
 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 (ن 02) والشكل القراءة: أوال

 )д 13( :القراءة -1

ϒ -  ϸϜϹЎцϜ:  - ϝлΘу̲ОÍ      ϝк̴Ϲ̶І̳ϼï ϝлЮы̲ЎÍ       ϝкϜϹ̳к- рϸϽУЮϜÍ сКϝгϯЮϜ      )СЋжм ϣГЧж( 

Ϭ -   аϝвϒ ϣвыК ЙЎϒ ЉзЮϜ Инж  :рϽЛІ Љж               ϣЋЦ           ϣЮϝЧв            )2 д( 

ϰ - жСЋжм дϝϧГЧ 

ϸ - ϢϹϲϜм ϣГЧж 

и - 3 БЧж :ϱуϳЊ ϰϜϽϧЦϜ ЭЫЮ ϣГЧж. 

м - 3 БЧж 

 

 )д 7( :الشكل -0

ϒ - 3 БЧж :ϱуϳЊ ϞϜнϮ ЭЫЮ ϣГЧж. 

Ϟ - 4  БЧж :ϱуϳЊ ϞϜнϮ ЭЫЮ ϣГЧж. 

 

 (ن 51) الدرس اللغوي: ثانيا 

 (ن 6) :التراكيب -5

ϒ - дϝϧГЧж :ϱуϳЊ ϞϜнϮ ЭЫЮ ϣГЧж. 

Ϟ -  дϝϧГЧж :ϞϜϽКщЮ ϣГЧжм ̪ϥЛзЯЮ ϣГЧж. 

Ϭ- дϝϧГЧж   

 

 (ن 6) :لتحويلالصرف وا -0

ϒ - дϝϧГЧж :ϱуϳЊ ϞϜнϮ ЭЫЮ ϣГЧж. 

Ϟ - ЬмϹϯЮϜ ЭгЪϒ) :дϝϧГЧж( 

 المصدر الفعل

 ̲Х̲ϡ̲Ђ ϝЧ̶ϡ̲Ђ 

 ̲ϻ̲Ч̶ж̲ϒ  ̯ϜϺϝЧ̶ж̴ϖ 

Ϭ-  ̳т ̵ЯЋ ̲Ёг̶̲϶ бЯЃгЮϜ с ануЮϜ сТ ϤϜнЯЊ) .дϝϧГЧж( 

 

 (ن 3) :اإلمالء -3

ϒ- ϢϹϲϜм ϣГЧж :ϱуϳЊ ϞϜнϮ ЭЪ еК ϣГЧж СЋж : ̲Ͻ̶Ы̴Т  ة ᴜ ̴е̲К ̴аы̶Ђшᴜ ̲ϒ ̴ϢϜмϝЃ̳г̶Ю ΘЭ̳Ъ ̶е̴в ̳Э̲г̶Іᴜϝ̵т̴Ͻ̲ЗΖзЮ  ت ᴜ ϝл̲Л̲Ўм̲ сϧ̵Ю

ᴜ ̳дϝЃ̶жш.  

Ϟ-:   ̲аΖϽ̲Ъᴜ ̵̳ύᴜ ̶Ͻ̲г̶Юأ ̲ϣΖТϝ̲Ъ ϝкϝГ̶К̲ϒ̲м ̪̲Ϣᴜϝл̴Юϝг̶К̲ϒ ̶е̲К ̯ϣ̲Юмϕ̶Ѓ̲в ϝл̲Я̲Л̲Ϯ̲м ̴̪ФнЧ̳ϳ̶ЮϜϹ̶Ϡϖ ̶е̲К̲м ̪  ء  ̲ϼ  أ ̴тϝл. )дϝϧГЧж( 

 

 

м 

н 

 

 ƞǾƛƸƢǪǩ ƞǽǸǶƪǩƗ ƞǾǮǽƳƘǥȁƗ
ƞǾǡƸǂǩƗ ƞǶƪǪǩ ǰǽǸǦƢǩƗǷ 

 ƞƛƘǾǱƿǸǽƷƴǩƗ 

 ϱтϲЊϦϣтϚϜϸϦϠъϜ ЀмϼϸЮϜ ϢϸϝлІ Ьтж дϝϲϦвϜ 
 мтжмт Ϣϼмϸнлмо 

ЬвϝЛвЮϜ :н 
ϾϝϮжшϜ Ϣϸв :ساعة ونصف 

ϣтϠϼϦЮϜм ϣтϠϼЛЮϜ ϣПЯЮϜ Ϣϸϝв ϣтвыЂшϜ 

اإلنسان منذ اللحظة األولى لميالد هذه الرسالة  حقوقكل نظم األرض وكل قوانين البشر، فوضع  اإلسالملقد سبق      
البشرية من غيها لرشدها، ومن ضاللها إلى هداها، ووضع اإلسالم قوانين الحق والخير والعدل  إلنقاذالتي جاءت 

 .فردي والجماعي، وعلى مستوى الدول والشعوبوالمساواة بين البشر، على المستوى ال
 ϸϸК ̪свыЂшϜ сКмЮϜ ϣЯϮв ̪сжϝЦϼϾЮϜ ЬмЂϼЮϜ ϸϠКнпуЈ ̪ :фс. 

 

 ϢϸϝвϣтϠϼЛЮϜ ϣПЯЮϜ 



 

 

 (ن 51) اإلنشاء: ثالثا

 :ُيراعى ما يلي
 .لتصميم مناسبخضوع النص  -
 .توظيف مهارة الكتابة المناسبة -
 .االرتباط بالموضوع -
 .االستعمال الصحيح لعالمات الترقيم -
 .المقروئية والتنظيم المادي للمنتوج -

 :يمكن االستئناس بالعناصر التاليةو
م المرأة وأعطاها كافة حقوقها -  .اإلسالم كرَّ
 .حق العملالمساواة بين الرجل والمرأة في  -
 .التعليمبين الرجل والمرأة في  المساواة -
 ...تولي المناصباة بين الرجل والمرأة في المساو -
 ".إن أكرمكم عند هللا أتقاكم: "قال هللا تعالى -

 

 

ъмϒ : атϼЪЮϜ дϐϼЧЮϜ)р д( 

м. بِّك  ٱف  : "قال تعالى ُكْن ِمْن أ ْصحاِب  ْصبِْر لُِحْكِم ر  ال ت  ْكظوٌم، ل ْوالْلحوِت إِذ ٱو  ُهو  م  بِِّه  نادى و  ٌة ِمْن ر  ُه ِنْعم  ك  دار  أْن ت 

ذٱل ُنِبذ  بِ  ُهو  م  راِء و  ُه ف ج  ٱموٌم، ف  ْلع  بُّ باهُ ر  كاُد ٱل ُه ِمن  ع  ْجت  إِن ي  ، و  ف روا ل ي  ٱلّصالِحين  ِمعوا لَّذين  ك  ْزلِقون ك  ِبأ ْبصاِرِهْم ل ّما س 

ْجنوٌن، و  ْكر  و  لذِّ ٱ ُه ل م   (ن о) аЯЧЮϜ ϢϼмЂ  .(ْكٌر لِْلعال مين  ما ُهو  إاِل ذِ ي قولون  إِنَّ

н.  إْن ي كادُ  -  :التجويديةالقاعدة  (ن м)  .إدغام النون الساكنة في الياء: و 

о.  الذي ترك ( نبي هللا يونس)محمدا صلى هللا عليه وسلم بالصبر، لكي ال يكون كصاحب الحوت أمر هللا رسوله

 (ن м) .قومه لما يئس من إيمانهم

 

ϝтжϝϪ:ϤϜϸϝϠЛЮϜм ϢϸтЧЛЮϜ )нΦр д( 

м- ϢϸтЧЛЮϜ: (м ن) 
 .ال معبود إال هللا -هللا واحد ال شريك له

н- ϤϜϸϝϠЛЮϜ : (نصف نقطة لكل جواب صحيح: نقطة ونصف) 
 .يعصم الصائم من الذنوب -
 .التضامن مع الفقراء -
 ...اقتراحات أخرى -
 

ϝϪЮϝϪ : ϣтмϠжЮϜ ϢϼтЂЮϜмРтϼІЮϜ ϨтϸϲЮϜм ϣтвыЂшϜ ϞϜϸфϜ: )нΦр д( 

м. (نصف نقطة لكل جواب صحيح : نقطة ونصف) 
 .ذكر اسم هللا في بداية الشرب -
 . عدم الشرب دفعة واحدة -
 .قول الحمد هلل بعد التوقف عن الشرب -
н. (نقطة واحدة) .أخرجه الكفار، واتخذوا قرار قتله صلى هللا عليه وسلم 

 

н 

н 
 ϱтϲЊϦϣтϚϜϸϦϠъϜ ЀмϼϸЮϜ ϢϸϝлІ Ьтж дϝϲϦвϜ 

 мтжмт Ϣϼмϸнлмо 
ϣтвыЂшϜ ϣтϠϼϦЮϜм ϣтϠϼЛЮϜ ϣПЯЮϜ Ϣϸϝв 

 ϱтϲЊϦϣтвыЂшϜ ϣтϠϼϦЮϜ Ϣϸϝв 


