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  .أكتب كل أجوبة هذا االمتحان على ورقة التحرير

 وحدة اللغة العربية: أوال

، لذا فھو یحرص علی�ھ كم�ا یح�رص عل�ى مال�ھ الخ�اص؛       إن صیانة المواطن للمال العام واجب تملیھ علیھ عقیدتھ

  .جریمة وخیانة، وأن االستیالء علیھ أو التفریط فیھ یعد جمیعھمألنھ یعلم أن المال العام ھو مال أفراد الوطن 

بغیر  في مال اهللا وَنُضوََّخَتَیإن رجاال : ( وقد حذر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من التفریط في المال العام فقال

   ).حق لھم النار یوم القیامة

 انشغلالعزیزـ رضي اهللا عنھ ـ كان إذا  دالتفریط في المال العام؛ فھذا عمر بن عب خطورةولقد وعى سلفنا الصالح 

، وأش�عل  ا انص�رف إل�ى ش�ؤونھ الخاص�ة أطفأھ�ا     ف�إذ  ؛بأمر من أمور المسلمین أضاء شمعة من بی�ت المس�لمین   ھفي لیل

  .مال رعیتھمنھ في الحرص على صیانة  ةرغب ،شمعة من مالھ الخاص

 :مث�ل  العام�ة ، فصیانة المال العام تتمث�ل ف�ي حس�ن التعام�ل م�ع ممتلك�ات الدول�ة والمراف�ق         أما في عصرنا الحاضر

  .والمدارس والحدائق العامة وغیرھا ،ھاثالمباني الحكومیة وأثا

ف�ي التنمی�ة وإقام�ة     ویس�تعان ب�ھ    ،ف�ي خی�ر ال�وطن    قـینف� إن الحرص على المال العام واج�ب وطن�ي ودین�ي، ألن�ھ     

  .مالوطن وترقى بھأبناء تي تخدم المشروعات العامة ال
  )20ـ19ص(روز الیوسف، مصر ابع، مط2011ـ2010لغتي حیاتي، الفصل األول إعدادي، 

I. نقطة 20(                                                                               والشكل فھم المقروء(  

  )نقط  2(                                                                                      .عنوانا للنص) ي(اقترح ـ 1

  )نقط  2(                                                                     التفریطــ     صیانة:   ما یلي) ي(ـ اشرح 2

  )نقط  2(                                    الحرصــ      أضاء:  الكلمات التالیة  أضدادمن النص ) ي(استخرج ـ 3

  )نقط  2(                                                                                   الوطنـ    عقیدة     :ـ ما جمع4

  )نقطة  1(                                                      مقالة    ـ     شعر    ـ   قصة   ـ ما نوع ھذا النص؟  5

)                     نقط  2(                                                                          لماذا یجب الحرص على المال العام؟ـ 6

  )نقطة  1(                                                                                 .العبارة الصحیحة) ي(أكتب ـ 7

  .ــ االستیالء على المال العام ال یعاقب علیھ القانون   

  .ــ الحرص على المال العام واجب دیني ووطني   

  )نقط  8(                                   ــ   ینفق  انشغلخطورة   ـ  :  ما كتب بخط بارز في النص) ي(شكل أـ 8

  .إن صیانة المواطن للمال العام واجب تملیھ علیھ عقیدتھــ 



II. نقط  6(                                                                                             التراكیب (  

  )نقطة  1(                                                                             :من النص ما یلي) ي(استخرج ـ 1
  .للمجھول اـــ  فعال مبنی  
  .ـــ  ناسخا فعلیا  
  )نقطة  1.5(                    :بین كل ظاھرة تركیبیة، والجملة التي تتضمنھا من بین الجمل التالیة ) ي( صلـ 2

  الجمل  الظواھر التركیبیة

  مفعول مطلقــ    
  تمییز ــ   
  االستثناءــ    
  المنادى ــ   

  .یا أیھا التلمیذ حافظ على مرافق مدرستكــ 

  .ــ لجامع القرویین ثمانیة عشر بابا

  .یحرص المواطن الصالح على المال العام حرصا كبیراــ 
  

  )نقطة  3.5(                                         .تحتھا خط حسب موقعھا في النص يالكلمات الت) ي( ـ أعرب2

III. نقط  6(                                                                                     الصرف والتحویل(  

  )نقط 1.25(      وعى ـ  نصرفـ  ا خاض ـ   دعا  ـ  وصل   :األفعال التالیة حسب الجدول أسفلھ )ي( صنفـ 1

  فعل أجوف  لفیف مفروق  فعل مثال  مزید فعل  فعل ناقص
          

  )نقطة  0.75(                     سماء  ـ   مستشفى  ـ    الجاني:  المناسباألسماء التالیة في مكانھا ) ي(ـ ضع 2

  اسم ممدود  اسم منقوص  اسم مقصور
      

  )نقط  2(                                                                  :بخط بین الكلمات التالیة ونوعھا )ي( ـ صل3

  أـ مصدر                             المدرسةـ 1
  ب ـ اسم مفعول                                                 مفتاحـ 2
  مكانج ـ اسم                              مجھولـ 3
  د ـ اسم آلة                               صیانةـ 4

  ھـ ـ  اسم فاعل                                         
  )نقط  2(                                                     : الشكلمع بنوعیھ  المثنىالجملة التالیة إلى ) ي(حول ـ 4

  .ــ إن المواطنین جمیعھم مطالبون بحمایة المال العام    

IV. نقط  3(                                                                                                   اإلمالء(  

                    ــ      سینا طبیب عربي... ــ    الولید قائد عظیم ....خالد     : ما یليكتابة صحیحة في ) ابن) (ي(كتب أــ 

  )نقطة  0,75 (                                                                              مھندس مشھور  خالتي...      .

  )نقطة 0,75(         ...مباراــ  ....  عامالــ  ....  بیـ :  الكلمات التالیة بتاء مربوطة أو تاء مبسوطة) ي(كتب أــ 

  )نقطة 0,75(               وٌس..ُفــ   ٌس..َرــ    ...ْفِد   :الكلمات التالیةالھمزة كتابة صحیحة في )  ي(أكتب ــ 

                 )نقطة 0,75(           .....مرمـــ  ....فتــ   ....دنیـ : ف مقصورةالكلمات التالیة بألف ممدودة أو أل) ي(ــ أكتب 

V. نقطة  15(                                                                                               اإلنشاء (  

. قدم لك أبوك مجموعة من النصائح واإلرشادات تتعلق بكیفیة العنایة بمدرستك والمحافظة عل�ى مرافقھ�ا ونظافتھ�ا   

، مس�تثمرا م�ا   وص�ایاه ونص�ائحھ  لرس�الة إلی�ھ تحدث�ھ فیھ�ا ع�ن أعمال�ك المدرس�یة، وتظھ�ر ل�ھ فیھ�ا تق�دیرك            ) ي( أكتب

 ⅔   .في مھارة كتابة رسالة درستھ
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  اإلسالميةالتربية  وحدة

I. نقط 5(                                                                                        القرآن الكريم(  

  )نقط  3(                                          : بالخط العادي وبدون شكل على ورقة التحرير ) ي(ـ أكتب 1

  " .  الذي خلق سبع سموات طباقا'' :ــ من أول سورة الملك إلى قولھ تعالى 

  .من سورة القلم"  لنبذ بالعراء وهو مذموم: " إلى قولھ سبحانھ"  ...فاصبر لحكم ربك: "ــ ومن قولھ تعالى

     . من سورة الحاقة"  هلك عني سلطانيه: "إلى قولھ تعالى "  وأما من أوتي كتابه: "ــ ومن قولھ تعالى 

  )نقطة 1(                                   أن تداركهــ     ليبلوكم     :الحكم التجويدي فيما يلي ) ي(ـ بين  2

  )نقطة 1(                                                           صاحب الحوتــ      تبارك:    ما يلي ) ي(ـ  اشرح 3

II. نقطة 2,5(                                                                             :العقيدة والعبادات(  

  )نقطة1(                                : الصفات المستحيلة المقابلة للصفات الواجبة في حقه تعالى) ي(ـ أذكر1

  القدرة    ــ   الغنى    ــ   العلم   ـــ   الحیاة

  )نقطة 0,75(                                                                                         : :  بخط ما يلي ) ي(ـ صل 2

  ــ البلوغ                                       ــ  من فرائض الصیام

  ــ النیة                                         ــ  من سنن الصیام

  ــ  من شروط الصیام                         ــ تعجیل الفطور     

  )نقطة 0,75(                                                                            : بين كل فعل وحكمه) ي(ـ صل 3

  القضاء والكفارةــ مریض أباح لھ الطبیب اإلفطار في رمضان             ــ 

  القضاء ــ                                  من ال یقوى على الصوم  ــ 

  الفدیة  ــ    رجل یأكل عمدا في نھار رمضان                     ــ 

  )نقطة 2,5(                                       :اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية1

  )نقطة 1(                                                          األحداث التالية حسب  تسلسلها الزمني) ي(ـ رتب 1

    حجة الوداع   ــ   نزول الوحي    ــ  فتح مكة   ــ  الھجرة   

  )نقطة 0,75(                            .                       الفضول على تجنب حديثا شريفا يحث) ي(أذكر ـ 2

  )نقطة 0,75(               .                     عام في اإلسالمعلى آداب الطشريفا يحث حديثا ) ي(ـ أذكر 3

  

⅔ 3 
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