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االمتحان الموحد االقلٌمً لنٌل شهادة نهاٌة الدروس االبتدائٌة
دورة ٌونٌه 2017

عناصر الاجابة و سلم التنقيط
مادة اللغة العربٌة
ـ النص

جاء فً حكم وقصص الصٌن القدٌمة  ،أن إمبراطورا أراد أن ٌكافئ أحد مواطنٌه فقال له  :امتلك من األرض كل
المساحات التً تستطٌع أن تقطعها سٌرا على قدمٌك  .ففرح الرجل وشرع ٌمشً فً األرض مهروال فً جنون  ،وسار
مسافة طوٌلة سٌر المتلهف حتى تعب  ،وفكر فً أن ٌعود إلى اإلمبراطور لٌمنحه المساحة التً قطعها  ،ولكنه غٌر
رأٌه وقرر مواصلة السٌر لٌحصل على المزٌد  ،وسار مسافات أطول وأطول  ،وفكر فً أن ٌعود مكتفٌا بما وصل إلٌه ،
لكنه تردد مرة أخرى  ،وقرر مواصلة السٌر لٌحصل على المزٌد والمزٌد  ،ظل الرجل ٌسٌر وٌسٌر  ،ولم ٌعد أبدا  ،فقد
ضل طرٌقه وضاع فً الحٌاة  ،وٌقال إنه وقع صرٌعا من جراء اإلنهاك الشدٌد  ،ولم ٌمتلك شٌئا  ،ولم ٌشعر باالكتفاء
والسعادة ألنه لم ٌعرف حد الكفاٌة أو القناعة .
ـ عبد الحمٌد شمس الدٌن ـ عن أجمل القصص القصٌرة ـ بتصرف

-------------------------------------------------------------------------------القراءة والفهم  20 ( :نقطة )
 - 1آتً بالمرادف  1،5( :ن)
 ضل  :تاه المتلهف  :المتحسرـ مهروال  :مسرعا
 -2آتً بالضد  1،5( :ن)
ـ السعادة  #الشقاء
 -.االنهاك  #الراحة
ـ طوٌلة  #قصٌرة
 – 3أجٌب عن االسئلة من خالل النص :
باالراضً التً ٌستطٌع ان ٌقطعها سٌرا على قدمٌه ( 2ن)
ـ بماذا سٌكافئ االمبراطور مواطنه ؟
مهروال فً جنون ( 2ن)
 كٌف كان الرجل ٌمشً فً االرض ؟ لماذا كان الرجل ٌتردد فً العودة الى االمبراطور ؟ كان ٌطمع فً المزٌد من االراضً ( 2ن )ـ هل حصل الرجل على المكافاة ؟ لماذا ؟ ال  ،النه لم ٌعرف القناعة (  2ن)
 4ـ أضع عالمة (×) فً الخانة المناسبة مشٌرا الى نوعٌة النص  1 ( :ن )
مقالة

رسالة

قصة

×

مسرحٌة

 -5أقترح عنوانا مناسبا للنص  2( .ن)  -القناعة – الرجل واالمبراطور ...
 -6أضبط بالشكل التام الكلمات التً تحتها خط فً النص " ( 6ن )
ـ كل ـ المساحات ـ لٌمنحه ـ طرٌقه ـ ٌمتلك ـ حد
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ال ٌسمح بالكتابة فً هذا اإلطار

الدرس اللغوي  12 ( :نقطة )
 التراكٌب  6 ( :نقط ) -1أستخرج من النص جملة الترسٌمة التالٌة  1،5( :ن)
نعت
فا.ضمٌرمستتر مف  .فٌه
ف
طوٌلة
مسافة
هو
سار

مف.مطلق
سٌر المتلهف

 2ـ أعرب الجملة التالٌة  1،5 ( :ن )  -قرر مواصلة السٌر لٌحصل على المزٌد .
ضمً مستتر فاعل
ر
 قرر  :فعل ماض مبنً على الفتح  ،وفٌه مواصلة  :مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضافـ السٌر  :مضاف الٌه مجرور بالكسرة الظاهرة
ـ لـ  :الم التعلٌل
ـ ٌحصل  :فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد الم التعلٌل  ،وفٌه ضمٌر مستتر فاعل
ـ على المزٌد  :جا رومجرور
 3ـ استخرج من النص ما ٌناسب الجدول ( كلمة واحدة او جملة واحدة لكل نوع ) 1،5 ( :ن )
جملة خبر لناسخ حرفً
مفعول به
اسم لناسخ فعلً
حال مفرد
سٌرا ـ مهروال ـ مكتفٌا
صرٌعا

احد ـ كل ـ المساحة ـ قطع ها اراد ان ٌكافئ
ـ راٌه ـ مواصلة ـ شٌئا ـ حد ـ غٌر راٌه ـ تردد
ـ وقع صرٌعا

ٌمشً ...ـ الرجل

 4ـ أعٌد كتابة االعداد بالحروف مع مراعاة ما ٌطرأ من تغٌٌرات على المعدود (  1،5ن )
كافؤنً ابً عند نجاحً  ،فكان من نصٌبً  :ـ ثالث قصص

ـ اثنا عشر دفترا ـ ثمان علب حلوى

ـ عشرة اقالم

 الصرف والتحوٌل  6 ( :نقط )-1أ ستخرج من النص ما ٌناسب الجدول التالً ( مفردة واحدة لكل نوع) (  2ن )
اسم تفضٌل

اسم فاعل

جمع مذكر سالم

اطول

مهروال ـ المتلهف ـ مكتفٌا

مواطنٌه

 -2أصوغ مصادر االفعال التالٌة  1( .ن)
ـ اراد  :ارادة
ـ جاء  :مجًء

ـ امتلك  :امتالك

ـ فكر  :تفكٌر
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3ـ أتمم الجدول التالً  1 ( :ن )
نكرة
قاض
ظبً
راع
واد

معرفة ب ال
القاضً
الظبً
الراعً
الوادي

 4أحول العبارة التالٌة فً االمر مع الشكل ( امتلك من االرض كل المساحات التً تستطٌع أن تقطعها ) الى 2 ( :ن)
ـ مفرد مؤنث  :امتلكً من االرض كل المساحات التً تستطٌعٌن ان تقطعٌها (  0،5ن )
ـ مثنى مؤنث  :امتلكا من االرض كل المساحات التً تستطٌعان ان تقطعاها (  0،5ن )
ـ جمع مذكر  :امتلكوا من االرض كل المساحات التً تستطٌعون ان تقطعوها (  0،5ن )
ـ جمع مؤنث  :امتلكن من االرض كل المساحات التً تستطعن ان تقطعنها (  0،5ن )
 اإلمالء  3 ( :نقط ) -1اتمم بحرف التاء المناسبة فً الفقرة التالٌة  1 ( .ن )
 واصلت فاطمة مسٌرة دراستها الثانوٌة  ،فتكللت بالنجاح ،مرت السنوات ونجحت الفتاة وسرت عائلتها . 2ـ أكتب كلمة (ابن) او (بن ) فً المكان المناسب من العبارات التالٌة ( 1ن )
ـ علً بن ابً طالب من الخلفاء الراشدٌن
ـ ابن عبد هللا هو ابن جارنا

ـ منزل ابن خالتً قرٌب
 3ـ أتمم األسماء التالٌة بااللف المناسبة (  1ن )
ـ موسٌقى
ـ صفا
ـ مصطفى

ـ عصا

اإلنشاء  15 ( :ن)
بلغك أن أحد أصدقائك ٌستعد لمغامرة عبر البحر فً هجرة سرٌة  ،من أجل تحقٌق أحالم كثٌرة بسرعة كبٌرة .
أكتب فً  8أسطر على األقل تتحدث عن :
1ـ األحالم التً تراود صدٌقك وتدفعه الى الهجرة السرٌة ( 4ن )
2ـ تقدٌم نصائح لصدٌقك  ،مذكرا إٌاه بالمآسً التً تصلنا أخبارها (  4ن )
3ـ حاول اقناعه حتى ٌتراجع عن خوض المغامرة  5 ( .ن )
(  2 +ن ) لتناسق االفكار وحسن الخط والعناٌة بالورقة )
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مادة التربٌة االسالمٌة
مادة التربٌة االسالمٌة ( مسلك التعلٌم العام ) (  10ن )
أقرأ الوضعٌة التالٌة ثم أنجز المهام المطلوبة :
شعٌب فالح مشهور فً قرٌته ٌ ،زرع كثٌرا وٌتصدق من محصوله الفالحً على المحتاجٌن من أهل القرٌة .
توفً شعٌب وتولى الحسٌن ابنه الوحٌد  ،زراعة أرضه .
ذات ٌوم من أٌام رمضان  ،بٌنما كانت أسرة الحسٌن متحلقة حول مائدة االفطار تنتظر أذان المغرب  ،حضرت ثلة من الفقراء
ٌطلبون من الحسٌن ان ٌتصدق علٌهم من محصوله أسوة بما كان ٌفعل ابوه  .انتاب الحسٌن غضب شدٌد فنهرهم وطردهم شر طردة
.
فً تلك اللٌلة  ،وبٌنما كان الحسٌن عائدا من المسجد بعد أدائه صالة التراوٌح سمع صراخا قوٌا  :النجدة ! النجدة !  ...كانت
النارقد اشتعلت فً أحد مخازن الحسٌن  ،وقد التهمت جزءا هاما من محصوله الزراعً  .لم ٌتقبل الحسٌن ما حصل  ...مرت اٌام
ظل فٌها حزٌنا مكلوما  ،الٌكلم أحدا من أسرته وجٌرانه .
رأته ابنته الكبرى على هذه الحال  ،فاقتربت منه قائلة  < :ما الذي حدث ٌا أبً حتى صرت هكذا ؟ أنت مسلم  ،تصلً وتصوم ،
علٌك أن ترضى بقضاء هللا وقدره >  .حاولت إقناعه مذكرة إٌاه بقصة آل ٌاسر وزادت قائلة  < :هذا ابتالء  ،علٌنا أن نصبر لننال
رضى هللا >
 1ـ أشرح ما تحته خط فً النص  1 ( :ن )
ـ المحتاجٌن  :الفقراء ـ المساكٌن
ـ متحلقة  :مجتمعة ـ جالسة فً حلقة
ـ صالة التراوٌح  :هً سنة مؤكدة تؤدى فً كل لٌلة من اٌام شهر رمضان بعد صالة العشاء
ـ ابتالء  :اختبار ـ امتحان ـ مصٌبة ـ فتنة ...
 2ـ أستخرج من النص (  1،5ن )
ـ إحدى سنن الصوم التً كانت تحافظ علٌها أسرة شعٌب :

التعجٌل بالفطور

ـ ركنٌن من أركان اإلسالم وردا فً النص  :إقامة الصالة ـ إٌتاء الزكاة
 3ـ أ وضح طبٌعة العمل الخٌري الذي كان ٌقوم به شعٌب وقارنه بعمل ابنه الحسٌن  ،وأ ذكر عاقبة هذا السلوك (  1،5ن )
ـ ٌتصدق من محصوله الزراعً ـ اما ابنه الحسٌن فٌرفض ذلك  ،وهذا فعل ٌغضب هللا  .ـ النتٌجة ضٌاع المحصول
 4ـ أحدد نوع االبتالء الذي أصاب الحسٌن  ،وكٌف كان رد فعله ؟ (  1ن )
ـ ابتلً الحسٌن باشتعال النار فً زرعه ـ كان رد فعله عدم استساغته لما حصل  ،الحزن  ،وعدم الرضى بالقضاء والقدر
 5ـ كٌف كنت ستتصرف لو كنت مكان الحسٌن ؟ (  1ن )
ـ لرضٌت بقضاء هللا وقدره ـ القتدٌت بالعمل الخٌري الذي كان ٌقوم به شعٌب
 6ـ أستظهر كتابة من سورة القلم ما ٌدل على عاقبة حرمان الفقراء من حقهم  3 ( :ن )
ـ < إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لٌصرمنها مصبحٌن  ،وال ٌستثنون  ،فطاف علٌهم طائف من ربك وهم نائمون  ،فاصبحت كالصرٌم >
 7ـ أمأل الفراغ بما ٌناسب  1 ( :ن )
ـ اإلٌمان أن تؤمن باهلل و مالئكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر  ،وتؤمن بالقدر خٌره وشره
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