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النص :

 .1وحدة اللغة العربية

إن تحقيق العدالة والسالم والتنمية في العالم يتالزم تالزما كامال مع مراعاة حقوق اإلنسان واحترامها على مستوى األفراد والحكومات
والمجتمع الدولي ،كما أن معرفة اإلنسان لحقوقه هي المدخل الطبيعي للدفاع عنها والحصول عليها.
لهذا السبب ،ينبغي تعميق المعرفة بمنظومة حقوق اإلنسان بمختلف آلياتها ومؤسساتها  ،وفهم معاييرها ومسار تطورها وصوال إلى تحقيق
التنمية الشاملة لشخصية المواطن ،وإيقاظ الحس لديه بحقوقه وواجباته الجوهرية إلشراكه في عملية بناء المجتمع والتنمية المستدامة على
أساس من العدالة والتضامن ومساواة كافة الناس في الكرامة والحقوق.
وتعتبر المدرسة أحسن فضاء للتربية على حقوق اإلنسان ،وتنشئة األطفال على معرفة حقوقهم وحمايتها ،سعيا لتعويدهم على مزاوجة
الحقوق بالواجبات والمشاركة االيجابية في الحياة المدرسية وأنشطتها كلها ...

المجال األول:

القـراءة 02 /.....

 .1ضع(ي) عنوانا مناسبا للنص..................................................................... :
رسالة
مقالة
قصة
 .0ضع(ي) عالمة أمام نوع النص :نص شعري
 .3ابحث (ي) عن مرادف الكلمات التالية في النص (:نقطة لكل جواب صحيح)
التآزر................... :
األساسية.... .............:
 .4ابحث (ي) عن ضد الكلمات التالية في
السلبية.................. :

1 /...
2 /...

النص (:نقطة لكل جواب صحيح)

الحرب....................:

 .5ما فائدة معرفة اإلنسان لحقوقه؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................
 .6كيف تساهم حماية حقوق اإلنسان في تحقيق التنمية الشاملة لشخصية المواطن؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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ال يكتب أي شيء في هذا اإلطار
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المجال الثاني  :الدرس اللغوي

15 /...

 .1التراكيب 6( :نقط)
أ) استخرج(ي) من النص ما يلي ( :نصف نقطة لكل جواب صحيح)
مفعول مطلق

اسم إن

1.1 /...

نعت حقيقي

ب) امآل(ي) الفراغ حسب المطلوب بين قوسين  ( :نقطة لكل جواب صحيح)
اشتدت حرارة الجو ( ..............مفعول مطلق) ،فقصد أفراد عائلتي( ............توكيد معنوي) الشاطئ..........................
لالستجمام (مفعول ألجله).
ت) استعمل(ي) أسلوب النداء وخاطب(ي) فاطمة لتبتعد عن شاشة التلفاز حفاظا على بصرها(.مع الشكل)

3 /...

1.1 /...

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

 .0الصرف والتحويل6( :نقط)
أ) استخرج(ي) من النص ( :نصف نقطة لكل جواب صحيح)
اسم ممدود
اسم تفضيل
اسم منسوب

2 /...

مصدر على وزن َت ْفعِيل

ب) صغ(ي) من األفعال التالية حسب المطلوب (مع الشكل) (نقطة لكل جواب صحيح)
الفعل
دخل
نشر
طلع

المطلوب
فعل مزيد بحرف
اسم آلة
اسم زمان

الجواب

ت) اكتب (ي)العدد بالحروف مع إجراء التحويالت الالزمة ( :نصف نقطة لكل جواب صحيح)
 قضيت ( 15يوم)  ........................في البادية.سأقرأ خالل العطلة الصيفية  (3قصة)...........................

1 /...

 .3اإلمالء3( :نقط)
أ) اكتب (ي) التاء المناسبة فيما يلي (:نصف نقطة لكل جواب صحيح)
غادر ...المتعلما ...قاعـ ....االمتحانا ...مبتهجا....

2 /...

ب) اكتب(ي) مكان النقط  :ابن /بن (نصف نقطة لكل جواب صحيح)
 -يوسف .....تاشفين قائد مغربي عظيم

..... -بطوطة رحاَّلة وأديب مغربي ،زار ب ُْلدا ًنا كثير ًة
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المجال الثالث  :اإلنشاء

15 /...

شاركت في إنجاز عدد خاص لمجلة مؤسستك حول "حقوق الطفل" ،اكتب (ي) موضوعا في حدود ()11أسطر
تتحدث فيه عن ظاهرة تشغيل الخادمات الصغيرات بالبيوت.
(أسباب تشغيل الخادمات الصغيرات بالبيوت ،ونتائج ذلك ،وكيف يمكن التغلب على هذه الظاهرة).
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........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
................................................................................................................

نقطة اللغة العربية
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 .0وحدة التربية اإلسالمية
 )1القرآن الكريم 5/...
 اكتب(ي) من قوله تعالى " :وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم" إلى قوله تعالى " ألم ياتكم نذير" (سورة الملك)...........................................................................................................
...........................................................................................................
 اكتب من(ي) قوله تعالى  " :قال أوسطهم ألم" إلى قوله تعالى " إنا كنا طاغين" (سورة القلم)...........................................................................................................
...........................................................................................................

-

-

1,1/...
1,1/...

اشرح(ي) مايلي( :نصف نقطة لكل جواب صحيح)

تميز من الغيظ...................................:
أوسطهم ..........................................:

1/...

ما الحكم التجويدي في :
سبحان ربنآ.................:

1/...

 )0العقيدة والعبادات 0,5/...
( :نصف نقطة لكل جواب صحيح)

 امأل(ي) الجدول بما يناسباآلية الكريمة
" وهللا يسمع تحاوركما"

الصفة الواجبة في حقه تعالى
............................................

1/...

"إنه على رجعه لقادر "

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

التالية( :نصف نقطة لكل جواب صحيح)

 ما الحكم الواجب في الوضعيةالوضعية
ابراهيم شيخ كبير ال يستطيع صيام شهر رمضان
فاطمة حائض وأفطرت في نهار رمضان
عمر أفطر عمدا بدون عذر في أحد أيام شهر رمضان.

الحكم
.......................
.......................
.......................

1,1/...

 )3اآلداب اإلسالمية 0,5/...
 أثناء تناول وجبة العشاء ،بدأ أخوك الصغير يتناول الطعام بيده اليسرى .استدل(ي) له بحديثشريف عل أدب األكل باليد اليمنى:

1/...

..................................................................................................................
( :نصف نقطة لكل جواب صحيح)

 أكمل (ي) بما يناسبهاجر الرسول صلى هللا عليه وسلم من.........إلى ...........رفقة صديقه.............
نقطة التربية االسالمية
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