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االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية
اللغة العربية والتربية اإلسالمية  -دورة يونيو 1023

مدة اإلنجاز1 :ساعة و 35د

وحدة اللغة العربية (05ن)
بدءا من اللعب في باحة الحي ،ووصوال إلى اللعب في باحة المدرسة ؛ فإن األطفال كل األطفال إال القـليل منهم
يحرصون على اللعب والرياضة في األماكن العامة وبرك السباحة والحقول.
إن الرياضة تساعد الفتيان والفتيات كليهما على اكتساب اللياقة التي تظهرهما في شكل أفضل؛ وتجعلهما
يتمتعان معا بصحة جيدة ولمدة أطول .وإذا توفر اإلرشاد المناسب مع الرياضة؛ فإنهم يصيرون أكثر رضا عن
أنفسهم .وهذا يؤدي إلى تقبل المجتمع لهم بشكل أفضل.
إن كل شاب رياضي يقدم صورة فريدة عن الصحة والنمو السليم والنضج الجسدي ومعرفة المهارات األساسية.
والطب الرياضي يساعد الطفل والشاب على اختيار الرياضة التي يرغب بممارستها بعد الفحص الطبي؛ ليتعرف
على الرياضة األكثر نفعا واألقل ضررا؛ وليتعرف على نوعية الغذاء الصحي كذلك.
عن موقع طب األطفال بتصرف.

أ -القراءة  41( :ن)
 -1اشرح ما يلي  :باحة – فريدة – النضج .
 -2ابحث عن ضد ما يلي - :األماكن العامة  -الرضا – السليم  -يساعد.
 -3ما أهمية الرياضة بالنسبة للفتيات والفتيان ؟
 رياضي – مدة -4اجمع الكلمات التالية:
– برك – الفتيات – المهارات.
 -0ما مفرد الكلمات التالية؟
 -6ضع عنوانا مناسبا للنص
 -7ما نوعية النص ؟ نص شعري  -نص نثري ؟
 -8استخرج من النص أهمية الفحص الطبي .

(1.0ن)
(2ن)
( 3ن)
(1ن)
(1.0ن)
(1ن)
(1ن)
(3ن)

ب – الشكل 6( :ن)
 انقل إلى ورقتك ثم اضبط بالشكل التام  * :الفقرة األولى ؛ من "بدءا ...إلى ...والحقول "* والعبارتين  – :يساعد الطفل والشاب – أكثر رضا عن أنفسهم.

(4ن)
(2ن)

ج  -التراكيب 6( :ن)
 -1استخرج من النص  -:جملة تتضمن توكيدا وبين نوعه
 جملة بها ناسخ حرفي وسطر تحت خبره. -2ضع الجملة التالية في ترسيمة مناسبة  - :يحرص األطفال على اللعب
 -3أعرب  :يقدم صورة فريدة

(1ن)
(1ن)
(2ن)
(2ن)

د – الصرف والتحويل 6( :ن)
-1استخرج من النص  - :فعال مزيدا -فعال سالما -فعال أجوف
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(1.0ن)
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 -2صنف األسماء التالية حسب الجدول :السباحة – أكثر – رياضي.
اسم تفضيل

اسم مكان

اسم منسوب

(1.0ن)
المصدر

 -3حول إلى الجمع بنوعيه:
يساعد الطب الطفل والشاب على اختيار الرياضة التي يرغب بممارستها.
 -4صغ اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل "اكتسب" مع الشكل

(  2ن)
( 1ن)

ه  -اإلمالء (3ن)
(1..ن)

 -1أتمم الكلمات التالية بهمزة مناسبة :ما...ل  -الب...ساء  -مملو...
 -2صحح األخطاء الواردة في العبارة التالية :
أرسلة سلما إلى صديقتها تخبرها عن الرياضة التي نصحتها الطبيبت بممارستها.

(1..ن)

و – اإلنشاء41( :ن).
علمت أن صديقك ال يمارس الرياضة البدنية ،فقررت أن تكتب له رسالة تشجعه فيها على ممارسة التمارين
الرياضية وتبين له أهميتها.
 اكتب له محترما عناصر الرسالة ؛ تذكره ببعض األضرار الناجمة عن عدم ممارسة الرياضة البدنية؛و تبين له فوائد الرياضة البدنية واالستشارة الطبية.

وحدة التربية اإلسالمية (15ن)
-4القرآن الكريم (1ن).
-1-1اكتب وبدون شكل.
(1ن)
أ  -من قوله تعالى ":وأسروا قولكم أو اجهروا به ...إلى قوله تعالى:وإليه النشور".سورة الملك
ب -ومن قوله تعالى":فذرني ومن يكذب بهذا الحديث  ...إلى قوله تعالى :فهم من مغرم مثقلون"سورة القلم1(.ن)
ج -ومن قوله تعالى":فال أقسم بما تبصرون  ...إلى قوله تعالى :تنزيل من رب العالمين".سورة الحاقة 2( .ن)
(1ن)
 -2-1ما الحكم التجويدي في قوله تعالى :فهم من مغرم؟

-5العقيدة والعبادات (5.1ن)
 - 4-5صنف الصفات التالية في الجدول :القدرة – العجز – االرادة – الممات  -السمع
الصفات المستحيلة في حقه تعالى
ال
الصفات الواجبة في حقه تعالى
 – 5-5وطن العبارات التالية في مكانها المناسب بالجدول:
من فرائض الصيام  ،من سنن الصيام  -من مبيحات الصيام  -من مكروهات الصيام  -من مفسدات الصيام .
األكل والشرب

تأخير السحور

اإلمساك عن المفطرات

االغتسال

(1.20ن)

(1.20ن)

النوم الكثير

-3اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية (5.1ن).
 - 4-3متى وقعت غزوة بدر الكبرى؟
 - 5-3حج النبي صلى هللا عليه وسلم مرة واحدة .بم سميت هذه الحجة؟
 - 3-3اتمم :هاجر النبي محمد عليه السالم من مكة إلى ،...........وتوفي سنة. .....
 -1-3أتمم الحديث :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :من كان يؤمن .............أو ليصمت" رواه البخاري
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(5.0ن)
(5.0ن)
(5.0ن)
(1ن)

