
.فـة و نصـساع:اإلنجـازمدة .                  اللغة العربیة و التربیة اإلسالمیة:ادة م
50 

:النص
وال يجني ثمارھا إال العاقليضیع الكثیر من النا س أوقاتھم  في اللھو و اللعب، فال يعرف قیمتھا إال 

.الحكیم
، وإنما أريد أن وتعبابالعمل، وأن تكون الحیاة كلھا جدا كلهوال أقصد بالمحافظة على الوقت أن يمأل 

: تكون أوقات الفراغ خاضعة لحكم العقل، فال تكون الغاية منھا قتل الوقت، بل نصرفھا لفائدة صحیة 
.كاأللعاب الرياضیة أو لفا ئدة نفسیة كالمطالعة العلمیة واألدبیة

في أقوال السلف، لنرى كیف نظروا إلى األوقات - في سطور مضیئة، وكلمات صادقة  -.......لنتأمل
ما ندمت على شيء كنـدمي على يوم غربت شمسه، : " وكیف استفادوا منھا، قال عبد هللا بن مسعود 

".ونقص فیه أجلي ولم يزد فیه عملي 

.)نقطة20(و الشكلالقراءة : المجال الرئیسي األول 
.أعط  عنوانا مالئما للنص -1
.اضبط الفقرة األولى بالشكل التام-2
.، نصرفھاالتعب : اشرح ما یلي -3
.السلف ، غربت: د الكلمات اآلتیة ما ض-4
.الحكیم ، العقل: ما جمع -5
.استخرج الفكرة العامة للنص-6
كیف یمكن المحافظة على الوقت في نظرك ؟- 7

.)نقطة15(لدرس اللغوي ا: المجال الرئیسي الثاني 

.)نقط06(التراكیب: المجال الفرعي األول 

.یمد –ینجز –ضاع –استدعى –جنى –وقف : ضع األفعال التالیة في الخانة المناسبة -1
األفعال الالزمة
األفعال المتعدیة

:استخرج من النص ما یناسب خانات الجدول التالي -2
مفعول بھ ضمیر توكید لفظي نعت حقیقي توكید معنوي

.أعرب ما تحتھ خط في النص-3

.)نقط06(صرف وتحويل: المجال الفرعي الثاني 
:أمأل الجدول من النص -1

فعل مزید بثالثة أحرف فعل أجوف فعل ناقص فعل مھموز

.مقبول-ریاضیة -أحسن –مطرقة –مستفید –عمل –معمل : بما یناسب من الكلمات التالیة أمأل الجدول-2
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اسم تفضیل اسم منسوب اسم اآللة اسم المكان مصد ر اسم الفاعل

.أنت ، أنتما ، ھم ، ھن : حول الجملة التالیة  مع الضمائر -3
.نحن نصرف وقتنا  لفائدة صحیة +   

.)نقط03(إمالء:المجال الفرعي الثالث 
.مكان النقط " بن " أو" ابن"ضع كلمة -1

.خلدون مؤرخ عربي +...... .نصیر الفاتح العظیم ..... موسى + 

.فئران –بؤساء –آبار –أسئلة :  حول الجموع اآلتیة إلى المفرد -2

.)نقطة15(إنشاء: المجال الرئیسي الثالث 

یقضي صدیقك كل وقت فراغھ في اللھو واللعب ، أكتب لھ رسالة، في سبعة أسطر، تنصحھ فیھا كیف یستغل ھذا
:، مع اعتبار ما یلي الوقت فیما ینفعھ

.االرتباط بالموضوع + 
. الستعمال السلیم لعالمات الترقیما+ 
.لتنظیم المادي المقروئیة وا+ 

10
.   )ن05(قرآن كريم:  المجال الرئيسي األول

. " ال تخفى منكم خافیة  : إلى قولھ تعالى ...............فإذا نفخ في الصور : " أكتب من قولھ تعالى -1
.السماء: ما ھو الحكم التجویدي في المفردة التالیة -2
. واھیة-الواقعة  :  التالیتین بین معنى المفردتین -3

.)نقط2.5(عقائد وعبادات: المجال الرئيسي الثاني

:   میز بین الصفات الواجبة والجائزة والمستحیلة في حقھ تعالى مما یلي -1
.العجز _ القدم –العدم –القدرة –یفعل ما یشاء –الجھل –الكالم –الوجود –الفناء 

ت المستحیلةالصفا ت  الجائزةالصفا ت الواجبةالصفا

.''..................ن آمنوا كتب یا أیھا الذی: " أتمم آیة وجوب الصیام -2
.شروط الصیام–سنن الصیام –مستحبات الصیام –فرائض الصیام : الفراغ بأحكام الصیام المناسبة امإل-3

............................: النیة من*................: ..........البلوغ من* 
................. : تعجیل الفطور من *...........: الدعاء عند اإلفطار من *

. )ن2.5(السيرة واآلداب اإلسالمية والحديث النبوي الشريف: المجال الرئيسي الثالث 

:قال ) ص(عن ابن عمر رضي هللا عنھما أن رسول هللا : أتمم الحدیث النبوي الشریف - 1

........................"عذبت امرأة في " 
: حدد الجواب الصحیح فیما یلي - 2

. بدر–أحد –فتح مكة  : انھزم المسلمون في غزوة -أ
. عائشة–حفصة –أم سلمة : مرض الوفاة في بیت  ) ص(مرض الرسول -ب
. التاسعة –العاشرة –الخامسة :  كانت حجة الوداع في السنة الھجریة - ج
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