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المجال األول :القراءة والفهم 51(:ن)
 تكتب جميع األجوبة لل ورقة التحرير
 -0مرادف الكلمات التالية :ال نظير له :ال مثيل له....
 -2ضد الكلمات التالية :الكرم

البخل

 قبلة :وجهة .......ضعيفا

– قويا

(2ن)
(2ن)

 -3نولية النص
شعر.....:

– حوار......:

– مقالةx :

– رسالة.....:

(2ن)

 -4العنوان المناسب للنص :حب الوطن أو ما ترونه مناسبا

(2ن)

 -2يتضمن النص قيمية وطنية رئيسية هي :حب الوطن والتضحية بالغالي والنفيس في سبيله

(2ن)

-6أستخرج من النص جملة بها أسلوب النداء :يا وطني لش شامخا لزيزا قويا بعزم أبنائك البررة.

(2ن)

 -7في النص عبارة تدل على التضحية في سبيل الوطن هي:

أفديه بروحي ودمي إذا داهمته األخطار

(2ن)
(6ن)

 -8أشكل الكلمات المكتوبة بخط بارز في النص:

المجال الثاني :الدرس اللغوي02( :ن)
 -0التراكيب6( :ن)
 أدخل ناسخا حرفيا على الجملة التالية مع الشكل :إن المواطنين الصالحين يحبان الوطن أستخرج من النص  :مفعوال مطلقا  :حبا -أحدد التوكيد وأبين نوعه في الجملة:

 نعتا  :شامخا (.تقبل جميع االجوبة الصحيحة)جميعها (توكيد معنوي)

(1ن)
(2ن)
(2ن)

 أعرب ما تحته خط في النص:آمنا :حال مفردة منصوبة بالفتحة الظاهرة في آخره
التمتع :مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره
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(1ن)

 -5الصرف والتحويل 6( :ن)
أصنف الفعلين التاليين إلى معتل وصحيح :

أقبل  :فعل صحيح – عاش  :فعل معتل

(1ن)

 -أكتب العدد بالحروف في الجملة التالية:

قرأت خمسة كتب.

(1ن)

 -أصوغ اسم الفاعل واسم اآللة من فعل :

فتح  -فاتح  -مفتاح

(1ن)
(1ن)

 أنسب الكلمتين التاليتين :بيئة  :بيئي – وطن :وطنيأحول الجملة للمثنى بنوعيه مع الشكل :

(2ن)
 -3اإلمالء3( :ن)
 أكتب الكلمات بين قوسين كتابة صحيحة:(1ن)

حكم قاض على جان بالسجن
 -أكمل بتاء أو همزة مناسبة:

(1ن)

 سكوت – فاطمة – رؤوف  -موانئ -أكتب  :ابن أو بن في المكان المناسب

(1ن)

 دفن يوسف بن تاشفين بمراكش  ،أما ابن بطوطة فهو مدفون بطنجةالمجال الثالث :التعبير الكتابي 02( :ن)
أكتب رسالة في عشر جمل على االقل إلى صديقك تحدثه فيها عن وطنك  ،وحبك له

يراعى عند تصحيح الموضوع اإلنشائي ،التصميم و تسلسل االفكار  ،األسلوب والتعبير السليم ،قلة االخطاء ،مقروئية الخط
=========================================================

مادة التربية اإلسالمية01( :ن)
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أوال :القرآن الكريم (2ن)
 -1أكتب من قوله تعالى :

(3ن)

الر ْح َم ٰـ ِن مِن َت َفاو ٍ
س َم َاوا ٍ
ور ﴿﴾٣
ار ِج ِع ا ْل َب َ
ت ۖ َف ْ
ت طِ َبا ًقا ۖ َّما َت َر ٰى فِي َخ ْل ِق َّ
س ْب َع َ
 الَّذِي َخلَ َق َ
ص َر َهلْ َت َر ٰى مِن فط ٍ
صر َخاسِ ًئا َوه َو َحسِ ير ﴿﴾٤
ص َر َك َّر َت ْي ِن َين َقل ِْب إِلَ ْي َك ا ْل َب َ
ار ِج ِع ا ْل َب َ
ث َّم ْ


ب ا ْلحو ِ
صا ِح ِ
اء
ار َكه ن ِْع َمة ِّمن َّر ِّب ِه لَن ِب َذ ِبا ْل َع َر ِ
ت إِ ْذ َناد َٰى َوه َو َم ْكظوم ﴿ ﴾٤٤لَّ ْو َال أَن َت َد َ
اص ِب ْر لِح ْك ِم َر ِّب َك َو َال َتكن َك َ
َف ْ

َوه َو َم ْذموم ﴿﴾٤٤
َ َ
َ
ام حسو ًما َف َت َرى ا ْل َق ْو َم فِي َها
س َّخ َرهَا َللَ ْي ِه ْم َ
ص ٍر َلاتِ َي ٍة ﴿َ ﴾٦
ص ْر َ
يح َ
س ْب َع لَ َي ٍ
ال َو َث َمانِ َية أ َّي ٍ
َ وأ َّما َلاد َفأهْ لِكوا ِب ِر ٍ
او َي ٍ
ة ﴿﴾ ٧
َ
ص ْر َل ٰ َكأ َ َّنه ْم أَ ْل َجاز َن ْخ ٍل َخ ِ
 -2الحكم التجويدي في قوله تعالى:
من تفاوت  :اإلخفاء

(1ن)

 -نادى  :اإلمالة

 -3يقصد هللا سبحانه وتعالى بصاحب الحوت في سورة القلم  :سيدنا يونس بن متى عليه السالم

(1ن)

ثانيا  :العقيدة والعبادات (5.2ن)
 -1أستخرج من اآليات القرآنية الكريمة الصفات الواجبة في حقه تعالى:
 -ليس كمثله شيء  :مخالفته للحوادث

(5.0ن)

 -قد سمع هللا قول التي تجادلك  :السمع

(5.0ن)

 -إن هللا على كل شيء قدير :القدرة

(5.0ن)
(1ن)

 -2أدرج في الجدول ما يأتي حسب المطلوب:
اإلرضاع – تذوق الطعام – اإلكثار من ذكر هللا – الدعاء عند اإلفطار
مكروهات الصوم
تذوق الطعام

سنن الصيام
اإلكثار من ذكر هللا

مستحبات الصوم
الدعاء عند اإلفطار

مبيحات اإلفطار
اإلرضاع

ثالثا  :اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية ()5.2
 -1أذكر حديثا نبويا ينبذ الرشوة  :لن ثوبان رضي هللا لنه قال  :لعن رسول هللا صل هللا لليه وسلم الراشي
(1ن)

والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما
 -2السنة التي حج فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم هي :السنة العاشرة للهجرة

(5.0ن)

 -3أصل بخط بين العبارة وما يناسبها:

(1ن)
االبتعاد لن طلب العلم

 اجتناب الفضولترك ما اليعنيني
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