالمة اللغة

  صرفية  -أخطاء لغوية )تركيبية 3أقل من–

 معجمية( -إمالئية

  أخطاء 5و  3بين 

 أكثر من ذلك 

  عالمات الترقيماحترام 

3 

 

2 

0 

 0أو  1

 0أو  1 التسلسل المنطقي لألفكار  االنسجام

 0أو  1 اجتناب التشطيب و المقروئية  جودة العرض

 المجموع

 

15 

 نقطة
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 -عناصر اإلجابة( مادة التربية االسالمية ) -
 

 خطأين { ن  عن كل 0.25} تخصم ن( 3):(بدون شكل)القلمسورة  كتابة اآليات التالية من .1
ِمْن َربَِِّك  َواَل يَْستَثْنُوَن فََطاَف َعلَْيَها َطائِف  وا لَيَْصِرُمنََّها ُمْصبِِحينإِنَّا بَلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسمُ 

ِريِم فَتَنَادَْوا ُمْصبِِحينَأَِن اْغدُوا َعلَى  َوُهْم نَائُِمونَ  َحْرثُِكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِرِميَن فَاْنَطلَقُوا َوُهْم فَأَْصبََحْت َكالصَّ
 .يَتََخافَتُونَأَْن اَل يَْدُخلَنََّها اْليَْوَم َعلَْيُكْم ِمْسِكين  

 ن(  0,5القاعدة التجويدية في ترتيل الكلمة: )  .2
 تغليظ الالم :فانطلقوا

 ن(  1معنى الكلمتين: )شرح  .3
 ن(0.5سوداء كالليل ) :ن (          الصريم0.5امتحناهم    ) –اختبرنا أهل مكة  :بلوناهم

 ن(0,5).حديث جبريل عليه السالم تعريفاالحسان كما ورد في  .4
 أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. -

 ن(0,5)وضع عالمة أمام الجواب الصحيح :   .5
 بالدعوة ب : تعاملت قريش مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما جهر

 منوا بما نزل عليه ونصروه.آ -         باستهزاء وسخرية.              -
 ن(  2:    )بما يليالجدول مأل  .6

 مبيحات اإلفطار سنن الصيام فرائض الصيام شروط الصيام

 السفر - تعجيل الفطور- النية- العقل -

 ن(  1.5.   )الكريم في القرآن ت بهذكر امرأة من هؤالء النساء بما  صل بخط كل .7
 أحسنت الظن بربها، فاستجاب دعاءها ورزقها الذرية. -   -مريم                 
 كانت منقذة لموسى من اليم، فلما بعث آمنت به. -   -امرأة عمران        
 كانت مثاال للعفة و االيمان فرزقها هللا ابنا نبيا من دون أب.--آسية زوجة فرعون

 ن(1)العبارة الصحيحة   ع عالمة أمامأض .8

 

. مارِ الثِِّ  يِ نْ لى جَ عَ  مْ هِ مِ زْ عَ لِ  ةِ نَّ الجَ  حابَ صْ أَ  ى هللاُ لتَ بْ اِ  -  

.مْ هُ قوقَ حُ  راءِ قَ الفُ  مانَ رْ حِ  مْ هِ مِ زْ عَ لِ  ةِ نَّ الجَ  حابَ صْ أَ  لى هللاُ تَ بْ اِ  -  

. مانِ رْ الحِ  بُ بَ سَ  ةَ يَّ ِص عْ المَ  نَّ أَ  يانِ بَ لِ  ةِ نَّ الجَ  حابِ صْ أَ  ةَ صَّ قِ اللهُ  رَ كَ ذَ  -  

.هاى بِ لِّ سَ تَ نَ لِ  ةِ نَّ الجَ  حابِ صْ أَ  ةَ صَّ قِ اللهُ  رَ كَ ذَ  -  

 

X 
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