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 لنيل شهادة الدروس االبتدائية  الموحد االمتحان اإلقليمي

 2021/ 2020برسم الموسم الدراسي 

 مادة: اللغة العربية والتربية اإلسالمية 

 
 ................. ......................... اسم المصحح وتوقيعه:         ......... /60النقطة :         ونصف  نجاز: ساعةاإلمدة      

 

      أوال: اللغة العربية

 النص:    

م  ظ  هذه الن    ، ول والمجتمعاتللد    لحضاريا طى التطور  صال الحديثة دورا هاما في تسريع خ  تلعب أنظمة االت   

 مختلف المجاالت... ر في  طو  رة تساعد في تفعيل حركات الت  المتطو   

ت    منذ  ف   انتشرت  العشرين،  القرن  قار  نهاية  في  المحمول  الهاتف   ركاتالش  وبدأت    ،كله  العالم  ات  كنولوجيا 

ت    المصنعة الهواتف  تقد     بحث  لهذه  ما  على  معتمدة  ربحا،  األكثر  األسواق  تسهيالت    الحكوماته  م  عن  من 

ا أد ى إلى توسيع شبكة وتشجيعات مالئمة  م   بشكل أكبر.   المشتركين، م 

تطو   المحمول  وقد  الهاتف  يعد  ب ك   تطورار  ولم  الحاسوب    دمجر  يرا،  بمثابة  أصبح  بل  لالتصال،  وسيلة 

ي  الش   الذي  الش    صاحبهرافق  خصي  المعلومات  حفظ  يمكن  حيث  مكان،  كل  والر  في  والص  خصية  ور  سائل 

الخدمات التي ال يمكن لإلنسان االستغناء    وتقديم العديد منخول إلى شبكات اإلنترنيت  والفيديوهات عليه، والد  

 ر.عنها في الوقت الحاض

للتكنولوجيا   النطاق  الواسع  االستخدام  األطفالهذا  بين  تنتشر  الذكية  الهواتف  بشكل    جعل  والمراهقين 

المد   وزادت  األطب  الفت،  من  كثيرا  دفع  الذي  األمر  األجهزة  تلك  مع  يمضونها  التي  واألخص  ة  ل  اء    دق   ائيين 

 .الل مسيةات اش  لتكنولوجيا الش   المفرط على االستخدام ب  ناقوس الخطر من اآلثار السلبية التي قد تترت  
 

 )بتصرف( 36العدد  -مجلة الزمان-كفاح القيسي                                                                                  

 

I.  ن20:) ول : القراءة و الشكلالمجال الرئيسي األ(  
   األسئلة:عن  )أجيبي( النص ثم أجب )ي(اقرأ

                                                                                                                                                                                                                                 ن(                                                                                       1)ضع العالمة )×( أمام نوعية النص :  أ -1

 رسالة                      مقالة                   قصة                           النص عبارة عن:             قصيدة    

                                                                                                                            ن(2):  ساعد() كلمة عائلةحدد أ –أ  -2

 

 

           

 

اسم التلميذ ونسبه: 

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

رقم االمتحان:  

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

 

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

 

 

 

 

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

 

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

 

 ...................... 
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                                                                                                                            ن(4)  زاد( :) حدد خريطة كلمةأ – ب   

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      (                                                                                       ن2)   :  قترح عنوانا مناسبا للنص أ -3
........................................................................................................ ....................................... ......................................................... 

                                                                                               (2)  الحديثة؟أنظمة االتصال لدور الذي تلعبه ما ا -4
 ........................................................................................................................................................................................................ .

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

   ن(2) الصحيح:  أمام الجواب )×( بوضع العالمة  للنص  حدد الفكرة العامةأ -5

                لهاتف المحمول لاألضرار الخطيرة  -

 واستخداماته المتعددة  الهاتف المحمول تطور تكنولوجيا -

  أنظمة االتصال بين األمس واليوم -

                                                                       ن(2)  المحمول:هاتف موضحا مزايا ال لفقرة الثالثة من النص الخص أ -6

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

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

                                                                                                   ن(2المناسبة: )أكتب صحيح أو خطأ أمام العبارة  -7

 .............................الهواتف الذكية مفيدة إن وظفت بطريقة إيجابية. -

 ............................على استخدام الهواتف الذكية ال يشكل خطرا على األطفال.  اإلدمان-          

 ( ن3)   الذكية؟للهواتف  االستخدام المفرط قلق األطباء من ما رأيك في -8

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

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

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

II.  ن(51)  ةاللغوي  ظواهرالرئيسي الثاني : الالمجال 

 ( ن6)  ( صرف والتحويلال) ول:المجال الفرعي األ.
 ن( 1) :إلى"  .، وس عى إلى فعل الخيرد  يد العون للمحتاجينم   حول الجملة اآلتية: "أ -1

 

 .................................................................................................................................................................. : أنا
 

   ن(1,5)يلي مع الشكل: ما ( )نسخمن الفعل  أصوغ -2

                                                                                              

 اسم اآللة منه  اسم المفعول منه  اسم الفاعل منه  الفعل

    نسخ 

 

 

 ...................          النوع :

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

 زاد 

 ...........................................................................................................................    :  الجملة 

 ..... : .......... المرادف 

 

 ...... .............  :  ضد ال
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 ن( 1)  :مع الشكل وأكتبه في الخانة المناسبة اسم المكان وأاسم الزمان  أصوغ -3
 

 المكان اسم     اسم الزمان  الفعل

  رعى 
 

 

  وعد 
 

 

                                        (ن 1) المناسب:  " وأضعهما في المكان مد  ق   – ب رك  اسم تفضيل من الفعل " أصوغ -4

 المدن المغربية. .................... ............من  فاستعد مدينة  -

 المغرب.  نمد  .......................................الدار البيضاء  -

                                                                                    ن( 1,5)   بالحروف :كتب األعداد الموجودة بين قوسين أ -5

 .مجالت .............. .......... (3، و )كتب  .............. ...(6قصة و )......... ..................................... (14قرأت ) -   
 

 ن( 6)  تراكيبال  :نيالمجال الفرعي الثا .

                                           ن( 0,5: ) الفعل  مع شكل الجملة التالية فيالفعل المضارع  المناسبة على نصب ال  أدخل أداة -1

 أستخدم الهاتف الذكي بشكل مفرط.  ......... -           

                                                                                               ن(1) الفعل:  مع شكل  أضع مكان النقط حرف الجزم المناسب  -2

 . حول االستعمال الرشيد لإلنترنيت تقدم نصائح لزميلك  ........ -

 . يا صديقي الهاتف الذكي ستعمالفرط في ات   ........ -
 

                                                                                   ن(1)                               :  المناسب  أمأل الفراغ باالختيار -3
 

            أباك( –أبيك  –)أبوك  .وأمك ...............احترم  -

 . فيك( –فاك  –)فوك  بعد األكل ...............اغسل  -

ع  ك ل  ت   -4 ب   وكيد أض  ناس  ك ان ه  اْلم   ن(  1)   (  جميعهم -حافظوا : )ف ي م 

   .والواجبات متساوون في الحقوق  .................... ...أبناء المغرب  -

    .                          على نظافة بيئتكم ............................حافظوا،   -

ع  ك ل  ت   -5 ب   مييزأض  ناس  ك ان ه  اْلم   ن( 1)       ا(عمران  – كتابا: )ف ي م 

 ... . ...................... من أجمل المدن المغربية مراكش -
 

  .... ....................... خمسينتحتوي خزانتي على  -

                                                                                                                  ن(1.5)                            النص: أعرب)ي( ما تحته خط في  -6

 .. .... ......................................................................................................................................................................................: الشركات 

 ..................................................................... ............................................................. .......................................................:   مشتركينال

 ...................................................................... ..........................................................................................................................:  تطورا

 ن(3اإلمالء ): ثالث.المجال الفرعي ال
                                                                            ن(    1)  :مكان النقط الوصل أو القطع المناسبةتمم بوضع همزة أ -1    

ع  ..         –         ْبداعٌ  ..   -   ثْنان  ..          -       ْسلوٌب  ..              –         ْخت ر 

                                                                                      ن(0,5)في الجمل التالية كتابة صحيحة؟   بن(  /ابن )كتب أ-2    

 .الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين  .......... عمر -

 . بطوطة رحالة مغربي ............... -



4 
 

 

 

                                                                                                 ن(    0,5)  النقط:مكان  المناسبة األلف اللينةأتمم بوضع -3

 طلب العلم.لم.... فتاة تسع.... إلى س -

                                                                                                                                  ن(1) : الفراغ بهمزة مناسبة مألأ-4    

 .. ...د فْ                    د ةٌ .....ام          -         ونٌ  ... ش ـــــــــ          -        .......ر  اوط      -    

 

III. ن( 15: )إلنشاءا لث:المجال الرئيسي الثا 

 ن(: 5المجال الفرعي األول: )الشكل( : )

 . شكال تاما في النص مضغوطالمكتوبة بخط  والجملة أشكل الكلمات        

 (:ن10(: ) تعبير الكتابيالمجال الفرعي الثاني: )ال

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 ،ئه لحاجياتــه المختلفــةييــر نمــط حيــاة اإلنســان وطريقــة عيشــه وقضــالذكي فــي تغراع الهاتف اساهم اخت 

 وعــن  ،حياتنــاهذه األجهزة في    استخدامأهمية    تتحدث فيه عنفي حدود عشرة أسطر  موضوعا  اكتب)ي(  

   ها.لسلبيات االستعمال المفرط 
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 مادة التربية اإلسالمية:  ثانيا:

I.  :الوضعية التقويمية 

 

 

 

 

 

 

II. :األسناد 

 

 

 

 

 

 : وضح لجدتك مضمون الخطبة وحديثك مع صديقك مسترشدا بما يلي   

 ( ن2) : 25إلى  23تحشرون( اآليات من إليه  وإلى قوله تعالى ... )أفمن يمشي مكبا كتب لها من قوله تعالى في سورة الملكا-1

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

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

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

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

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

 ن( 0,5:)اشرح لها معنى كلمة   -أ- 2

 ............................................. األفئدة:

 ن( 0,5) :       الترقيق(-اإلدغام -المد -اإلمالة -المناسبة مما يلي )التفخيم لها القاعدة التجويدية اختر  -ب   

 .............................................أهدى: 

 ن( 1)  الواردة في سورة الغاشيةاذكر لها المخلوقات الدالة على عظمة هللا  -3

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

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

المسجد ألداء صالة الجمعة، فتناول الخطيب   التفكر في عظمة هللا من  موضوع  خالل شهر رمضان، رافقت والدك إلى 

أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت  <<  خالل مخلوقاته مستشهدا باآليات 

،  وعند قيام اإلمام للصالة قرأ في الركعة األولى  .من سورة الغاشية  20إلى    17اآليات من    >>وإلى األرض كيف سطحت 

 ''أفمن يمشي مكبا...''  بعد سورة الفاتحة، آيات من سورة الملك

وبعد الصالة التقيت بصديقك أحمد فتحدثتما عن دروس التربية اإلسالمية ودورها في تعريف األطفال بدينهم وسيرة نبيهم   

 صلى هللا عليه وسلم، وكذا تذكيرهم ببعض القصص الواردة في القرآن الكريم.    

 .أحمد  عن موضوع الخطبة وعما دار بينك وبين صديقك تكجد  ك توعند عودتك إلى المنزل سأل

 

( َوَكذَِلَك نُِري 74َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم أِلَبِيِه آََزَر أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما آَِلَهةً إِن ِي أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن ) ''  :  يقول هللا تعالى •

 75-74سورة األنعام اآليتين                        (''   75إِْبَراِهيَم َملَُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوِليَُكوَن ِمَن اْلُموقِنِيَن )

 

 '' إنَّا بَلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسُموا لَيَْصِرُمنََّها ُمْصبِِحينَ ''ويقول عز وجل :  •

 17سورة القلم اآلية                                                                                                           
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 ن( 1:)مظهرين لصبر الرسول صلى هللا عليه وسلم على األذى  لجدتكوضح  -4

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

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

 ن( 3:) بين شروط الصوم وفرائضه وسننه من خالل الجدول التاليلكي تميز جدتك   ساعد  -5

 اإلسالم  - تعجيل الفطور  - الكف عن األكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس -البلوغ  -تأخير السحور  –النية  -

 سنن الصيام  فرائض الصيام  شروط الصيام 
 

- 
 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 
 

 

 

 

- 

 ن( 1) ؟صف لها نهج سيدنا ابراهيم من خالل بحثه عن حقيقة وجود هللا  -6

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

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

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

 ن( 1)  ؟ثها عما وقع ألصحاب الجنة، وكيفية االعتبار من هذه القصةحد    -7

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

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

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

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

 للجميع  بالتوفيق                                                                 
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 لنيل شهادة الدروس االبتدائية  الموحد االمتحان اإلقليمي

 2021/ 2020برسم الموسم الدراسي 

 مادة: اللغة العربية والتربية اإلسالمية 

 

 أوال: اللغة العربية
 

I.  ن20:) ول : القراءة و الشكلالمجال الرئيسي ال(  
   األسئلة:النص ثم أجب عن  )ي(اقرأ

                                                                                                                                                                                                                                 ن(                                                                                       1)                     مقالة -1

                                                                                                                            ن(2=4×0.5) –أ  -2

 

 

                                                                                                                          – ب            

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ن(                                                                                       2) " تكنولوجيا الهاتف المحمول"  بصلة. مثلتقبل العناوين التي تمت للنص  -  -3

 ن( 2)  .للدول والمجتمعات  يالحضار تلعب أنظمة االتصال الحديثة دورا هاما في تسريع خطى التطور   -4

   ن  (2)واستخداماته المتعددة  الهاتف المحمول تطور تكنولوجيا - -5

حفظ المعلومات الشخصية  تقبل األجوبة التي تتحدث عن مزايا الهاتف المحمول حسب الفقرة الثالثة من النص. " -6

                                                                       ن(2)"ت ...والرسائل والصور والفيديوها

                                                                                                   ن(1)   صحيح -7

                                                                                                   ن(1)    خطأ-          

 ن( 3) مع التعليل. استخدام الهواتف الذكية بشكل مفرطيُعب ِّر المتعلُم عن موقفه اتجاه    -8

 

 

 

 

 

 عناصر اإلجابة 

 زاد

        ن( 1)  فعلالنوع : 

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

 

 ن( 1) في الوقت الحاضر. زاد استعمال تكنولوجيا الهاتف الذكيمثل:    : الجملة

 يساعد 

 

 

 

 

 ... تضاعف  -ركث   المرادف:

 ن( 1)

 مساعدة  مساَعد  مساِعد 

 .قل   – صَ نق  :   ضد ال

 .. ن(1)
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II.ن(51)  ةاللغوي  ظواهرالمجال الرئيسي الثاني : ال 

 ( ن6: ) ( صرف والتحويلال) ول:المجال الفرعي ال.
 ن عن كل فعل صحيح( 0,5). إلى فعل الخير، وس ع ي ت  يد العون للمحتاجين ت  د  د  م   أنا -1

2-  

 اسم اآللة منه  اسم المفعول منه  اسم الفاعل منه الفعل

 ن( 0,5)  ناسوخناسخة/ ن( 0,5)  منسوخ ن( 0,5) ناسخ نسخ 
 

3-  

 اسم المكان  اسم الزمان   الفعل

عى     رعى  ر   ن( 0,5) م 

  ن( 0,5)موعد    وعد 
 

 ن( 0,5)   المدن المغربية. أقدممن  فاستعد مدينة   -4

 ( ن0,5)        المغرب. نمد  أكبرالدار البيضاء  -

 ( كتب بطريقة صحيحة ن لكل عدد 0,5) .مجالت  ثالث( 3، و )كتب  ستة( 6قصة و )  أربع عشرة( 14قرأت ) - -5
 

 ن( 6: ) تراكيبال  :نيالمجال الفرعي الثا .
 

                                           ن( 0,5) الهاتف الذكي بشكل مفرط. أستخدم  لن  -1

 ن(   0,5)نصائح لزميلك حول االستعمال الرشيد لإلنترنيت.  ِلتقدم    -2

 ن( 0,5) تُفرْط في استعمال الهاتف الذكي يا صديقي  ال -         
 

 ن( 0,5) .وأمك أباكاحترم  - -3

 ن( 0,5) بعد األكل فاكاغسل  -

 ن( 0,5)  والواجبات.متساوون في الحقوق  جميعهمأبناء المغرب  -4

    ن(                        0,5.  )على نظافة بيئتكم حافظواحافظوا، -   
  

  ن( 0,5. )عمرانا من أجمل المدن المغربية مراكش -5

  ن( 0,5.  )كتابا تحتوي خزانتي على خمسين -   

 ن(0.5) آخره. علىفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة  :الشركات-6

 ن( 0.5) ألنه جمع المذكر السالم. النائبة على الكسرة مضاف إليه مجرور بالياء : مشتركينال

 ن( 0.5) مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.:  تطورا

 ن(3اإلمالء: ): ثالث.المجال الفرعي ال

ع  اِّ      –    ن(0,25)ْبداعٌ  إِّ    -1      ن( 0,25)  ثْنانِّ اِّ   -     ن(0,25)ْسلوٌب أ        –     ن(0,25) ْخت ر 

 ن( 0,25) .الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين  ب ن  عمر -   -2    

 ن( 0,25)  .بطوطة رحالة مغربي اب ن   -

 ن لكل كلمة( 0,25)إلى طلب العلم.  تسعىفتاة  لمىس - -3

 ن( 0,25) ء دِّفْ   -     ن(0,25) د ةئِّ ام    -      ن(0,25)  ونؤُشـــــــــ     -    ن( 0,25) ئارِّ وط       -4    
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III. ن( 15: )إلنشاءا لث:المجال الرئيسي الثا 

 ن(: 5المجال الفرعي الول: )الشكل( : )

 ن( عن كل خطأ 0,5تخصم )       المكتوبة بخط مضغوط في النص شكال تاما:والجملة أشكل الكلمات        

ِّ ا   ي  طِّ  لْ ا   - كوماتُ حُ لْ ا   – ةُ ع  ن ِّ ص  مُ لْ ا    -  ْلح ضارِّ  فالِّ طْ أْل  ا   ن  يْ ب   رُ شِّ ت  نْ ت   ة  ي  كِّ لذ  ا   ف  واتِّ ه  لْ ا   ل  ع  ج    -ُمْفرِّ
 

 (:ن10(: ) تعبير الكتابيالمجال الفرعي الثاني: )ال

 يراعى في منتوج المتعلم ما يلي: 

 ( 2االرتباط بالموضوع وااللتزام بالحجم المحدد )ن 

  ( 4تسلسل وانسجام األفكار فيما بينها )ن 

 ( 2سالمة اللغة من األخطاء )ن 

  ( 1االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم )ن 

 ( 1المقروئية والتنظيم المادي للمنتوج )ن 

 

 مادة التربية اإلسالمية:  ثانيا:

( قل هو 23أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم )) أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:  -1

  قل هو الذي ذرأكم في األرض و إليه تحشرون (24الذي أنشأكم و جعل لكم السمع و األبصار و األفئدة قليال ما تشكرون ) 

 ن عن كل خطأ(0.25)يتم خصم   ن(2)    (.(25)

 ن( 0,5)القلوب والعقول األفئدة: -أ- 2

 ن( 0,5اإلمالة ) أهدى: -ب    

 ن(   1=4×0,25السماء ) -اإلبل ــــ الجبال ــــاألرض  -3

 عدم مقابلته العنف الجسدي بمثله.  -      ترفعه عن مقابلة السب بمثله.  -4

 ن( 1= 2×0.5) )يكفي ذكر مظهرين(مواصلة الدعوة إلى التوحيد -       

 ( ن3=6×ن0.5) -5

 سنن الصيام  فرائض الصيام  الصيام شروط 
 

 اإلسالم -

 

 

 النية -
 

 

 تعجيل الفطور  -

 

 البلوغ  -

 

الكف عن األكل والشرب من طلوع الفجر  -

 إلى غروب الشمس 

 

 تأخير السحور  -

  يكفي ذكر مظهرين()والدليل تشبث بحرية االختيار ــ التوصل إلى وجود هللا بالحجة  الالفكري ــ  والجمود رفض التقليد  -6

 ن( 1= 0.5× 2)

لذا يجب االعتبار من   صحاب الجنة بإحراق بستانهم لتعنتهم وامتناعهم عن تمكين المسكين حقه،أعاقب هللا سبحانه وتعالى  -7

 ن( 1) .العظات والعبرهذه القصة من خالل التفكر في الحدث واستخالص 

 

 


