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 األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىيه جهت الشرق

    المديريت اإلقليميت لفجيج ببىعرفت

 االمتحان اإلقليمي المىحد لىيل شهادة الدروس االبتدائيت
 2018 يىويى 25/26دورة 

 سلم التىقيط وعىاصر اإلجابت
 1h30: المدة 3: المعامل  ةاللغت العربيت والتربيت اإلسالمي: المادة

 

 اللغــت العربيـت:أوال

ٍٙ، ػذد انمزهٗ انزٍٚ ٚسمغٌٕ ثبسزًشاس ػهٗ انغشقاٌ  الرخزهف ،  ششسخدشثبأٌ انجالد رخٕع  ٚكشف ثٕضٕح َجِه
ٌْ كبَذ   سُٕٚب صْبء ، دٛش ٚسمظطبيزخانذشة ْزِ كضٛشا ػٍ دشٔة أخشٖ رمغ فٙ يُبعك يخزهفخ يٍ انؼبنى، ٔا

.  ..لزٛال 3822 دٕادس انسٛش، ثُٛٓى ضذٛخشخظب 55289
 اْر .يب ْٕ الزظبد٘ أٚضبثشش فمظ، ثم َٚغبُل األيش ٚمزظش ػهٗ الدجى انخسبئش فٙ ْزِ انذشة االسزُضافٛخ الكًب أٌ 

 ٔصاسح يٛضاَٛخْٔٙ َسجخ رزجبٔص ،  يهٛبس دسْى14أٌ دشة انغشق ركهف انًغشة سُٕٚب ، ركشف اإلدظبئٛبد

 .انظذخ
 ار ظهذ ، ال ٚضال انًغشة ػبجضا ػٍ اٚجبد آنٛخ إلٚمبف انُضٚف انًزٕاطم نذشة انغشق، انخسبئشرِسغى فذادخ ِ

 ٔدزٗ يذَٔخ ، انذشةرِ ٔضغ َٓبٚخ نّػهٗ ٔانزٕاطهٛخ غٛش لبدسح انزذسٛسٛخٔكزا انذًالد ، كم انزذاثٛش انًزخزح
 .دٕادسْزِ ال فٙ رمهٛض  رفهخ نى،انسٛش

   نزا، الثذ يٍ اسزشارٛجٛخ ٔاضذخ إلخشاط انًغشة يٍ يسزُمغ دشة انغشق ْزِ، ثذءا ثزذذٚذ انجٓبد انًسئٔنخ 
ًَآسٙ، ْم ْى انسبئمٌٕ؟ ْم ْٕ انمبٌَٕ؟ ْم ْٙ نجبٌ انًشالجخ؟ ْم انغشق   ... غٛش يٓٛؤح؟َفسٓبػٍ ْزِ ان

 https://www.maghress.com/almassae/309576(ثزظشف)    ػٍ يٕلغ 

 (2ٌ):أيأل انجذٔل دست انًغهٕةـ 1(ن20):    القــراءة والشكـــل

 

 

 )× (                 يمبنخ) ( سٔاٚخ) (خغجخ :       (1.5ٌ)أيبو َٕػٛخ انُض)×( أضغ ػاليخ ـ 2

يذَٔخ )انسبئمٌٕ ، انمبٌَٕ (3ٌ).يٍ خــالل انُض أسزخــشط صالس جٓبد يسئٔنخ ػٍ دٕادس انسٛشـ3

 ...، دبنخ انغشق ، نجبٌ انًشالجخ(انسٛش

ـ ٚزكش انجٓخ ـ 5...كم ػُٕاٌ لشٚت يٍ دٕادس انسٛش أٔدشة انغشق(2ٌ)أضغ ػُٕاَب يُبسجب نهُضـ  4

:                                                 (2ٌ)أضغ سغشا رذذ انمٛى اإلٚجبثٛخ يًب ٚهٙـ 6.( 1ٌ)، يغ رجشٚش اخزٛبسِ ( 1ٌ)انًسئٔنخ دست سأّٚ 
.                                                 ـ أَب الأدزشو ػاليبد انًشٔسأػجش انغشٚك ػجش يًش انشاجهٍٛـ 

يــبأٔسغ ـ 7.أسٕق سٛبسرٙ ثٓذٔءػُذيب أسكت دساجزٙ            ـ" ِلْف"ـ الأدزشو ػاليخ 

 (1ٌ...)ـ ْم انغشٚك ٔاسؼخ؟، كٛف ْٙ انغشٚك؟ انغشٚك ٔاسؼخ؟.(1ٌ)!انغشٚك

 . (5.5ٌ) انزبو؛داخم انُض؛كهكهًخ، ٔكم جًهخرذزٓب سغشاٌثبنشكمـ أضجظ أ  :الشكــلـ  8

                                                                                           ( 2ٌ =  4×  ٌ 0.5)ـ1(6ٌ):التـــراكيـب

َؼذ ربثغ نًُؼٕرّ فٙ : انزذسٛسٛخ....رًٛٛضيُظٕة:  شخظب....    يفؼٕل ثّ يُظٕة:دشثب 
 .يضبف انّٛ...: ٚش يزظم ضى: رٕكٛذ يؼُٕ٘ ربثغ نهًئكذ يُّ فٙ سفؼّ، ْٕٔ يضبف،ْب: َفسٓب.سفؼّ

 ٚكشف: ششح رفهخ: ششح انسهى: ضذ األسثبح: ضذ 
 ...ٚؼش٘، ٕٚضخ،ٚظٓش. ..رُجْخ،رفْض انذشة انخسبئش
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  (يُبدٖ يضبف)         (أ٘ جًهخ رذمك انٓذف). ٚبفبػَم انخٛش ألجم-  2 

 (يُبدٖ شجّٛ ثبنًضبف)      (أ٘ جًهخ رذمك انٓذف). ٚب سبيؼًب كالو اهلل رذثْش- 

 ( 2ٌ):  سكت ثبنؼُظش انزشكٛجٙ انًشبس انّٛ ثٍٛ لٕسٍٛ  ـ أ3

 (رًٛٛض انًسبدخ )دشس انفالح ْكزبسا أسضب-

 .(يفؼٕل ألجهّ). سبفش انشجهغهجبنهؼهى  -

 (3ٌ)(......يًٕٓص ـ يضبل ـ َبلض )ـؤكًم انجذٔل ٔرنك ثزكش َٕع انفؼم 1(6ٌ)الصــرف والتحىيـــل

 .فؼم أجٕف فؼم طذٛخ فؼهًًٕٓص فؼم َبلض فؼم يضؼف فؼم يضبل
 ٚخٕع كشف دأة ََجب يـــــــَش ٔصت

 

 .( 1ٌ ). ـؤسزخشط يٍ انُض اسًٍٛ، األٔل يمظٕس ٔانضبَٙ يُمٕص2

 انًآسٙ: اسى يُمٕص - انمزهٗ:اسى يمظٕس - 

   ( 2ٌ).ـبنِسهى  ـ طبيزخ   ـبنًزَخزح    ـ انًغشة:  ـ أضغ يب ٚهٙ داخم انجذٔل 3

 انًظذس اسى انفبػم  اسى انًفؼٕل اسى انًكبٌ
 انسهى طبيزخ انًزخزح انًغشة

 (3)اإلمـــالء

 (ن0.75)  (ثٍ)أ  (اثٍ) ـ أضغ يكبٌ انُمظ 1

.  ُيْسِهىػبنىُسْشٍذ ِاثٍ  ـ 
.  يشٚى سسٕل اهلل طهٗ اهلل ػهّٛ ٔسهى ٔكهًزّاثٍـ ػٛسٗ

. ػجذاهلل طهٗ اهلل ػهّٛ ٔسهى نهُبط كبفخا ثٍ ـ أسسم اهلل يذًذ

 (ن0.75).      سإٔط،   فئشاٌ،   يٕاَئ ـ 2

 إجُشأ٘نى    لَشأــغ   َٚذئجب(ن1): ـ أسسى انًٓضح يغ انشكم انزبو يبثٍٛ لٕس3ٍٛ

ْٕح    ـ ِيْمال(ن0.5) ـ أكزت يكبٌ انُمظ ربء يشثٕعخ أٔ ربء يجسٕعخ 4  د ـ َط

 (ن15)   ـ اإلوشــاء  

  ( 10ٌ)ٚزكش األسجبة ، دٔس كم سجت. 

 (.3)دسٍ اسزؼًبل أدٔاد انشثظ ٔػاليبد انزشلٛى 

  ( ٌ 2)رُظٛى انًكزٕة ٔيمشٔئٛخ انخظ. 

 
 
 
 
 

 التربيت اإلسالميت: ثاويا
 

 ألشأ انٕضؼٛخ صى أجٛت ػهٗ األسئهخ

خالل شٓش سيضبٌ صسد خبنزٙ، فزؼججُذ يٍ اثُٓب أدًَذ دٍٛ ٔجذرّ ٚفغش َٓبسا، الدظْذ خبنزٙ :  لبل سؼٛذ
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رؼُججٙ ٔاَذْبشٙ، فؤخجشرُٙ ثؤَّ يظبة ثذاء انسكش٘، رؤسفُذ نذبنّ كضٛشا، َٔظذزّ ثبنظجش ػهٗ يب أطبثّ، 
 .ٔعهجذ يٍ خبنزٙ االْزًبو ثّ أكضش

ألم : "يٍ لٕنّ ػض ٔجم"دػٕد اهلل أٌ ٚشبفَّٛ، ٔخزًُب انضٚبسح ثمشاءح جضء يٍ سٕسح انًشسالد 

 ".فىعم القادرون: " انٗ لٕنّ رؼبنٗ...وهلكاألوليه

 :انزؼهًٛٛخ

ٍَ ثسى اهلل انشدًٍ انشدٛى ( ن2).أكزت اٜٚبد انزٙ لشأْب سؼٛذ ػُذ خبنزّ .1 َِّٔنٛ ِْٓهِك اْنَؤ  ُصىَّ (16)َأَنْى َُ
 ٍَ ُُٓى اْنآِخِشٚ ٍَ (17)َُْزِجُؼ ًُْجِشِيٛ ٍَ(18) َكَزِنَك ََْفَؼُم ِثبْن ًَُكزِِّثٛ َْٕيِئٍز ِنْه ٌْٚم َٚ َٔ ٍْ َيبٍء (19 )   َأَنْى ََْخُهْمُكْى ِي

 ٍٍ ِٛٓ ٍٍ (20)َي ُِ ِفٙ َلَشاٍس َيِكٛ َُب ٌَ (22) ِاَنٗ َلَذٍس َيْؼُهٍٕو (21) َفَجَؼْه ُِْؼَى اْنَمبِدُسٔ طذق . (23) َفَمَذْسََب َف
 اهلل انؼظٛى

ٍَ":  اركش انمبػذح انزجٕٚذٚخ فٙ كهًخ  .2 ًُْجِشِيٛ  (َكزفٙ ثٕادذح ػهٗ االلم).رشلٛك انشاء/ لهمهخ(0.75)"ِثبْن
 ..انشلٛت ػهٗ كم شٙء/ يسٛغشال(0.75)يًٍٓٛ ال:   يب انًمظٕد ثكهًخ.   .3
 ( ن1).انمذس خٛشِ ٔششِٔئكزّ ٔكزجّ ٔسسهّ ٔانٕٛو اٜخش يالاإلًٚبٌ ثبهلل ٔ:سكبٌ اإلًٚبٌ ْٙأ-  .4

األرٖ انز٘ نمّٛ انشسٕل طهٗ (ٚزكش انًزؼهى َٕػٍٛ فمظ )–. ـ دايذ انذػٕح انسشٚخ  صالس سُٕاد .5
،  ثبنكزة ربسحاالرٓبؤ ٔانضشةح، ٔانسخش٘اهلل ػهّٛ ٔسهى ػُذيب جٓشثبنذػٕح ْٙ اإلْبَخ ٔانست

 (1ٌ =2 ×0.5... ).ٔثبنجٌُٕ ٔانسذش ربسح أخشٖ
 صٔجخ فشػٌٕسضٙ اهلل ػُٓب انسٛذح انزٙ سثذ يٕسٗ ػهّٛ انسالو ْٙ انسٛذح آسٛب  .6

 (1ٌ =2 ×0.5). اإلًٚبٌ ثشسبنخ يٕسٗ ػهّٛ انسالو: سجت لزهٓب
 

 (ن0.75) :أطم ثخظ ثٍٛ انًهك ٔٔظٛفزّ .7
  انٕدٙاسشافٛم       

  انُفخ فٙ انظٕسيكبئٛم         

  األيغبسسٛذَب ججشٚم  

ـ (ن0.75) .أركش ِػْجشرٍٛ اصُزٍٛ اسزفذرًٓب يٍ لظخ أطذبة انجُخ انًزكٕسح فٙ سٕسح انمهى .8

 ....ـ شكش َؼى اهلل .انزظذق ػهٗ انفمشاء ٔانًسبكٍٛ
أفغش يذسٍ  فٙ سيضبٌ َٓبسا ( ن1)نًبراأفغش أدًذ فٙ سيضبٌ َٓبسا ؟ ٔيبرا ٚجت ػهّٛ؟ - 9

 .ألَّ يظبة ثذاء انسكش٘، ٚجت ػهّٛ انفذٚخ

 ( ن1 ):أضغ دائشح دٕل ششٔط انظٛبو يًب ٚهٙ- 10

 .  - - األشزغبل ثبنؼهى.  - رؤخٛش انسذٕس - - 
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