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 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية    

 سطات –لجهة الدار البيضاء               
 المديرية اإلقليمية مديونة         

 
 

 

 ساعة ونصف:  مدة اإلنجاز                                  

 

  

َسَ رَ جَ وَ َل َإ ََقَ ف َأ ََمَ ل َوَ .َمَ وَ لن َآَعَ ديَمَ عَ وَ مَ َكانَ َةَ ه َيَ ن َه ََدَ عَ ب َوَ .َةَ يادَ عَ ل َآىَوَ ف َشَ ت َسَ مَ ل َآَنَ يَ ب ََة َل َق َن َت َمَ َه َت َيَ ضَ ق ََمتعبَمَ وَ ي ََرَ ثَ إ ََة َاحَ لرَ آَسَ مَ ت َل َأ ََياشَ رَ ىَف َل َإ ََتَ يَ وَ أ َ

َسيأَ رَ َوارَ جَ ب ََنَ رَ ي ََفَ هات َل َآ َآَتَ رَ ظ َن َوَ َةَ عوب َصَ ب ََيَ ن َيَ عَ َتَ حَ ت َف َ. َكان َةَ اعَ لسَ في َاباحَ صَ َة َي َان َلث َآَتَ ، َصَ ءَ اجَ ف ََرفعت السماعة في كسل... َتَ وَ ني

جوكَ :َلَ سَ وَ ت َمَ َبَ رَ ط َضَ مَ  َتَ يَ ىَب َل َتيَإ َيارَ سَ ب ََتَ قَ ل َط َنَ آوَ َريعَ لسَ آَعافَ سَ لَ آَة َقيب َحَ َتَ فَ ط َخَ يَوَ يرَ رَ سَ َنَ مَ َةَ عَ رَ سَ ب ََتَ زَ ف َق َف ََ.ة َتورَ كَ يَياَدَ مَ ذيَأ َق َنَ ت ََنَ أ ََأ ر 

َ.ةَ ريضَ مَ ل َآ

َف َب َلَ ىَق َل َعَ َة َاعَ مَ لسَ آَتَ عَ ضَ وَ  َة َرَ ائ َخَ َضعيفةَبَ لَ ق ََدقاتَتَ عَ مَ سَ ها َنَ عَ َنيل َأ َسَ َ،بيجان َب ََلَ جَ رَ َجودَ لىَوَ إ ََتَ هَ ب َن َت َف َلي،َوَ حَ َتَ ف َل َت َوَ َة َاعَ مَ لسَ آَتَ عَ ل َخَ ...

َ.خائفَتَ وَ صَ هاَب َت َحال َ

َق ََنَ ئ َمَ طَ ي َل َ"َهللاََنَ ذَ إ َفىَب َشَ ت َسَ "َ:َتَ ل َق َف َ ط رَ ليل  خ 
َال  َحال ت هاَفيَغاي ة  قيق ة َأ ن  ال ح  هاَن َبَ لىَآإ ََتَ رَ ظ َن ََ.ةَ دَ بارَ لَ هاَآراعَ يَذَ اَف َمه َت َنَ ق َحَ وَ َعقارينَتَ جَ زَ مَ .َ،َو 

َ سَ ماَفيَوَ َلَ كَ َلَ ذَ بَ أ َسَ "َ:ه َل ََتَ لَ ق َوَ  َ آَثالَ مَ َاءَ ب َطَ ل  َآَنَ ل  ََ،هاقاذَ نَ عيَل  َ آَهَ ذَ ه ََنَ مَ َتَ فاق َأ ََنَ إ َف ََ،لَ مَ عَ لَ يَآفَلصَ خَ ل  َديدَ جَ َرَ مَ عَ َهال ََبَ ت َكَ َكونَ ي ََةَ ماءَ غَ ل 

َآَنَ كَ ل ََ".لجَ عَ ل َآَلتستكملفىَشَ ت َسَ مَ لَ لىَآويهاَإ َؤَ ت ََنَ أ ََنَ مَ َدَ لَب ََنَ كَ ل َوَ  َتَ كان ََمَ كَ وَ َ.هال َزَ نَ مَ َطَ ق ََرَ غادَ ت ََمَ هاَل َن َفىَل  َشَ ت َسَ مَ لَ لىَآإ ََهَ مَ أ ََهابَ ذَ َلَ ب َق َت َي ََمَ ل ََنَ بَ ل 

ََََََ.ة َديعَ وَ َة َسامَ ت َبَ ا ََمَ سَ ت َبَ ت ََيَ هَ وَ َيَ ل َإ ََتَ رَ ظ َن َهاَوَ يَ ن َفَ جَ َجوزَ عَ ل َآَتَ كَ رَ اَحَ مَ ل ََعظيمةتيَحَ رَ ف َ
َنوالَالسعداويَََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ(بتصرف)54َصَ–54َمذكراتَطبيبةَصََََََََََ

َدارَاآلدابَبيروتََََََََََ

َ

َ

 (تاننقط) أضع عالمة أمام نوعية  النص -1

  نص سردي             نص وصفي                          نص تفسيري                                

  :الشبكتين ملء أكمل -2

 نقطتان .خريطة الكلمة -ب     نقطتان .عائلة الكلمة -أ

 

 

 

 

 

 

 

 نقطة 2ماذا طلب الرجل المتصل من الدكتورة؟  -3

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

 

 :اسم المصحح وتوقيعه

    النقطة  النهائية بالحروف 

  01 

 لنيل  إلاقليمي املوحد الامتحان

   -شهادة الدروس الابتدائية

 0202 ونيودورة ي

 

 
 

 اللغة العربية 
 والتربية اإلسالمية

 

 :االسم الشخصي      
         .................................... 

 :االسم العائلي                   
                        ......................... 

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

                     

  اللغة العربية
  61          التربية اإلسالميةو  

 
                 

 

 

Ι    (نقطة 02)    ةالقراء    :املجال الرئيس ألاول                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

متحانورقة اال علىجميع األسئلة  عنأجيب   

 ألتمس
 

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

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

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

 
 

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

 خائرة

 نوعها
................... 

 تركيبها في جملة
................... 

 ضدها
................... 

 مرادفها
................... 
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 نقطة 2 المريضة عند قدوم الدكتورة؟ كيف كانت حالة -4

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

 (نقطتان) .ألخص الفقرة األولى من النص -5

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

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

 (نقط 3) أحدد الفكرة األساسية للفقرة األخيرة -6

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

 (نقطتان) حدد القيمة المستفادة من النصأ -7

 ينقذ األرواح اإلخالص في العمل+ 

 المرض االستيقاظ يسببفي  التكاسل+ 

 الخوف من المرض+ 

 (نقط 3) موقف االبن من ذهاب أمه إلى المستشفى؟في  يرأي أعبر عن -8

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

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

 

 

  (قطن 6: )الصرف والتحويل: املجال الفرعي ألاول 
 (نقطة 1). أكتب الفعل حسب المطلوب -1

 (المضارع: الزمن/ قام: فعل. )سرعةالطبيبة من فراشها م..........................

 (الماضي: الزمن/ رد  : فعل. )على الهاتف بصوت متكاسل...........................أنا

 (نقط 4. )أصوغ من األفعال ما هومطلوب -2

 (اسم تفضيل) ع  ف  ر   (اسم آلة) فتح (زماناسم ) وعد (اسم مكان) هبط (مفعولاسم ) تجاوز (اسم فاعل) سعى

................ ................ ............... ............... .............. .............: 

 (نقطة.  )بالحروف العدد والمعدودأكتب  -3

 ( ..................................دواء /  3) أخذ المريض +  

  (قطن 6)   :التراكيب املجال الفرعي الثاني 

 (نقطتان) .مع الشكل حسب المطلوب األفعال في المضارع صرف -1

 .اإلسعاف(........................استدعى) أنللطبيبة .................. (سمح) األبناء لم+ 

 (نقطة 1: )أمأل الفراغ بما بين القوسين منتبها للموقع اإلعرابي  -2

 (أباك؛ أبيك؛ أبوك) .صالحا رجال............... كان + 

 (فاه؛ فيه؛ فوه) .للماء طلبا.............. فتح العطشان + 

 

  II-  (نقطة 21)الظواهر اللغوية     : ثانياملجال الرئيس ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيء في هذا اإلطار أي ال يكتب
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:المجموع  
 (ن 01)

 

  (ن3)التصميم   (ن2)االرتباط بالموضوع   (ن1) ةاألفكار المطلوبتنظيم   (ن1)سالمة اللغة

     (ن1)حسن استعمال عالمات الترقيم والروابط  ( ن1)مالءمة الشعور  (ن1) جودة الخط والتقديم

 

 (نقطة 2. )مع الشكل أتمم الجمل بما هو مطلوب -3

 ................تناولت كوبا( : تمييز) -ب           . في المستشفى..................زرت المرضى (:.توكيد )-أ

 نقطة 1 . أعرب ما تحته خط في النص -4

 .: ..................................... .............................................................................. دقات

 . ................................................................................................: ....................خائف

 ....................... ............................. ................................................ .............:...عقارين

 ...................................................................................................................................:عظيمة

 (قطن 3)   إلامالء: ملجال الفرعي الثالث ا 
 (نقطة 5775) .أكتب همزة الوصل أو همزة القطع مكان النقط -1

 .مي...لوهن قلب ...صاب + ...

 (قطةن 1" )بن "أو " ابن"أمأل الفراغ ب  -2

 .زياد أشجع الفرسان............طارق + 

 .العم أقبل .............يا + 

 (نقطة 575. )باأللف اللينةاتمم كتابة الكلمات التالية  -3

 ...ـملتق+    ....دن+ 

 (نقطة 5775. )أكتب الهمزة مكان النقط -4

ـ+   ...د  ب  +   ر  ....بِـ+   وس  ....ك 

 

 

  (ن1)الشكل: املجال الفرعي ألاول 

 :النصأشكل  الكلمات والجملة المضغوطة حسب إعرابها في 

  (ن22)التعبير الكتابي : املجال الفرعي الثاني 

ثمانية إلى عشرة  الذي دار بينهما في الحوار كتبأ. قناع الرجل بضرورة أخذ أمه إلى المستشفى الستكمال العالجإحاولت الدكتورة 
  .أسطر

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  III-  (نقطة 21)الكتابة    : ثالثاملجال الرئيس ال 
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 :الوضعية

 

 

 

 

 :أعاله ، وبتوظيف مكتسباتي في دروس التربية اإلسالمية أنجز ما يلي الوضعيةاعتمادا على *

ُدوِرۖٓ   (13)'': الكريمات ستخرج المعنى اإلجمالي من اآلياتأ -1 لصُّ ُهۥ َعلِيُمُۢ بَِذاِت ِاِ۬ ْجَهُروْا بِِهۦٓۖٓ إِنَّ وْا َقْولَُكُمۥٓ أَِو ِاِ۪ أاََل َيْعلَُم َمْن َخلََق ( 41)َوأَِسرُّ

ْلَخبِيُرۖٓ 
ُِ۬ للَِّطيُف ا  (ن 4(. )41)َوُهَو اَِ۬

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

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

 (ن 2. )في الدنيا و اآلخرةمن سورة القلم اآليات األربع التي تبين أن إهمال حق المسكين يعاقب عليه هللا  -وبدون شكل  -ر كتابة  أستظه -2

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

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

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

 :................................................... ليصرمنها         (ن 5,1: )أبين معنى  -3

 :.....................................................الصريم    (ن 5,1: )القاعدة التجويدية للكلمة في حرف الراء أحدد -4

 (ن4. )شرح لمعاذ معنى اإليمان بالقضاء والقدرأ. قضاء وقدر المزهريةاألب لمعاذ سقوط  قال -5

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

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

 (ن 4. )لكي يقتدي به المشركين بين له مظاهر صبر الرسول صلى هللا عليه وسلم على أذىألعامل المسن محاوال أن ا حدثأ -6

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

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

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

 (ن 2. )حدد له فرائض الصيامأبمعنى الصيام شرعا، و هذكرأ. شرب أبو معاذ الماء سهوا فقد أخل بفريضة من فرائض الصوم عندما -7

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

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

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

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

 (ن 4. )عن موقفي من سلوك معاذ تجاه العامل مستدال بقصة إبراهيم عليه السالم مع أبيه أعبر -8

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

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

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

 (ن4) .من زكاة الغني مال في تمكين المسكين من حقه أثر لمعاذ بينأ -9

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

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

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

 التربية اإلسالمية
                   

 
محل  لزيارةمعاذ  يوم من أيام رمضان، بينما اصطحبك  يوف .صديقك معاذ أثاث لوالد محل في مسن ومحبوب يعمل كان عامل            

 .من يد العجوز مزهرية توالده، سقط

 ."جديدة مزهرية اانتبه أيها األحمق، إنه: "فصاح معاذ 

 .وانصرف اء المزهريةأجز لملم، و"اللهم إني صائم"وقال  غضب دون بهدوء العاملنظر إليه 

ول وتنا." اعتذر له فأنت صائم يا بني. قضاء وقدر المزهريةسقوط . منك سنا بهذه الطريقة ال تعامل من هم أكبر: "فتدخل األب

 .ما رآه من ابنهاألب كوب ماء وشرب منه سهوا ل
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 للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية    

 سطات –لجهة الدار البيضاء               
 المديرية اإلقليمية مديونة         

 
 

 

 

 

 

  نص سردي       :أضع عالمة أمام نوعية  النص -1

  :الشبكتين ملء  -2

 (4×5,0) (نقطتان) .الكلمةخريطة  -ب  (4×5,0)  (نقطتان) .عائلة الكلمة -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نقطتان)  طلب الرجل المتصل من الدكتورة أن تنقذ أمه -3

 (نقطتان)  كانت حالة المريضة عند قدوم الدكتورة في غاية الخطر -4

 أجابت فطلب منها رجل أن تنقذ أمه، ثم انطلقت مسرعة إلى بيت المريضة . نامت الطبيبة متعبة، لكنها أفاقت على رنين جرس الهاتف -0

 (نقطتان)

  (نقط 3). كل إجابة تقرب من الفكرة األساسية للفقرة/ الدكتورة تبذل جهدها إلنقاذ المريضة  -6

 (نقطتان)                                   األرواح ينقذ اإلخالص في العمل: القيمة المستفادة من النص -7

 (نقط 3). يبدي المتعلم رأيه في موقف االبن ويبرره -8

 

 

  (قطن 6: )الصرف والتحويل: املجال الفرعي ألاول 
 (نقطة 1). أكتب الفعل حسب المطلوب -1

 . سرعةالطبيبة من فراشها مَتقوُم 

 . على الهاتف بصوت متكاسل َرَدْدتُ  أنا

 (نقط 4. )أصوغ من األفعال ما هومطلوب -2

 (اسم تفضيل)َرفَُع  (اسم آلة)فتح  (اسم زمان)وعد  (اسم مكان)هبط  (اسم مفعول)سارع  (فاعلاسم )سعى 

 ن1أرفع         ن 1مفتاح        ن 5,0موعد         ن 5,0مهبط         ن 5,0       ُمَتجاَوز   ن 5,0ساع         

   -شهادة الدروس الابتدائية-لنيل  إلاقليمي املوحد الامتحانتصحيح 

 0202 ونيودورة ي

 

 
 

 اللغة العربية 
 والتربية اإلسالمية

 

 اللغة العربية
                 

 

 Ι    (نقطة 02)    ةالقراء    :املجال الرئيس ألاول                                    

 

 

  II-  (نقطة 21)الظواهر اللغوية     : ثانيالرئيس ال املجال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألتمس
 

 ِاْلَتَمسَ 
 

 ِاْلتِماس  

 

 ُمْلَتِمس  
 

 

 ُمْلَتَمس  

 خائرة

 نوعها

سما  

 تركيبها في جملة

القوى خائرة المنزل إلى الطبيبة عادت  

 ضدها

 قوية
 

 مرادفها

 ضعيفة
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 (ةنقط 1.  )بالحروف العدد والمعدودأكتب  -3

 (للمعدود 5,0للعدد و 5,0)   ثالثة أدوية ( دواء /  3) أخذ المريض +  

  (قطن 6)   :التراكيب املجال الفرعي الثاني 

    (تاننقط) .في السياق مع الشكل حسب المطلوب األفعال في المضارع صرف -1

     .اإلسعاف َتْسَتْدِعيَ  (استدعى) أنللطبيبة  َيْسَمُحوا (سمح) األبناء لم+ 

 (نقطة 1: )الفراغ بما بين القوسين منتبها للموقع اإلعرابي  أمأل

  .صالحا رجال أبوككان + 

  .للماء طلبا فاهفتح العطشان + 

 (نقطة 1)  ا  َحليب تناولت كوبا( : تمييز) -ب        (نقطة 1)   . في المستشفى َجميَعُهمْ زرت المرضى (:.توكيد )-أ

  (نقطة 1). أعرب ما تحته خط في النص -2

 (0,,5) . مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم: دقات 

 (0,,5) .نعت تابع للمنعوت في الجر: خائف

      (0,,5)  . مفعول به منصوب بالياء ألنه مثنى:عقارين

 (52,0)   .خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة:عظيمة

  (قطن 3)   إلامالء: املجال الفرعي الثالث 
 (نقطة 5,70) .أكتب همزة الوصل أو همزة القطع مكان النقط -1

 (3×  5,20)     .ميألوهن قلب آصاب أ+ 

 (2×  5,0) .زياد أشجع الفرسان بنطارق +       -2

    .العم أقبل بن يا +      

 (نقطة 5,0. )اتمم كتابة الكلمات التالية باأللف اللينة -3

 (2×  5,20) ..ىـملتق+    ادن+ 

 (نقطة 5,70. )الهمزة مكان النقطأكتب  -4

 (3×  5,20)  ر  ـئِبـ+   وس  ؤُكـ+   أدَ بَ + 

 

 

  (ن5)الشكل: املجال الفرعي ألاول 

 :أشكل  الكلمات والجملة المضغوطة حسب إعرابها في النص

اَعةٍَفِيٍَكَسلٍ /ٍٍلِتَْستَْكِملٍَ/ٍٍَضِعيفَة ٍ/ٌٍمْتِعبٍ   تحذف نصف نقطة عن كل خطأ                             َرفَْعُتٍآلسَّمَّ

  (ن01)التعبير الكتابي : املجال الفرعي الثاني 

اكتب من ثمانية إلى عشرة أسطر الحوار الذي دار . حاولت الدكتورة اقناع الرجل بضرورة أخذ أمه إلى المستشفى الستكمال العالج

 .بينهما

 

 

 

 

:المجموع  
ٍ(ن05ٍ)

 

 ٍ(ن3)التصميمٍ ٍ(ن2)االرتباطٍبالموضوعٍ ٍ(ن1)ٍةاألفكارٍالمطلوبتنظيمٍ ٍ(ن1)سالمةٍاللغة

 ٍٍٍٍ(ن1)حسنٍاستعمالٍعالماتٍالترقيمٍوالروابطٍ (ٍن1)مالءمةٍالشعور ٍ(ن1)ٍجودةٍالخطٍوالتقديم

  III-  (نقطة 21)الكتابة    : ثالثاملجال الرئيس ال 



3صفحة  من   3 
 

 

 
 

ُدوِرۖٓ   (13)'': ستخرج المعنى اإلجمالي من اآليات الكريماتأ -1 لصُّ ُهۥ َعلِيُمُۢ ِبَذاِت ِاِ۬ ْجَهُروْا ِبِهۦٓۖٓ إِنَّ وْا َقْولَُكُمۥٓ أَِو ِاِ۪ أَََل َيْعلَُم َمْن َخلََق ( 11)َوأَِسرُّ

ْلَخِبيُرۖٓ 
ُِ۬ للَِّطيُف ا  (ن 1(. )11)َوُهَو اَِ۬

 .جهر قولناوهللا يعلم سر إن 

 2. )في الدنيا و اآلخرةمن سورة القلم اآليات األربع التي تبين أن إهمال حق المسكين يعاقب عليه هللا  -وبدون شكل  -أستظهر كتابة   -2

 (ن

َها ُمْصبِِحيَن  َوََل َيْسَتْثُنوَن  ِة إِْذ أَْقَسُموا لََيْصِرُمنَّ ا َبلَْوَناُهْم َكَما َبلَْوَنا أَْصَحاَب اْلَجنَّ َطاَف َعلَْيَها َطائِف   فَ إِنَّ

ِريمِ  َك َوُهْم َنائُِموَن  َفأَْصَبَحْت َكالصَّ بِّ ن رَّ  (تخصم نصف نقطة عن كل كلمة ناقصة)  .مِّ

 ليجنون ثمارها : ليصرمنها         (ن 5,1: )أبين معنى  -3

 الراء ميخفت :الصرمي    (ن 5,1: )أحدد القاعدة التجويدية للكلمة في حرف الراء -1

 (ن1. )شرح لمعاذ معنى اإليمان بالقضاء والقدرأ. قضاء وقدر المزهريةقال األب لمعاذ سقوط  -1

 .هو اليقين بأن كل ما يقع في ملك هللا قد سبق في علم هللا، فظهر على مقتضى مراد هللااإليمان بالقضاء والقدر

 (ن 1. )لكي يقتدي به المشركين وسلم على أذىبين له مظاهر صبر الرسول صلى هللا عليه ألعامل المسن محاوَل أن احدث أ -6

 :مظاهر صبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أذى المشركين

 ترفعه على مقابلة السب بمثله 

 عدم مقابلته العنف الجسدي بمثله 

 مواصلة الدعوة إلى التوحيد 

 (ن 2. )حدد له فرائض الصيامأبمعنى الصيام شرعا، و هذكرأ. عندما شرب أبو معاذ الماء سهوا فقد أخل بفريضة من فرائض الصوم -7

  الصيام شرعا هو اإلمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب

 (ن1) .إلى هللا

 الكف عن  -الكف عن األكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس  –النية  -: فرائض الصيام

. الكف عن تعمد القيء –عدم إيصال شيء إلى المعدة  –لى غروب الشمس الجماع من طلوع الفجر إ

 (ن1)

 (ن 1. )أعبر عن موقفي من سلوك معاذ تجاه العامل مستدَل بقصة إبراهيم عليه السالم مع أبيه -8

ينبغي على معاذ أن يحترم العامل ألنه أكبر منه سنا، وتعتبره بمثابة والده ويتصرف تجاهه كما فعل سيدنا 

قتل سيدنا إبراهيم ظل يخاطبه باَلحترام و التودد  ىإبراهيم مع أبيه رغم أنه من المشركين الذين أجمعوا عل

 .حتى هجر قومه

 (ن1) .في مال الغني من زكاة تمكين المسكين من حقه أثر لمعاذ بينأ -9

 :في مال الغني من زكاة تمكين المسكين من حقه أثر

 نيل رضى هللا 

 والتحصين النعمة من الز 

 نشر المحبة بين الناس 

 

 التربية اإلسالمية
                   

 
            


