المملكة المعربية

االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 3102
المرشحون  :الرسميون واألحرار (صغار)
المادة  :اللغة العربية والتربية اإلسالمية
مدة اإلنجاز  :ساعة ونصف

وزارة التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة مكناس تافياللت
نيابة ميدلت

الصفحة :
1/2

الـــــنـــــص :

تبدأ عادة التدخين في سن الطفولة والمراهقة  ،حيث يهوى الصغار تـقـلـيـد الكبار على اعتبار
أن المدخنين يشعرون باالنتعاش واإلحساس بأن قدرتهم الـعـقـلـيـة قد نشطت ،وأن قدرتهم
على العمل قد زادت .ويأتي هذا الشعور نتيجة لـتـوسـيـع شرايين الدماغ والتحسن المؤقت
للدورة الدموية لعدة دقائق ،ولكن بعد فترة وجيزة تـرجـع الـشـرايـيـن لــالنـقـبـاض فـتـقـل
كـمـيـة الــدم واألكـسـجـــيــن فـي الــدمـاغ  ،فيشعر المدخن من جديد بتعب وصداع مما
يضطره إلى تناول سيجارة أخرى وهكذا .فاحذر أيها المتعلم أن تقع فريسة هذه اآلفة الخطيرة!
!

أجــيــب عن األسئلة المكتوبة بخط مضغوط على ورقة التحرير بكتابة الرقم دون نقل السؤال
● الــــــــــقــــــــراءة  31 :ن
➊ حدد نـــوع النص 3( :ن)

شعر

خطبة

قصة

مقالة

➋ ركب جملتين مفيدتين باستعمال 3( :ن) ـ أقـــلــــــد................................................................فـــي
ـ اِحـــذر  ........ ..........................................أن ! . ....... .................................................
➌ صل بين الحالة وشعور الــمـدخــن 3( :ن)
ـ يشعر المدخن باالنتعاش والقدرة على العمل .
ـ أثناء التدخين
ـ يشعر المدخن بالتعب والصداع.
ـ أثناء التوقف عن التدخين
❹ استخرج من النص :
أ ـ سبب شعور المدخن بالتعب والصداع 3( .ن)
ب ـ سبب شعور المدخن باالنتعاش والقدرة على العمل3( .ن)
➎ كيف يتعلم األطفال الــتــدخــيــن ؟ (3ن)
➏ ما هي األطراف التي يجب عليها حماية الطفل من التدخين ؟ (2ن)
➐ اشـــكـــل فــــقـــط مـا تـحـتـه خـط فـي الـنـص 5( .ن)
......................................

.

● الـتـراكـيـب والـصـرف والـتـحـويـل واإلمــالء  05 :ن
➊ أكمل بالعنصر التركيبي المطلوب مع شـــكـــلــــه 2( :ن)
ـ يقدر التالميذ من يحترمونهم ( ........................................................................................................................مفعول مطلق)

ـ غـــرس الفالح
ـ  ................................................................التعايش بين الشعوب ضروريا ( .ناسخ )
ـ السيجارة والمخدر  .................................................................................................مضر بالصحة ( توكيد معنوي)
ـ ..................................................................................................................................حافظوا على القراءة الحرة ( أداة نداء ومنادى)
ـ سافر أحمد  ( .............................................................................................................................................................. ....................مفعول معه )
.........................................................................................................................................

( تمـيـيـز المساحة )

➋ أعرب ما كتب بخط مضغوط في النص 2( :ن)  :أن المدخنين يشعرون باالنتعاش ـ نتيجة ـ وجيزة .
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الصفحة 2/2 :

➌ حدد نوع األسماء التي تحتها سطر 2( :ن)

ـ يعيش الجمل في الصحراء:
ـ الوقاية أفضل من العالج ....................................................... :
..................................................

ـ يستعمل الممرض المحقنة:
ـ يشعر المدخن باالنتعاش............................................. :

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

❹ أسند فعل « يَه َْوى » إلى نون النسوة في الماضي والمضارع واألمر مع الشكل2( .ن)
➎ امأل الفراغات بالظاهرة المطلوبة 2( :ن)
ابن ـ بن
ــــئـ ـ ؤ ـ أ ـ ء
ت ـ ة
♦ الصيف موسم الحفال ♦ .............سيـــ ........دي التلوث إلى األمراض ♦ .حفظت قصيدة  .............الرومي
♦ أفضل برامج قنا.........السادسة ♦ ازداد عدد الالجـ..........ين السوريين♦ .هو محمد .........إسماعيل البخاري
● اإلنــــــشـــــــاء  05 :نقطة

رأيت بائع الحلويات قرب المدرسة وهو يبيع السجائر بالتقسيط .
أكتب موضوعا ـ من  7إلى  01أسطر دون شكل ـ تحذر فيه تالميذ
وتلميذات قسمك من الوقوع في خطر التدخين ،وتبين لهم أضراره.

* ( اكتب بخط مقروء خال من التشطيب  ،واعرض أفكارك دون الخروج عن الموضوع واستعمل عالمات الترقيم )

● الــــقــــــرآن الــــكـــــريـــــم  5 :ن
➊ أتــــمــم بــدون شــكــل :
 ودوا لو تدهن فيدهنون ...... ..............................................................................عتل بعد ذلك زنيم 
 إن الذين يخشون ربهم بالغيب  ...... ....................................................................اللطيف الخبير 
 فأما من اوتي كتابه بيمينه  ...... ..............................................................................في جنة عالية 
➋ حدد القاعدة الترتيلية المطبقة في كل آية  ● :اإلقـــــالب ● الـــنــــقــــل ( التسهيل )
●.................................................................................

●.................................................................................

➌ صـــل بـخـط اآليـة بـمـعـنـاها :

● تمنى المشركون لو تلين لهم فتعبد آلهتهم ويعبدون إلهك
● تمنى المشركون لو تستغفر لهم فال يعبدون األصنام.
●تمنى المشركون لو كانوا من المؤمنين بك.
● الـــعــقـــــيـدة

الصفات التالية :
ــــــد
➊ ما ض
 3,5ن
والـعـبـــادات :
ـ البقاء ...................................................#
➋ ضــــع عالمة أمام الجواب الصحيح :

ـ القدرة #

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

مبيح لإلفطار
ـ رجوع القيء أو القلس إلى الحلق  :مفسد للصيام
حق من حقوق الفقراء
ـ زكاة الفطر  :فرضها الرسول (ص)
من المبيحات
ـ ابتداء الفطور على التمر أو الماء  :من المفسدات

مستحب عند الصيام
من فوائد الصيام
من المستحبات

.

● اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية  3,5 :ن
➊ حرم اإلسالم الــــرشــــوة  ،استشهد على ذلك بحديث نبوي شريف .

{

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

}

➋ أتـــــــمـــــــــم :
ـ هاجر الرسول (ص) من  .....................إلى  .....................بسبب . ..............................................................................................
ـ انهزم المسلمون في غزوة  .................................................ـ توفي الرسول (ص) في بيت. .............................................

www.9alami.info

