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عناصر االجابة وسلم التنقيط

أ -قراءة وشكل(02ن)
-1الضد  :تقدم  :تاخر(1ن) ،الجد :الكسل(1ن) ،االندماج :االنفكاك،االبتعاد،االنسالخ 21( ....ن)
 -0نوع النص مقالة (20ن).
 -3الفكرة األساسية :التعاون مفتاح تقدم المجتمع وتنميته االجتماعية واالقتصادية (23ن)
 -4القيمة االجتماعية التي يتمحور حولها النص التعاون (20ن)
-5ما يجنيه الفرد من التعاون حسب النص إحساسه بوجوده االجتماعي بدفء العالقات االنسانية المحفزة له على العمل
واالندماج (23ن)
 -6الجملة التي تتضمن أسلوب شرط :فلوال تعاونهم لما تحققت التنمية االجتماعية واالقتصادية (20ن)
 -7شكل الفقرة الثانية (5ن) :يخصم ( )2.5عن كل خطإ لغوي،و(1ن) عن كل خطإ نحوي
ب -التراكيب6( :ن)
 -1شارك السكان جميعهم في تنظيف الحي (عامتهم  ،كلهم 1( )...ن)
 عاد الفالح إلى منزله متعبا ( .مترنحا 1( ).....،ن) ظل النجار منهمكا في العمل (بات1( )...ن) -0ينام العامل نوم الميت من شدة التعب( .مفعول مطلق) (2.5ن)
 كان الراعي ينهض وطلوع الشمس( .مفعول معه) (2.5ن) يصلي المؤمن طاعة لربه( .مفعول الجله)(2.5ن) -1تعاون  :مبتدأ مؤخرمرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف 2.5(.ن)
 التنمية :فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره 2.5(.ن) العمل :اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره2.5(.ن)ج -صرف وتحويل:
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 -1إتمام الجدول 2.5( :ن)

ارتفع
سمك
اندلع
ترافع
الوطن :وطني

مزيد
مجرد
(2.5ن)

دم :دموي (2.5ن)

د -اإلمــــالء:
 .ابن بطوطة رحالة مغربي مشهور2.5(.ن)-1علي بن طالب رابع الخلفاء الراشدين2.5(.ن)
 -0مسألة (2.05ن)  -لواء (2.05ن) – شاطئ (2.05ن) – لؤلؤ (2.05ن)
-3دعوات(2.05ن) – سكوت (2.05ن) – معاناة (2.05ن) – تقدمت(2.05ن)
هـ -اإلنشاء15( :ن)
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العنصر 1
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0ن
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التميز  :االستشهاد بنصوص شرعية
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 ،حكم ،أقوال مأثورة........
مقروئية الخط وعرض المنتوج

0ن

مادة التربية اإلسالمية
أ-القرآن الكريم:
" : -1فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم
.فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 1.5( .ن)
" وجاء فرعون .ومن قبله والموتفكات بالخاطئة .فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية .إنا لما طغى الماء حملناكم في
الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية" ( 1.5ن)
 -0القاعدة التجويدية في 2.5( :ن)
نادى  :االمالة (2.05ن)  ،ومن قبله :االخفاء والقلقلة(أن يكتب التلميذ قاعدة على االقل (2.05ن))
 -3الشرح :
الجارية :السفينة (2.05ن) ،تذكرة :عبرة (2.05ن)
 -صاحب الحوت المذكور في سورة القلم هو نبي هللا يونس عليه السالم (21ن)

ب-العقيدة والعبادات:
 -1مأل الجدول :
صفات اللله تعالى
البقاء (2.5ن)
الفناء
أضدادها
 -0الوصل بين الوضعية والحكم المناسب:
الفدية
إمرأة حائض أفطرت في رمضان
الكفارة
مسن عاجز عن الصوم

الغنى المطلق
الفقر (2.5ن)

القضاء

ج -اآلداب االسالمية والحديث الشريف:
 -1الحديث الذي ينبذ الرشوة1.5( :ن)
" لعن رسول هللا الراشي والمرتشي والرائش" يعني الذي يمشي بينهما (1.5ن)
 -0هاجر الرسول صلى هللا عليه وسلم الى المدينة و صاحبه أبو بكر الصديق(21ن)

الوجود (2.5ن)
العدم

