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 ونصف
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 اللغة العربية:  أوال 

 :النص
، وٌبعثون فً أجسادنا الحٌوٌة النائمة بالتربٌة والتعلٌم، فٌوقظون عقولنا – نحن التالمٌذ –يتعهدوننانحب الذٌن 

  .لنهزم الجهل على الرذٌلة، وبالعلم لننتصروالنشاط، وٌسلحوننا بالفضٌلة 
 غيرهم، وٌمتهنون تنمٌة العقول وتهذٌب النفوس، فإذا كان الوطن وٌصنعون مستقبل ألجٌالنحب الذٌن ٌعدون ا

 .ٌسعى وراء المال والجاه، فهم ٌكسبون قلوبا تتعلق بهم
نحب الذٌن ٌجدون وٌكدون من أجلنا ألنهم أحق نحب الذٌن إذا تعلمنا ونجحنا ٌفرحون، وإذا تعثرنا وفشلنا ٌحزنون، 

 (بتصرف  )- فٌض الخاطر–أحمد أمٌن .بالحب واالحترام والتقدٌر
 

 .على المتعلم اعتماد الجداول الواردة  في هذه الورقة لإلجابة عن األسئلة،مع الحرص على إرفاقها بورقة التحرير:ملحوظة 

 ( نقطة20 ) القراءة: المجال الرئٌسً األول

 التنقٌط األسئلة

؟ ....بالتربٌة والتعلٌم - نحن التالمٌذ - هؤالء الذٌن نحبهم ألنهم ٌتعهدوننا  هم من - 1

 .والتقدٌر بالحب واالحترام نحبهم أحقستخرج من النص ثالثة أسباب جعلت الذٌن أ- 2
خطبة – قصة   - شعر – نثر :       - حدد نوع النصأ-3
 . (أكتب الكلمة ومرادفها)منها ثالثةستخرج ذكرت فً النص عدة كلمات مع مرادفاتها أ- 4
 .(أكتب الكلمة وضدها)منها ثالثة  ستخرج ذكرت فً النص عدة كلمات مع أضدادها أ-  5
 .تعلمنا ٌفرحون ، وإذا تعثرنا ٌحزنوننحب الذٌن إذا :  ما ٌلًنسج على منوالأ- 6

 ........ٌـ........،وإذا...... ٌـ.......الذٌن إذا                             ......
. "  ٌحزنون  و فشلناإذا تعلمنا ونجحنا ٌفرحون ،وإذا تعثرنا:" جاء فً النص -  7
 .بٌن كٌف ذلك بمثالٌن اثنٌنأ

 .شكل الكلمات والجملة التً تحتها خط فً النصأ- 8

 ن2

 ن5،1

 ن1

 ن5،1

 ن5،1

 ن5،2

 

 ن2

 
 ن8

 (نقطة15 )الدرس اللغوي   : المجال الرئٌسً الثانً

 ( نقط6 ):التراكٌب:المجال الفرعً األول 

 :أستخرج من النصالجملة التً تندرج عناصرها فً الترسٌمة التالٌة -1
 ح عطف  ومعطوف ع مف به جار ومج  مضافإلٌه فا ضمٌر ف مضارع ح عطف

      

 :أتمم بالعنصر التركٌبً المشار إلٌه بٌن قوسٌن مع الشكل التام -     2
 (مف مطلق  ).  خالصا........ٌقدرالتالمٌذ الذٌن ٌتعهدونهم    
 (مف ألجله  ). للرذٌلة ............ٌتسلحالتالمٌذ بالفضٌلة   

 .لنهزم الجهل -غٌرهم –ٌتعهدوننا : أعرب ما كتب بخط مضغوط فً النص  -    3 
 ( نقط6 ): الصرف والتحوٌل:المجال الفرعً الثانً 

 مستقبل-الذٌن - نحن- النائمة - االحترام -- أحق :   أصنف الكلمات وفق متطلبات الجدول 1

 اسم موصول اسم المفعول ضمٌر منفصل اسم التفضٌل اسم الفاعل المصدر

      
 

 
 ن2

 
 
 

 ن1.5

 
 
 ن2.5

 
 

 ن2
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 ٌأخذون-ٌنالون- ٌجدون- ٌسعى- ٌصنعون:أدرج األفعال التالٌة فً الخانة المناسبة لهافً الجدول- 2

 المضعف األجوف السالم المهموز الناقص

     

 :أحول الجملة التالٌة إلى المفرد المذكر مع الشكل التام- 3  
 ."الذٌنٌجدون وٌكدون من أجلنا، ٌكسبون قلوبنا فتتعلق بهم، وهم أحق باحترامنا وتقدٌرنا" 

 (نقط3)اإلمالء :المجال الفرعً الثالث 

 :أكتب الكلمات الموجودة بٌن قوسٌن كتابة صحٌحة  -1
 .عبدهللا معلم البشرٌة(ابن)الرسول محمد  - (الواجباة)فً إنجاز (الهدوإ )و(االتقان )تعلمنا -
 المحامً - معلمتً  -   وطنً:أضع األسماء التالٌة فً المكان المناسب لها -2

 ياء النسب ياء األصل ياء المتكلم

   

 

 
 ن2

 
 
 
  ن2

 
 

 ن2

 
 
 ن1

 (نقط15)اإلنشاء: المجال الرئٌسً الثالث

ٌحب التالمٌذ كل من ٌتعهدهم بالتربٌة والتعلٌم ، وٌكنون ألساتذتهم كل تقدٌر واحترام لما ٌبذلونه من 
 .جهود وتضحٌات 

تحدث فً ثمانٌة أسطر عن أهم األعمال التً ٌقوم بها األساتذة خدمة لمصلحة التالمٌذ، وماذا ٌجبعلى 
 .التالمٌذ تجاههم

 
 ن15

 ( نقط 10) التربية االسالمية: ثانيا 

 ( نقط5 ):  القرآن الكرٌم:المجال الرئٌسً األول 

 20 و19اآلٌة .فً غرور:  ... إلى قوله تعالى......أولم ٌروا إلى الطٌر : من قوله تعالى: أكتب -1

 49و48اآلٌة  .وهو مذموم:  ..إلى قوله تعالى..... فاصبر لحكم ربك : ومن قوله تعالى 

 ...........وآٌاتالجزء الثانً من سورة ........آٌات الجزء األول من سورة :  أتمم ما ٌلً  -2
 : ...............المقصود بصاحب الحوت هو 

 "ٌنصركم من" ما القاعدة التجوٌدٌة  فً  -3

 ن1,5

 ن1,5

 ن5،1

 
  ن5،0

 :(نقطة2.5)العقائد والعبادات -المجال الرئٌسً الثانً 

 :أستخرج من اآلٌة الكرٌمة التالٌة مبٌحٌن اثنٌن لإلفطار فً رمضان  -1
 ."ومن كان منكم مرٌضا أو على سفر فعدة من أٌام أخر:" ٌقول هللا عز وجل 

 185سورة البقرة  من اآلٌة 

 :أستنتج ثالث صفات واجبة فً حقه تعالى من اآلٌتٌن التالٌتٌن -2
 .1سورة اإلخالص اآلٌة " .قل هو هللا أحد:    "قال تعالى   -

 11سورة الشورى اآلٌة ". لٌس كمثله شًء، وهو السمٌع العلٌم:  "قال تعالى    - 

 ن1

 
 

 ن5،1

 

 (نقطة2.5):اآلداب والحدٌث و السٌرة :المجال الرئٌسً الثالث 

 :أختار السلوكات المرغوب فٌها من بٌن ما ٌلً : -1
 .عٌادة المرٌض–أقدم النصح للناس -  آكل متكئا  – أجتنب الظلم –أتتبع عورات الناس -  التسامح 

 .أكمل الحدٌث النبوي الشرٌف ،وأنقله فً ورقة التحرٌر -2
 ..................."طلب العلم : " قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : عن أنس رضً هللا عنه- 

 :أرتب األحداث التالٌة حسب تسلسلها التارٌخً  -3
 .وفاة محمد صلى هللا علٌه وسلم- الهجرة إلى ٌثرب  -  غزوة بدر  - نزول الوحً 

 وهللا الموفق

 ن1

 
 ن0.5

 
 ن1
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