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علىالنقطة  اللغـــــة العربيـــــــــــــــــــــــــة
  
 

 :النص 

صبيحة العيد كلهم  ونإذ يفرح.بعدما صام المسلمون شهرا كامال من رمضان،أيام معدودات ويحل عيد الفطر السعيد

، كامالً ا عبداً صلى شهر أسعدفما  .وبما يرضي هللا تعالى، ةوصدق ،وصالة   ،من صيام  ؛هم أتموا عبادة الشهر الكريمبأن

كما  .صبرا جميالالقرآن، وصام عن الطعام والشراب والغيبة والنميمة، وصبرعلى التعب والمشقة تالوةور أقام لياليه بالذكو

 . وتعزيز أواصر التضامن والتآزر ،لصلة الرحم فرصةأن هذه األيام 

 .للسلوك تقويماورا للنفس تطهيʺالرمضانيةʺالمدرسة أن نستفيد من هذهلينا فع
 

 (ةنقط02)القراءة :األول  المجال الرئيس

 

 (ن0)                                                                                                            .النص ستخرج منأ:1ــ   1 

 ...........................≠ ونيَحَزن   :ضد -ب                            .......................: قراءة  : مرادف -أ         

 (ن0)                                                                                                             .  نوعية النص أطر : 0ــ  1 

    ةخطبة       قصة      مقالة     شعر                     

 (ن0)     .........................................:....................................................مناسبا للنص أعطي عنوانا : 3ــ   1

 (ن0): أضع خطا تحت  القيمتين اللتين يتضمنهما النص:  4ــ  1

 .الدعوة إلى نبذ العنف   - تطهير النفسالدعوة إلى   – لمالس  الدعوة إلى  – التضامن الدعوة إلى        

 (ن0)                                                            .التعجبستخرج من النص العبارة التي تتضمن أسلوب أ: 5ــ  1 

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

 (ن0)          .                               أربعة سلوكات يمارسها المسلم خالل شهر رمضان ستخرج من النصأ: 6ــ  1 
         ........................................................................................................................................... 

 (ن0)                         ما موقفك ممن يقاطع أقاربه؟في النص أن شهر رمضان فرصة لصلة الرحم،  جاء:  7ــ  1

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

 (ن6)                                                                                     .شكل ما كتب في النص بخط مضغوطأ:  8ــ  1  

 : (نقطة  15) الدرس اللغوي: الثاني  المجال الرئيس

 (نقط 6(التراكيب : المجال الفرعي األول  ــ 1ــ  0

 (ن3)                                     :مع الشكل التام  قوسينعنصر التركيبي المشار إليه بين أتمم بالــ 1ــ  1ــ  0

  (تمييز) .              ........................................صام الطفل ثالثة عشر 

  (مفعول ألجله)                     .في الثواب............................ يصوم المسلمون 

  (نعت)    .          ........................إقباال المساجد خالل رمضان تعرف 

  حال  (..................            ...............يعود المصلون من صالة العيد( 

  ( ستثناءا)              ............................... هاتفت ليلى صديقاتها يوم العيد 

  (مفعول معه)     ...........................         .......................... أزور أقاربي 

 
 المديرية اإلقليمية بتطوان

االمتحان الموحد االق ليمي لنيل  
 شهادة الدروس االبتدائية

 

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

 

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

 

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

 

 

 اللغة العربية و التربية اإلسالمية

 3المعامل 
 ب جميع األجوبة على هذه الورقةتتك

النهائيةالنقطة 
  
 

 0217دورة يونيو 
 

 دقيقة 02:مدة اإلنجاز    
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 في هذا االطار يءال يكتب ش

 

 

 
 

 (ن3)                                                                                                                :ــ أعرب  0ــ  1ــ  0  
 :ما تحته خط في الجملتين اآلتيتين أعرب أ ــ               

 .العيد في المصلى الة  صَ أُقِيَمْت 

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

 .يالا ت  ر  تَ يرتل القارئ القرآن 

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

 .ةِ ح  لص  لِ   د  يفِ مُ   مَ وْ الص   إِن           : أعرب الجملة اآلتية إعرابا تاما   ب ــ

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

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

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

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

 )نقط  6(الصرف و التحويل: المجال الفرعي الثاني  ــ  0ــ  0

 

 (ن0,5)                                                        :ةالمطلوب الظواهر الصرفية  أتمم الجمل اآلتية حسبــ 1ــ  0ــ  0

  ُ( اسم مقصور)                     ........................................... ى صالة العيد في د  ؤَ ت 

 ........................................ .  ( أجوففعل )              .      الصائمون أجرا كبيرا 

  ( فاعلاسم )                     .مبتهجامن المسجد ......   ................................يعود 

 ( زماناسم )           .        الفجر.....................ب يتوقف الصائم عن األكل والشرا 

  ( اسم تفضيل)             .                 العبادات أجرا..................................الصوم 

 

 (ن0)                                                               :أعيد كتابة العدد بالحروف في الجملتين اآلتيتين ــ 0ــ  0ــ  0

 

  ُصالة العشاء في ركعات  .............................(.....4) ي مع اإلمام ل  صَ أ. 

  َقرآنية ةً آيَ ....................(..........................11) تُ لْ ت  ر. 

 (ن1,5)                                                       : إلى األسماء الموجودة بين قوسين في ما ياتي أنسب ــ 3ــ  0ــ  0

  اكتظاظا كبيرا.........................( .....القرية)تعرف المساجد . 

  جدي من الصوم....................( ........الصحة)تمنع الظروف. 

 

 )نقط  3 (اإلمالء: المجال الفرعي الثالث :  0ــ  3

 (ن2,5)                                :إلى نكرة مع الشكل التام  المكتوبة بخط مضغوطسماء المعرفة ــ أحول األ 1ــ  0ــ  3
   ىل  صَ م  ال  صالة العيد في  يل  صَ م  ال  ى أد          ............................................................... 

 (ن1)                                                                               :مناسبةبهمزة الكلمات التالية أتمم ــ 0ــ  0ــ  3
 .الرحمان....  ادَ نِ   ن ذ  ....ـالصالة بعد رفع المُ .  ...اوتوجه إلى المسجد ألدَ أحمد . ...ـتوض   -

 (ن1,5)                                   :هاكلماتتصحيح األخطاء الواردة في بعض  أعيد كتابة هذه العبارة معــ  3ــ  0ــ  3

  َالد ابن الوليدخَ  عِ ارِ في شَ  بعد خروجه من المسجد ؤُ ارَ مْ حَ  ت  يارَ سَ  هُ تْ سَ هَ دَ  انِ يرَ الجِ ن بْ ا ودَ اوُ دَ  ا أن  هَ تِ خْ أُ  ةِ نَ بْ ا اِل نَ لُبْ   ةْ الَ ق  . 

.............................................................................................................................................. 
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 )نقطة 15(اإلنشاء  : الثالث  المجال الرئيس

 

 .يحتفل المسلمون بعيد الفطر السعيدبعد انتهاء شهر رمضان المبارك، 

 :عنتتحدث فيه أسطر وبدون شكل  1ال يقل عن  اإنشائياكتب  موضوعا 

 استعدادات أسرتك لهذا العيد. 

 (-التضامن والتآزر مع المحتاجين  –زيارة االقارب   -الذهاب إلى المصلى )االحتفال بعيد الفطر ءمظاهر وأجوا... 

 شعورك وأنت تحتفل بعيد الفطر  . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................... 
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علىالنقطة  التربيــــــــــــــــــــة االسالميــــــــــــــــــــة
  
 

 :  الوضعية التقويمية

مراتب القرآن الكريم و م منهعل  تَ مع جده الذي َ عاش، مخلص في عملهومستقيم الخلق  ، عمره العشرين منفي  شاب عمر

كتمتين  ،إيجابية نتائجا لذلك من مَ الوفاء بحقوق المسكين لِ م منه عل  تَ  ؛واإلحسان اإلسالم واإليمان المتمثلة فيمي اإلسال الدين

لم يمنعه من المواظبة على ألنه يعاني من مرض مزمن، لكن هذا ،  هذه السنة الصيام تعذر عليهأنه إال...الروابط االجتماعية

يتصف  كما كان.وتتبع الدروس الرمضانية، متفائال راضيا بقضاء هللا وقدره ، المسجد ألداء صالة التراويحالذهاب إلى 

 «وإنك لعلى خلق عظيم »: تعالىلقوله امتثاال و، (ص)م والتسامح، اقتداء بالرسول لْ الحِ بالصبر و

 :لوضعية التقويمية ثم أنجز المهام االتيةاأقرأ

 . يعاني من مرض مزمنكان تعذر عليه الصيام ألنه  جاء في الوضعية أن عمر -1

 (ن1)................................................................................................................................عرف الصيام شرعا - أ

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

 (ن2,5).........................................................................:مرعفي  ةلمتوفرا واحدا من شروط الصيام اشرط -:أذكر - ب

 (ن1)................................................................:رمضانيحان اإلفطار في عذرين آخرين غير المرض يب -           

كما  تكليفيا من العبارةاآلتية -ج  (ن2,5)                                                                           :        أستخرج ح 

 التراويحالعشاء و المسجد ألداء صالة مواظبة عمر على الذهاب إلى  :......................................................... 

 :مياإلسال مراتب الدينالكريم والقرآن  علم من جده ت في الوضعية أن  عمر ك رَ ذ   -0

 (ن1)......................................................................................عليه السالم حسب حديث جبريلʺحساناإلʺف  ر  عَ أ   - أ

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

 (ن2,5)................................................................................................................:أذكر ركنين من أركان  اإلسالم -ب

 .في سورة القلم ىكما وصفه هللا سبحانه وتعالالمثل الذي يقتدى به من حيث األخالق ( ص)كان الرسول  -أ -3

 (ن1,5):       أتمم من قوله سبحانه وتعالى وبدون شكل اآليات من 

 .............................................................................................................................وإنك لعلى خلق عظيم}

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

 .{وهو أعلم بالمهتدين...........................................................................................................................................

 .السلوك، لكون االستقامة من تمام اإليمانمستقيم عمر -ب

 (ن1,5)                                                 :أتمم من قوله سبحانه وتعالى وبدون شكل اآليات من سورة الجن 

 ....................................................................................................................وأن لو استقاموا على الطريقة}

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

 {فال تدعوا مع هللا أحدا...............................................................................................................................................

 (ن2,5)                                                                                                                    :       أشرح -أ-4

 ʺالمهتدينʺ:.................................................................................................................. 

 ʺالطريقةʺ:.................................................................................................................. 

 (ن2,5)يم الراء        خ  ف  تَ  -ة  الَ مَ اإل -يق الراء   ق  ر  تَ :    لآلية االتية من بين ما يلي التجويدي المناسبالحكم أختار  -ب

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

 .نتيجة أخرى لهذا السلوك حدد،جاء في الوضعية أن من نتائج رعاية حق المسكين، تمتين الروابط االجتماعية -5

 (ن2,5)                  ..............................................................................................................................................

هذه الوضعية والتي لها عالقة من القيم التي تضمنتها  قيمتين تخلصعية مجموعة من القيم، اساشتملت الوض - 6

 (ن1)                                                                                                                 .قصة امرأة عمرانب

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


