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االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل 

 شهادة الدروس االبتدائية

 
 
 
 

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

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

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

 .......................................المؤسسة : 

 2019دورة يــــونـــيــو 

 مادة اللغة العربية

 والتربية االسالمية

 ساعة ونصف: مدة اإلنجاز

 الورقة.: تتم اإلجابة عن جميع األسئلة على نفس ملحوظة

 :الـــــــــــنـــــــــــص

تنتظر دورها للحصد و الدرس. جميع القرويين  نفسهاالناضجة  السنابلحصاد.  موسمكان الموسم     

. كان كل فالح يترقب، على أحر بمنتوج السنة الوفيرة غالله جليا ابتهاجا نهجيمبتخرجوا إلى حقولهم 

 بغية االستفادة من خدمات الحصادة الدراسة... دورهمن الجمر، 

أو عود ثقاب تذهب  يخاف الفالحون على محصولهم من عاصفة هوجاءفي مثل هذا الوقت من السنة،    

 ناره باألخضر و اليابس...إذا اعتمدوا على الحصاد التقليدي بالمناجل والدرس بالدواب.

 )بتصرف(  15الصفحة  -2011طبعة  –السنة الثالثة  –مناهج التربية غير النظامية  -مديرية التربية غير النظامية 

 

 (ن3):التالية الكلمات مرادفاتأستخرج من النص  -1

 قوية : .................................. –ينتظر: ............................     –: ......................     واضحا -

 .................................................ن(1)أقترح عنوانا مناسبا للنص: -2

 ن(1):مما يلي النص يةنوع تحت (Xأضع عالمة) -3

 

 

 ن(1) فنية.قيمة  –قيمة اجتماعية –دينية قيمة   ص مما يلي:التي يروجها الناألساسية قيمة أحيط ال -4

ن(  ......................................................................... 1) .؟النص في أي فصل دارت أحداث -5
...................................................................................................................................... 

 ن(........................ 2" ؟  )عود ثقاب تذهب ناره باألخضر و اليابسفي نظرك ماذا يعني الكاتب بقوله "  – 6

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

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

 ن(4لنص: )افقرة من فقرتي  فكرة أساسية لكلأستخرج  -7

_..................................................................................... 

...................................................................................._ 

 ن(7 أشكل الكلمات والجملة التي تحتها خط في النص.) -8

 خطبة رسالة مقالة قصة

    

 اللـغـــة الــعــربـيـة

 المجال الرئيسي األول: القراءة )20 نقطة( 

 

 

 

 

 

 األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الشرق
 ريي جلاملديرية اإلقليمية 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6التـراكــيـب)ن 

 ن(4) أستخرج المطلوب من النص: -1

 ...................................تـوكـيد معـنـوي:  –          ...................................: نعت سببي -

 ..............................: خبر )جملة فعلية( –          ...........................مـفعــــول ألجله:  -

 ن(2حسب موقعه في النص:) مضغوطأعرب ما كتب بخط  -2

 .................................................................................................................................................:السنابل -         

 ...............................................................................................................................................:مبتهجين -         

 ( 6الصـرف وتـحـويـل)ن 

 ن(3خراج المطلوب من النص:   )أمأل الجدول باست -1

 اسم منسوب مصدر فعل أجوف

   

 ن(2أمأل الجدول بما يناسب مع الشكل التام:    ) - 2

 أصله الثالثي اسم مفعوله اسم فاعله مصدره  الفعل

     انتظر

 ن(1مع الشكل التام:    ) ؤنثأحول الجملة التالية إلى الجمع الم -3

 ".إن الفالح التقليدي يخاف من أضرار الحريق "

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

 ( 3اإلمالء)ن 

 ن(2)"   الوقة ضحا وبن الفالح عاءد من الحقل " :الواردة فيهااألخطاء  أعيد كتابة الجملة بعد تصحيح-1

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

 ن(1:  )ةمن )ما( االستفهامية في الجملة التالي األلف حدفأوضح سـبب -2

 ......................................................................................................:ممَّ يخاف الفالح؟ -
.......................................................................................................... 

 

 نقطة(15المجال الرئيسي الثاني: الدرس اللغوي )

 

 

 ال يكتب في هذا اإلطار
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فالح يعتمد على األدوات التقليدية و فالح يفضل االعتماد على اآلالت دار بين حوارا ، عشرة أسطر حدوداكتب في   

 .اوأهميته بب اختيار الوسيلة المعتمدةسيبرز فيه كل واحد منهما ، العصرية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 نقطة( 15الثالث: اإلنشاء ) المجال الرئيسي
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 تأمل الوضعية التالية، ثم أنجز المطلوب:
 

طاعن في السن يصر على الصيام فيتدخل الطبيب إلفطاره . يلح على مرافقتنا أنا و أبي ألداء صالة  شيخ جدي   

التراويح بمسجد حينا . في ليلة من ليالي شهر رمضان سأل جارنا أحمد اإلمام عن حكم تعمد إخراج القيء في 

 رمضان . و بعد اإلجابة، قمنا للصالة . 

ام اآليات األولى من سورة المرسالت إلى قوله عز و جل )ألي يوم أجلت ليوم في الركعة األخيرة قرأ اإلم    

بسبب عناده يصوم جدي األيام التي أفطرها  الفصل(. بعد االنتهاء من الصالة بدا العياء واضحا على جدي . 

 إلى أعلى مراتب الدين . رغية في االرتقاء

 عرف )ي( ما يلي : (1

 .................................................................................................................................الصيام : -

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

 ......................................................................................................................: صالة التراويح -

 ................: ........................................................................................................ مراتب الدين -

إلى قوله عز اآليات القرآنية التي تالها اإلمام في الركعة االخيرة ؛ من بداية سورة المرسالت  كتابة (استظهر)ي (2

 .................... ..................................................................................................:صل(و جل )ألي يوم أجلت ليوم الف

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

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

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

 ..........................................................................................: ) فإذا النجوم طمست ( : بين)ي( معنى قوله تعالى( 3

 جوابك( )ي(لحرف الراء في قوله تعالى  : فالفارقات )علل اذكر)ي( الحكم التجويدي (4

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

 حين سأله جبريل عن االسالم:تمم)ي( حديث النبي صلى هللا عليه وسلم أ (5

(و.........................................................وأن ...............................................................أن  اإلسالم.............................................. 

  (.سبيال إليه عتاستطن إ..........................................................و ................................................................و......................................وتؤتي

 )فعل( بربط كل عبارة بما يناسبها: بحكم كل سلوك  أخبر)ي( والدتك (6
 القضاء                                     ● ●المرضع الخائفة على رضيعها 
 الفدية● ●رجل تعمد القيء وهو صائــــم
 القضاء والكفارة● ●مسن عاجز عن الصــــــــــــوم

 بكتابة كل صفة في الخانة املناسبة :. ساعده  ختيار الصديق الصالحايرغب في احمد  جارك( 7

 خائن لألمانة _ حريص على رضا هللا _ ال يواظب على الصالة _  كذاب _ وفي _ امين 

  صفات صديق السوء  صفات الصديق الصالح

  

 

 

 :اذكر )ي( بعض مظاهر أدب الحوار لسيدنا إبراهيم مع أبيه(8

 .......................................................................................................................................... ابراهيمكان سيدنا 

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

 الحكمة -القسط  –االستجابة  –االقتداء  –التزكيةنقط(:  10الـتــربـيــة اإلســالمــيــة )
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  االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية

 2019دورة يــــونـــيــو 

 والتربية االسالمية مادة اللغة العربية

 عناصر اإلجابة

 :الـــــــــــنـــــــــــص

الناضجة نفسها تنتظر دورها للحصد و الدرس. جميع القرويين خرجوا إلى  السنابلحصاد.  ن(1)م  س  و  م  كان الموسم     

بغية  ن(1)ه  ر  و  د  ابتهاجا جليا بمنتوج السنة الوفيرة غالله. كان كل فالح يترقب، على أحر من الجمر،  مبتهجينحقولهم 

 االستفادة من خدمات الحصادة الدراسة...

أو عود  ن(1)جاء  و  ه   ن(1)ة  ف  عاص   ن  م   ن(1)م  ه  صول  ح  لى م  ع   ن(1)ون  ح  الا ف  ال   ن(1)خاف  ي  في مثل هذا الوقت من السنة،    

 ثقاب تذهب ناره باألخضر و اليابس...إذا اعتمدوا على الحصاد التقليدي بالمناجل والدرس بالدواب.

  )بتصرف(  15الصفحة  -2011طبعة  –السنة الثالثة  –مناهج التربية غير النظامية  -مديرية التربية غير النظامية 

 

 ن(3مرادفات الكلمات: ) -1

 : هوجاء. قوية –: يترقب.   ينتظر  –: جليا.     واضحا -

 )أو ما يؤدي نفس المعنى( – موسم الحصادن( 1للنص:) مقترح عنوان -2

         مقالة -ن(   1نوعية النص: )  -3

 ن(1. )قيمة اجتماعيةص: قيمة التي يروجها النال -4

 ن(  1. )فصل الصيففي  دارت أحداث النص -5

 ن( 2"   )عود ثقاب تذهب ناره باألخضر و اليابسيعني الكاتب بقوله " – 6

 )أو ما يؤدي نفس المعنى( المحاصيل الزراعية. احتراقالنار و  اندالع -

 ن(4ج فكرتين أساسيتين يروجهما النص: )استخرا -7

 ابتهاج الفالحين بالمحصول الوفير -
 خوف الفالحين من أضرار الحريق -

 ن(7 النص.)شكل الكلمات والجملة التي تحتها خط في  -8

 ( 6التـراكــيـب)ن 

 ج المطلوب من النص: اأستخر -1

 ن(1) نفسهاتـوكـيد معـنـوي:  –         ن(1)  الوفيرةنعت سببي:  -

 ن(1) يترقب  -خرجوا  –تنتظر  خبر )جملة فعلية(: –     ن(1) بغية مـفعــــول ألجله: -

 حسب موقعه في النص: مضغوطأعرب ما كتب بخط  -2

 ن(1) مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  :السنابل -         

 ن(1) بالياء ألنه جمع مذكر سالم.حال منصوبة  :مبتهجين -         

 المجال الرئيسي األول: القراءة )20 نقطة( 

 

 

 

 

 نقطة(15المجال الرئيسي الثاني: الدرس اللغوي )

 األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الشرق
 ريي جلاملديرية اإلقليمية 



2 
 

          

 ( 6الصـرف وتـحـويـل)ن 

 ن(3الجدول باستخراج المطلوب من النص:   ) ملء -1

 اسم منسوب مصدر فعل أجوف

 القرويين - التقليدي درس -حصد يخاف

 

 ن(2الجدول بما يناسب مع الشكل التام:    ) ملء - 2

 أصله الثالثي اسم مفعوله اسم فاعله مصدره الفعل

ن ت ظ   ان ت ظار   انتظر ن ت ظ ر   ر  م   ظ ر  ن  م 

 ن(1ل الجملة إلى الجمع المؤنث مع الشكل التام:    )يحوت -3

 .الحريق   أضرار   من   ن  ف  خ  ي   التقليديات   الفالحات   إن   -  

 ( 3اإلمالء)ن 

 كتابة الجملة بعد تصحيح األخطاء الواردة فيها:   ادةعإ -1

 من الحقل "   ن(0.5)دئالفالح عا ن(0.5)بناو ن(0.5)ضحى ن(0.5)ت " الوق

 ن(1) .مم  يخاف الفالح؟: ( االستفهامية في الجملةماسـبب حدف األلف من ) -2

 ما يخاف الفالح؟( من)(أي منمن )ما( ألنها سبقت بحرف الجر ) حدفت األلف نطقا و رسما -
 

 

 معــاييـــــــر الـــتـــقـــويـــــم:

 ن( 1.5خضوع النص لتصميم مناسب يعكس العناصر المطلوبة، ومهارة الكتابة المناسبة ) حوار(.  ) -1

 ن( 1.5وااللتزام بالحجم المحدد. )االرتباط بالموضوع  -2

 ن( 6صحة األفكار، وترتيبها، وتنوعها. ) -3

 ن( 3التوظيف السليم للرصيد اللغوي، وتجنب األخطاء. ) – 4

 ن(  2االستعمال السليم لعالمات الترقيم ) -5

 ن( 1المقروئية والتنظيم المادي للنص ) –6

 

 

 

 

 

 

 

 نقطة( 15المجال الرئيسي الثالث: اإلنشاء )
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 عناصر اإلجابة
1 

  التعريفات: (1

                                                                                    ن 0.25 .  الشمس غروب الى الفجر طلوع من الفرج و البطن شهوتي عن اإلمساك هو و االسالم أركان من ركن:  الصيام

 ن0.25                               العشاء صالة بعد رمضان شهر خالل تؤدى المسنونة الصلوات من:  التراويح صالة

  ن0.25                                                                       اإلحسان و اإليمان و اإلسالم: الدين مراتب

  المرسالت سورة من االولى اآليات (2

   الرحيم الرحمان هللا باسم 

( 5) ذكرا فالملقيات( 4) فرقا فالفارقات( 3) نشرا الناشرات و(2) عصفا فالعاصفات( 1) عرفا المرسالت و

 نسفت الجبال إذا و( 9) فرجت السماء إذا و( 8) طمست النجوم فإذا( 7) لواقع توعدون إنما(6) نذرا أو عذرا

 )10( و إذا الرسل أقتت )11(ألي يوم  أجلت )12( ليوم الفصل )13(.                0.25×12=3ن

 ن 0.25                                       ( معنى قوله تعالى : ) فإذا النجوم طمست ( : ذهب نورها 3

  "قاتفالفار  "( الحكم التجويدي لحرف الراء في قوله تعالى  : 4

       - وجب ترقيق الراء        - ألنها مكسورة                              0.25+0.25  = 0.5ن 

: ة معنى اإلسالمتمم (5  

 ( هللا، وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول

                                                                               ن   1.5=6×0.25                                                                                                         (.استطعت إليه سبيال

  صل الفعل بحكمه الشرعي.                                                                                  و(6

 ن 0.5                          القضاء                  المرضع الخائفة على رضيعها          

 ن 0.5                             الفدية                  رجل تعمد القيء وهو صائم            

 ن 0.5                  القضاء والكفارة                    مسن عاجز عن الصوم               

 

 الصالح بكتابة كل صفة في الخانة املناسبة :أساعد احمد الختيار الصديق  ( 7

  صفات صديق السوء  صفات الصديق الصالح

 خائن لألمانة_ ال يواظب على الصالة_  كذاب _ امين حريص على رضا هللا_ وفي

 0.25×6=1.5ن(

وكان يدعوه إلى دينه بالحكمة والموعظة  (0.25)يخاطبه بلطف، (0.25) ه،أبيحليما ب سيدنا إبراهيم كان (8

                                                                                               (0.25)ويذكره بمصير الكافرين...  (0.25)الحسنة
    

 

 الحكمة -القسط  –االستجابة  –االقتداء  –التزكيةنقط(:  10الـتــربـيــة اإلســالمــيــة )


