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هياةث  :حطوان

مكحب االمححاهاج

مادتا  :اللغة العربية و التربية اإلسالمية
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مدة اإلنجـاز :ساعـة و نصـف

2

وحدة اللغة العربية
الىص:

َك لِل َكم ُةة

لقد أصبح السالم كلمة الشعوب قاطبةٌ،تداولها الناس كلهم،كما ٌتبادلون التحٌة والمصافحة،وال توج د
أعذب منها على الشفاه وال أطٌب،فهً أمنٌة كل قلب إنسانً وهً رجاء كل عام جدٌد،كلنا نرجو
السالم،بٌد أن الرجاء المجرد الٌكفً إن لم تدعمه قوة اإلٌمان بفكرة السالم.
يجب أن يؤمن بنو اإلنسان إيمانا بأن حرية الشعوب حق مقدس،ألن فً ظل هذا اإلٌمان
تتآخى الشعوب،وبفضل هذا اإلٌمان ٌقوى الوعً بٌن الناس ضد السٌطرة واالستغالل.
فؤمنٌتنا السالم السالم ،حتى نعيش فً حب ووئام.
- Iالقراءة و الشكل20( :ن).

ـــ أمنٌة  :بغٌة

 - 1أشرح  :ـــ قاطبة  :جمٌعا
 - 2نوعٌة النص :مقالة
 - 3أعطً عنوانا مناسبا للنص :السالم ــ كلنا نرجو السالم ....
 - 4أضع سطرا تحت القٌمة التً ٌهدف إلٌها النص من بٌن القٌم اآلتٌة :
 الصدق السالم اإلٌثار التآخً - 5الفكرة الرئٌسٌة للفقرة األولى :إحالل السالم ٌقتضً اإلٌمان بفكرة السالم وفائدته ومستقبله.
 - 6أوافق هذا الرأي باعتبار أن العدوان على هذا الحق إخالل باألمن وتمرد على النظام.
"- 7بٌد أن النجاح ال ٌتحقق إن لم ندعمه بالجد والعمل المتواصل.
 - 8أشكل ما كتب فً النص بخط مضغوط :

2ن
2ن
2ن
2ن
2ن
2ن
2ن
6ن

– IIالتراكيب6( :ن).

 - 1أحدد نوع المنصوبات اآلتٌة :
 غرّ دت العصافٌر إال واحدا ( مستثنى )( منادى )
 ٌاراكبا ًا البحر جاء القائد ظافراًا( حال )
 امتأل القلب سروراًا ( تمٌٌز ملحوظ ) - 2أعرب ما تحته خط فً النص:
 السالم  :اسم أصبح مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. كلهم :توكٌد معنوي تابع للمإكد فً إعرابه وهو مضاف.هم :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه.ٌِ - 3إمن  :فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
اإلنسان  :فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
إٌمانا :مفعول مطلق منصوب بتنوٌن الفتح.
بالسالم :ب  :حرف جر – السالم  :اسم مجرور بالكسر .
– IIIالصرف والتحويل6( :ن).

 - 1أكمل الجدول بما ٌناسب :

2ن

2ن

2ن
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الفعل
نشر
 - 2أستخرج من النص :
اسم تفضٌل
أعذب

اسم الفاعل
ناشر

اسم المفعول
منشور

اسما منسوبا
إنسانًّ

المصدر
َن ْشر
فعال معتال
نعٌش

اسم االلة
منشار
اسما ممدودا
رجاء

 - 3أكتب العدد بالحروف فً الجملتٌن اآلتٌتٌن :
 فً القسم أحدَ َعشر تلمٌذا.مس وعشرٌن بقرة .
 -باع الفالح َخ َ

2ن

2ن

– IVاإلمالء3( :ن).

ــ سنوات
– صفة
َ - 1بٌـت – َقناة
فائدَ ة
َك َأل
 بط ٌء - 2سُإا ٌل
 محمد بن زٌادولئك
 - 3مصطفى
– أُ َ

2ن

1ن
.1ن

راع غنمه
 قادٍ

1ن

– Vاإلوشاء15( :ن).

-

أفكار متسلسلة ومرتبطة بالموضوع
استعمال عالمات الترقٌم
قلة األخطاء فً التراكٌب والصرف والتحوٌل واإلمالء
خط واضح ومقروء.
وحدة التربية اإلسالمية

 - 1القرآن الكريم5( :ن).
 )1أكمل االٌات اآلتٌة :
" هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا فً مناكبها وكلو من رزقه وإلٌه النشور ،آمنتم من فً السماء
أن ٌخسف بكم األرض فإذا هً تمور" .
" فانطلقوا وهم ٌتخافتون أن ال ٌدخلنها الٌوم علٌكم مسكٌن ،وغدوا على حرد قادرٌن " .
" وحملت األرض والجبال فدكتا دكة واحدة  ،فٌومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهً ٌومئذ واهٌة" .
 بؤبصارهم  ( :اإلمالة الصغرى ) )2السماء  ( :المد المتصل )
 - )3هماز مشاء بنميم  :يمشي بين الناس بالنميمة.
 - 2العقيدة والعبادات2.5( :ن).
 الجهل ≠ العلم الفناء ≠ البقاء– القدم ≠ الحدوث
 )1الوجود ≠ العدم
)2
مبطالت الصٌام
مكروهات الصٌام
سنن الصٌام
فرائض الصٌام
شروط الصٌام
األكل العمد
تذوق الطعام
تؤخٌر السحور
النٌة
العقل
النبوية (2.5ن).
:
 - 3اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف ،والسيرة
أ  -عن أبً هرٌرة (ض) قال  :قال رسول هللا (ص) '' :من كان ٌإمن باهلل والٌوم االَخر فلٌقل خٌرا أو ٌصمت''.
ب -أضع عالمة (×) أمام السلوك المرغوب فٌه :
 تبادل اآلراء حول موضوع معٌن الرد بالمثل على من شتمنً*
 التوقف عن القراءة بعد حصولً على وظٌفة -وضع العصفور فً القفص
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