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اْلاكدميية اجلي ية ٌلرتبية اًتى ي
هجة اًـرب – اًرشاردة – ب حس
اًنيابة اإلكلميية س ي ي كامس

اًؼريب
مادة اٌلـة ة

الامتحا امل ح اإلكلميي ًشيادة ادلر س الابت ائية د رة ي ني 2012
غنارص اإلخابة

اًط ْمي ِرف اًْم َلم ِراِض ،ونت غتل ان اب
ًَل ْم َل ُكن ْم َل ْمغ ِرر ُك َل َل ا َلا َل َلر ْم ػَل َلة ُكربُك ِرو َل َلظ ِر ِر اّل ب َل ْمؼ َل َل ْم َلسافَل ْمر ُكت َلِرَل ِرح َلبااِر ْم َلاْل ْمظلَل ِرس ِرِف اّل
حاما يضايه َل َل ا َلا امل ش ارغياِ .ف ظريلي املنؼرج َل فرا  ،ش انظري منظر اًـاابت اًىثيفة متت ِف لك
امل ينة
اْلفاق ،ينبؼث مهنا شذى َل ْم َل ِرار اًطن بر.فاسرتخيت كلت ِف نفيس ما ر و اًعبيؼة!
 - 1اًلــراءة 20:
 1ـ ارشح ماييل  :ـ رب و  :داير1 .......

يضايه ... :يشابو  /يشالك 1..........

 2ـ اس تخرج م اًنص ضــ اد اًلكامت اًتاًية  :اًسي ا :اجلباا 1
 - 3ح د ن غية اًنص :خعبة ــ رساةل ــ ملاةل ــ كطي ة :

ملاةل

اًلرية  :امل ينة

1

2

 - 4اغط غن اان مناس با ٌلنص  :ثلبي يع اْلح بة املنعلية2
 - 5ملاذ ؿري اًزائر جعابو ابمل ينة؟ ػلي ح ابم؟( ..ثلبي يع اْلح بة املنعلية) 2
 - 6انسج ػىل ؾرار ما ييل  :مل ه  ......................................بؼ

( ..............................................ثلبي يع اْلح بة املنعلية. )2

 - 7اس تخرج م اًنص سل اب ٌلتؼجب ................ .ما ر و اًعبيؼة 2............
 - 8شلك ما حتتو خط ِف اًنص6 .

 - 2اًرتانـــــــيب6:
 - 1اإلغراب  :ـ غرب اًلكمتني اًتاًيتني حسب م كؼيام ِف اًنص :
املنؼرج .......:نؼت اتبع ملنؼ ثو  0,5 .........منظر:

فاػي مرف و 0,5

ب ـ غرب ادلةل اًتاًية :
ما  :امس ثؼجب مب ػىل اًسى ِف حمي رفع مبت 0,5
ادلةل م اًفؼي اًفاػي ِف حمي رفع مبت 1 .

ر و :فؼي ماض مب ػىل اًفتح ،اًفاػي مضري مس ترت ح اب ثل يره ى .

اًعبيؼة :مفؼ ا بو منط ب ابًفتحة اًظاىرة 0,5 .
ج  -ضي خبط بني ادلي ما يناس هبا .
سافرت ظلبا ِف اًي ء .

0,5
مفؼ ا آلخهل

كفت ثأمي اًعبيؼة ثأمي اًـريب.

مفؼ ا معلق0,5

امتألت اًربنة ماء .
ػاد سؼي م اًرحةل مرس را .

متيزي 0,5
حاا 0,5
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 -2اس تخرج م اًنص ادلةل املناس بة ٌلرتس مية اًتاًية1:
انخس
ونت

خربه ةل فؼلية
غتل

امسو مضري متطي
اًتاء املتحرنة

اًرص اًتح يي 6:
.1

اس تخرج م اًنص :
اسام منل ضا  :املاِض . 0,5
نتب ابحلر

.2

اسام ملط را:

اًؼ د مايناس بو م املؼ د مع اًشلك اًتام.

* ِف احل يلة ( )9رة .....جسع رات 0,5
.3

* زرت ( )5م ينة  .....مخس م 0,5

ضؽ م فؼي غشق:
امس اًفاػي .ػاشق 0,5

امس املفؼ ا ..مؼش ق0,5

نسب َل اْلسامء اًتاًية ( :مع اًشلك اًتام )

.4

ببـاء :ببـا ي 0,5
.5

شذى0,5

ظ  :ظ 0,5

ساحي ... :ساحيل0,5...

مقر.... :مقري0,5 .

ح ا َل ع املؤنث مع اًشلك اًتام
َل ُكن ْمنت غتل ان اب امل ينة ــــــــــــ ونا نؼتل حن بنات امل ينة 1

اإلمـــــــــالء 3:
.1

.2

نتب اهلمزة املناس بة ِف اًلكامت اًتاًية نتابة حصيحة  .جير.ؤ0,5...

كار.ئ0,5 ....

مت اًلكامت بتاء مناس بة  .مباراي..ت ...؛0,5

حماماة0,5 ....

ضع (اب ) (ب ) ماك اًنلط .
اش هتر معر..ب  ......غب اًؼزيز ابًؼ ا 0,5

........اب ........معي مالمك ابرو0,5

اإلنشاء15 :
جيب مراػاة ماييل جناء اًتطحيح :
ـ احرتام ثطممي امل ض و :مل مة ـ غرض ـ خامتة3.
ـ ارثباط اْلفاكر ابمل ض و 3.
ـ اًتسلسي املنعلي ًألفاكر3.
ـ الاس تؼاما اًطحيح ًؼالمات اًرتكمي 2.
ـ اخلل م اْلخعاء اًنح ية اًرصفية اإلمالئية اٌلـ ية2. .
ـ خط ملر ء ثنظمي مادي ملب ا 2.

ملح ظة :
خط ربع  1/4نلعة ػىل لك خعأ ًـ ي نطف نلعة ػىل لك خعأ حن ي رصِف ماليئ.
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األكادميية اجلهىية للتربية و التكىيه

جهة الغرب – الشراردة – بين حسه
الىيابة اإلقليمية سيدي قاسم

االمتحان املىحد اإلقليمي لشهادة الدروس االبتدائية
دورة يىويى2012

عُـــاصش انتصذُــــخ
يـــادج انتشتُح اإلساليُــــــح
 )Iانقشآٌ انكشَى (َ 5قط)
)1أكتة يٍ قىنه تعانً:
أ)"وهى انهطُف انخثُش هى انزٌ جعم نكى األسض رنىال فايشىا فٍ يُاكثها
وكهىا يٍ سصقه وإنُه انُشىس .آيُتى يٍ فٍ انسًاء أٌ َخسف تكى األسض فإرا هٍ
()ٌ1
تًىس"
ب)"إر تتهً عهُه آَاتُا قال أساطُش األونٍُ .سُسًه عهً انخشطىو".
()ٌ1
ج)"سخشها عهُهى سثع نُال وثًاَُح أَاو دسىيا فتشي انقىو فُها صشعً كأَهى
()ٌ1
أعجاص َخم خاوَح".
)2اششح يا َهٍ:
 -انُشىس:انخشوج يٍ انقثىس

– سُسًهَ:ضع عهُح عاليح

)3صم انكهًح انتانُح تانقاعذج انتجىَذَح انًُاسثح نها:
انًذ انالصو(سكىٌ أصهٍ تعذ دشف انًذ)سصقه
انتشقُقانذاقح

)II

عقُذج وعثاداخ

()ٌ0ˏ5
()ٌ0ˏ5

()ٌ 2ˏ5

 )1صل بٌن الكلمة ونقٌضها (ضدها):
 التوحٌد اإلٌمان -الصدق

 الكفر الكذب -الشرك

 )2اكتب كلمة ( فــرض ) أو ( سنــة ) فً المكان المناسب:
 صٌام رمضان :فرض -صٌا م اإلثنٌن والخمٌس :سنة

)III

()ٌ1

اِداب اإلساليُح – انذذَث انششَف – انسُشج انُثىَح

()ٌ0ˏ5
()ٌ0ˏ5
()ٌ0ˏ5
()ٌ0ˏ5
()ٌ0ˏ5

(َ 2,5قط )
( 1ن)

 كل مما ٌلٌك )1أذكر اثنٌن من آداب الطعام والشراب - :سم هللا  -كل بٌمٌنك
)2أذكر الحدٌث النبوي الشرٌف الذي لعن فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ثالثة أشخاص ٌشاركون فً الرشوة:
( 1ن)
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الراشً والمرتشً والرائش ٌعنً الذي ٌمشً بٌنهما"
)3فً أٌة سنة هجرٌة حج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :
( 0,5ن)
السنة الهجرٌة التً حج فٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هً السنة العاشرة للهجرة.
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" لعن

