المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
العيون بوجدور الساقية الحمراء
نيابة إقليم طرفاية

االمتحان املوحد احمللي
دورة يونيو 3102

المدة الزمنية :ساعة و نصف

اللغة العربية
سطوح

البعيد

فوقع
و مسعت أمه صياحه ،فجاءت بسلم ،و أسندته إىل الشجرة ،ثم صعدت لتنجده.
القراءة 20( :نقطة)
0ـ انقل إلى ورقتك ما تحته خط ،ثم اضبطه بالشكل التام.
3ـ ما مرادف الكلمات التالية :وقع ـ صياح ـ أحس.
2ـ ابحث في النص عن أضداد الكلمات التالية :تحتها ـ الصعود ـ هادئ.
4ـ ماذا فعلت األم حينما سمعت صياح ابنها أحمد؟
5ـ بماذا شبه الكاتب أحمد و هو فوق الشجرة؟
6ـ ما رأيك في إقدام أحمد على تسلق الشجرة؟
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الدرس اللغوي 15( :نقطة)
التراكيب 6( :نقط)
0ـ استخرج من النص ما يلي:
ج ـ نعتا حقيقيا
ب ـ مفعوال ألجله
أـ مفعوال مطلقا
3ـ استخرج من النص جملة تندرج عناصرها في الترسيمة التالية بعد نقلها على ورقتك:
مضاف إليه
جار و مجرور
ناسخ حرفي اسمه ضمير متصل
2ـ أعرب ما يلي حسب سياقه في النص:
ـ معلقا
ـ رأى النهر البعيد يلمع ماؤه
الصرف و التحويل 6( :نقط)
0ـ استخرج من النص ما يلي:
ب ـ فعال مضعفا
أـ فعال مهموزا
3ـ امأل الجدول التالي بعد نقله إلى ورقتك:
المصدر
الفعل
سمع
أسند

د ـ فعال مثاال
اسم الفاعل
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اسم المفعول
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اإلمالء 3( :نقط)
0ـ انقل الجمل التالية إلى ورقتك بعد أن تكتب ما بين القوسين كتابة صحيحة مع الشكل التام:
ـ قاد (راعي) غنمه إلى (مرعى) واضعا على كتفه عصا.
ـ محمد (ابن) عبد الكريم الخطابي مقاوم مغربي.
3ـ اكتب التاء كتابة صحيحة مكان النقط بعد نقل الجملة إلى ورقتك:
ـ خرجـ ...الفتا ...من بيتها مـتـجهـ ...إلى المدرسة.
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اإلنشاء 15( :نقطة)
قررت التعاونية المدرسية لمؤسستك إنجاز مجلة حائطية بمناسبة اليوم العالمي لألرض ،و مشاركة منك في إغناء هذه
المجلة ،قم بكتابة موضوع من  7إلى  01أسطر حول الشجرة و فوائدها.

التربية اإلسالمية
القرآن الكريم 5( :نقط)
0ـ اكتب من قوله تعالى في سورة القلم " :إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ " ...إلى قوله تعالى... " :إِنْ كُنْتُمْ
صَارِمِين "
ـ و من قوله تعالى في سورة الملك " :أَوَ لَمْ يَرَوِاْ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ  " ...إلى قوله تعالى... " :إِلَّا فِي غُرُور "
ـ ثم من قوله تعالى في سورة الحاقة " :فَمَا مِنْكُمْ مِّنَ احَدِِِ " ...إلى قوله تعالى " :فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم"
3ـ ما هي القاعدة التجويدية الواردة في كل مما يلي:
ـ أن يبدلنا.
ـ أمـّـن هذا.
2ـ استخرج من سورة القلم اآلية التي تبين عجز سجود غير المؤمنين يوم القيامة لرب العالمين.

العقيدة و العبادات 2,5( :نقط)
0ـ حدد مما يلي الصفات الواجبة في حقه تعالى :الفقر ـ القدرة ـ العجز ـ العلم.
ـ حدد مما يلي الصفات المستحيلة في حقه تعالى :الوجود ـ الجهل ـ العدم ـ الغنى.
3ـ ضع عالمة (×) في المكان المناسب:
سنن الصيام
شروط الصيام
البلوغ
تعجيل الفطور و تأخير السحور
العقل

اآلداب اإلسالمية و احلديث الشريف و السرية النبوية 2,5( :نقط)
0ـ ما هي أول غزوة غزاها النبي صلى هللا عليه و سلم؟ و لمن كان النصر فيها؟
3ـ ما اسم الصحابي الجليل الذي نام مكان النبي صلى هللا عليه و سلم ليلة هجرته؟
2ـ اكتب حديثا نبويا شريفا حول أدب الطعام.
بالتوفيق
2

www.9alami.info

