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 االمتحبن المىحد اإلقليمي  

 لىيل شهبدة الدروس االبتدائية

 

 : ساعة و نصفمدة اإلنجاز اإلسالميةمادة اللغة العربية و التربية  2018دورة يونيو 
 

 االسم:.........................................................

 ..... 60على /  اإلجمالية النقطة الرقم:..........................................................

 
بضرورة اتباع عادات صحية للحفاظ على سالمتهم البدنية و النفسية، و  الناسو منذ زمن بعيد ينصحون  األطباءكان         

على األقل باإلضافة إىل اعتماد نظام غذائي متوازن  دقيقةجتديد نشاطهم، و من أهم هذه العادات املشي كل يوم ملدة ثالثني 
 ومتنوع مث النوم الكايف و عدم اإلكثار من السهر.

 تقضي على الكث ر من الوعكات الصحية ، وااصة تل  اليت تنت  عن ايحياة العصرية،  من الرياضات اليت املشي يعدو    
 كاجللوس املستمر على املكاتب و مشاهدة التلفاز لفرتات طويلة، و استخدام السيارات يف كل حترك.

السليم  يف  العقل: ''فاملثل يقول  ،جلهافيا إنساف عود نفسك على ممارسة الرياضة يوميا حتى تتجنب األمراض          
 اجلسم السليم''.

 نقطة ( 20)  القراءة و الفهم و الشكلاجملال الرئيسي األول : 

 (ف1)أستخرج من النص :  (1

 .............................. ≠  العليل ضد ب.         ................... :    حيويةأ . مرادؼ              

 (ف1) : أبحث عن (2

 ..............................:   لث  الم  ب.  جمع      ........................:  الوعكاتأ . مفرد              

             (ف1)في الخانة المناسبة :    " × "أحدد نوعية النص  بوضع عالمة  (3

  مقالة    رسالة           قصيدة  حوار

 ...................................................... ................................... :  (ف1)مناسبا للنص أقترح عنوانا  (4
 (ف1)أستخرج من النص العبارة التي تتضمن أسلوب  النداء  :  (5

- ........................................................................................................................ 
 (ف3)؟   نصأذكر بعض األسباب التي جعلت الناس في عصرنا الحالي يتعرضوف ألمراض كثيرة حسب ال (6

- ........................................................................................................................ 
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 (ف3)؟ حسب األطباء الجسدية و النفسية على صحتي الحفاظ اذكر بعض العادات التي تساعدني على (7
- ........................................................................................................................ 

 (ف3)" العقل السليم في الجسم السليم "  ؟   علل جوابك .  ىل تتفق مع المثل المذكور في النص : (8
- ........................................................................................................................ 

 (ف6)  النص.أشكل شكال تاما كل ما كتب بخط غليظ في  (9

 نقطة ( 15) مكونات الدرس اللغوي  اجملال الرئيسي الثاني :  

 ن(6)التراكيب المجال الفرعي األول: 

 (ف2)أمأل الترسيمة التالية من النص :  (1

 خبر الناسخ جملة فعلية اسم الناسخ الفعلي ناسخ فعلي
   

 (ف2)أعرب ما تحتو خط في النص :  (2
 ..................................................................................................................:دقيقة -
 .................................................................................................................:المشي -
 ..................................................................................................................جلها : -
 ..................................................................................................................:العقل -

 (ف1)أحدد نوع األسماء التي تحتها سطر :  (3
 ....................................................................                اجتهد في دراستك .           تلميذايا  -
 .....................................................................          .              المغربآذاف و دخلت المنزؿ  -
   ....................................................................          سيرة الخضراء.بعيد الم احتفاءزينت الشوارع  -
 ....................................................................         يعالج المرضى .               مصطفىالطبيب  -

  (ف1)أصل بخط بين الظاىرة  التركيبية و الجملة المتضمنة لها فيما يلي :  (4
 مستثنى   –                                        .                      بهوه منزؿأعجبني ال -
 تمييز ملحوظ –                                       .                  غرابافر سرب الطيور إال  -
 بدؿ اشتماؿ –                                 .                  مسرعوىو  دخل أحمد القسم -
 حاؿ جملة اسمية  –                                         .          ىواءشفشاوف من أنقى المدف  -

 ن(6المجال الفرعي الثاني: الصرف و التحويل )

 (ف2)أتمم الجمل التالية حسب الظواىر الصرفية المطلوبة :  (1
 (طلبا للعالج . )اسم مقصور  ........ ...................  نقل المريض إلى   -
 ()اسم زمافالشمس .    .............................  تناـ الطيور عند  -
 (اسم تفضيل)المغربية . المدف   ..................................... مدينتنا من  -
 (. )اسم آلة  .............................. النجار ينشر الخشب  بػ  -
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 (ف 1.5)أقرأ الجملة التالية جيدا ، ثم أعيد كتابة العدد و المعدود بشكل صحيح مع الشكل :   (2
 (  ) مقاؿ  ( . 11( ) قصة (  و  )  4( ) كتاب ( و )  3قرأ رشيد )  -
- ......................................................................................................... 

 (ف1)  : نسب الكلمات التاليةأ (3
 :..........................................قرية –:...............................                         مدرسة -
 .....................................:صحراء -                         ..................................ب ش ر -

 (ف 1.5)أمأل الجدوؿ التالي بأفعاؿ مناسبة:  (4

 ناقص أجوؼ مثاؿ سالم مضعف مهموز

      

 (3المجال الفرعي الثالث: اإلمالء )

 (ف1)أتمم بكتابة التاء المناسبة:  .1
          طبيب.........    –             معلما.......   -                    بيو...... -            قراء......     -

 (ف0,5)أنوف األسماء التي تحتها سطر مع الشكل التاـ :  .2
 بالسجن.  الجانح  الفتىالحاـز حكم على  القاضيرأيت   -

............................................................................................................................ 
 (ف1)  أمأل الفراغ بهمزة مناسبة : .3

ػػػػػػ.... -              بِػيػ....ػة -  .. ... ُبط -            ....سبُػػػ -              ملج 
 (ف0,5):  لمكاف المناسب من الجملة التاليةكلمة ) ابن ( أو ) بن ( في اأكتب   .4

 الفيلسوؼ  .........  رشد و الطبيب الحسين ......... سينا شخصيتاف عربيتاف مشهورتاف .   -

 نقطة ( 15)  اجملال الرئيسي الثالث : اإلنشاء 

 تنصحو.فقررت أف ، أف صديقك عمر يكثر من مشاىدة التلفاز و يمضي في ذلك وقتا طويال علمت   

احتراـ مع ممارسة التمارين الرياضية، لو فوائد  تبينتحدثو فيها عن خطورة ذلك على صحتو، و  سبعة أسطرفي كتب لو رسالة ا 
  :   التالية التعليمات

 من مشاىدة التلفاز.لإلكثار على األقل  ن ين سلبييجانبالتطرؽ ل 
  لممارسة الرياضة. على األقل نيفائدتذكر 
 .توجيو النصح للمحافظة على الصحة 

 مسترشدا ب:

 .االلتزاـ بالموضوع 
 السليم ألدوات اللغة. االستعماؿ 
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 .انسجاـ األفكار و تسلسلها 
 .وضوح الخط وعدـ وجود التشطيب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................... 
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 :1الوضعية

إلى .) ولقد زيىب السمبء الدويب ....... ذىب محمد ألداء صالة الفجر في المسجد فقرأ اإلماـ في الركعة األولى بعد الفاتحة اآليات التالية:

 إن كىتم صبرميه (...... إلى ..............) إوب بلىوبهم كمب بلىوب  ثم قرأ في الركعة الثانية ما يلي:و بئس المصير ( ؛ .......

 (ف2) أتمم كتابة اآليات القرآنية التي قرأىا اإلماـ بخط واضح و بدوف شكل : .1
o  و بئس المصير ( ........إلى   ................) ولقد زيىب السمبء الدويب 

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

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

o .) إوب بلىوبهم كمب بلىوب ........................... إلى   .....إن كىتم صبرميه ( 

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

.............................................................................................................................  
 ف( 0.5أشرح : ) .2

 ....................................الصريم :  ...............  - ...............................بلوناىم :  ....... -
 (ف 0.5)أبين الحكم التجويدي :  .3

 ......................................طآئف :  ............  -صارمين:..........................................  -
 (ف 1) أضع عالمة ) + ( أماـ الجواب الصحيح : .4

 زين اهلل تعالى السماء بالنجـو و جعلها رجوما للشياطين .   -
 أعد اهلل للكافرين الجنة و الفردوس األعلى . -
 خرج أصحاب الجنة إلى بستانهم مصبحين ليتصدقوا على الفقراء و المساكين . -
 صاحب الحوت ىو يونس عليو السالـ .   -

 :2الوضعية

طلب العم مسعود من ابنو مصطفى، الذي صار صـو رمضاف واجبا  ،بعد أف أعلنت مذيعة األخبار أف غدا ىو أوؿ أياـ شهر رمضاف األبرؾ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  مصداقا  لقوؿو ذلك  لألجر و الثوابينوي الصياـ إيمانا و احتسابا  في حياتو، أففي حقو للمرة األولى 

،كما نصحو بأف يقرأ في الكتب عن كل ما يتعلق بهذه العبادة الكريمة من (())م ن صاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا، ُغِفر لو ما تقدَّـ من ذنبو
 ات و مكروىات و غيرىا، باإلضافة للتحلي باألخالؽ الحميدة و خاصة بخلق الصبر.فرائض و شروط و مستحب

 

 (ف 0.5)أعرؼ اإليماف و أذكر أركانو  :  .1

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

.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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 ف( 0,5أعرؼ الصياـ شرعا : ) .2

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

............................................................................................................................. 
 ف(  0,5؟ )لماذا صار الصياـ واجبا على مصطفى يكفي رأ .3

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

 (ف 1) االجتماعية للصياـ : أذكر بعض الفوائد .4

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

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

 ف( 1.25ضع كل عبارة من العبارات التالية في المكاف المناسب من الجدوؿ : )ساعد مصطفى على و  .5

 تعمد القيء . –تعجيل الفطور  –النية  –العقل  – نهارا  المبالغة في المضمضة         

 مكروىات الصياـ مبطالت الصياـ سنن الصياـ فرائض الصياـ شروط الصياـ

     

 
  عند نهاية شهر رمضاف المبارؾ ، يقـو العم مسعود بإخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد. .6

  . ف(0,5)أذكر الحكمة من إخراج  زكاة الفطر 

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

 ف(0,75)؟ على الصبر  اإلنسافالصـو  ربيكيف ي .7

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

............................................................................................................................. 
 (ف 1)سالـ.انطالؽ مما درستو في مدخل االقتداء أتحدث بإيجاز عن صبر المرأة المؤمنة ،أـ عمار، في سبيل نصرة دين اإل .8

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

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

 


