
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 I)- (نقطة 02) :أقرأ النص جيدا و أجيب عن األسئلة التالية 

 (نقطتان: )ابحث في النص عن ضد الكلمتين التاليتين -1

 ..............................................................................≠تبذير            ...............................................................................≠معقدة  

 (نقطتان: )من بين العبارات التالية لفكرة العامة للنصاختار العبارة المناسبة ل -2

 .مسؤولية الجميع إن استعمال الماء وترشيده والمحافظة عليه - أ

 .بالنسبة لإلنسانالماء أهمية   - ب

 .تنوع استعمال الماء في ميادين متنوعة -ج

 (نقط 3) .كل سلوك يمكن من المحافظة على الماء أمام( x)ضع عالمة أ -3

 .لغسل سيارة بوراستعمال الصن -

 .الفالحية بتقنية التقطير األراضيسقي  -

 .األنهارتنظيف المالبس قرب  -

  :النـــص

، مـن الـمـوت الـمـاء ضـروري للـحـيـاة، يـحـفـظ اإلنـسـان والـحـيـوان والـنـبـات

ويـسـتـخـدم اسـتـخـدامـا مـتـنـوعـا ألغـراض مـنـزلـيـة وصـنـاعـيـة وفـالحـيـة 

 .وتـرفـيـهـيـة

عـلـيـه مـن إن الـحـصـول عـلـى الـمـاء الـصـالـح للـشـرب، والـمـحـافـظـة 

الـتـلـوث لـيـسـت عـمـلـيـة بـسـيـطـة وسـهـلـة، فـهـو حـيـنـمـا يـتـدفـق مـن مـصـادره، 

ة ـجـالـعـب مـلـطـتـذا يـوات، لـنـقـاري والـجـمـار والــهـيـتـلـوث وهـو يـعـبـر األن

 .الكــهـتـل االسـبـة قـقـيـدق

اة ــيـض حـبـنـات تــنـق وجـدائـح إلـىة ـتـيـمـال األرضول ـحـاء يـمـوال

ا ــبـوواج يارورـاء ضـمـال الـمـعـتـد اسـيـرشـان تــك وإذارات، ـيـما وخـغـض نـيـفـوت

 .عـيـمـجـة الـيـؤولـسـوث مـلـتـن الـه مـيـلـاظ عـفـحـن الـإف
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 .استعمال كوب عند شرب الماء -

 (نقطتان) .شعر –مقالة  –خطبة  –قصة : ما نوعية النص  -4

الماء الذي يتدفق من مصادره يتطلب معالجة ":ماذا يقصد الكاتب بقوله -5

 (نقطتان.)دقيقة

 (نقط 6) .الفقرة الثانية من النص أشكل -6

 (نقطتان) .للنصمناسبا ضع عنوانا أ -7

II- الكلمات التالية بوضعها في الخانة  إعراباقرأ النص وابحث عن  -(1: التراكيب

 (نقطتان ونصف) .يتدفق - الجميع -  األنهار  -منزلية  –استخداما : المناسبة

 مفعول به مفعول مطلق نعت فعل مضارع مرفوع إليهمضاف 

  

 

   

 (نقط 3,5) .حقول إلىالميتة  األرضالماء يحول : ما يلي أعرب -2 

III)- مزيدة أومجردة  إلىالتالية واصنفها  األفعالاقرأ  -(1 :الصرف والتحويل. 

 (نقط 3. )ليس –فاض  –لب اط –عبر  –تدفق  –استخدم 

 افعال مزيدة افعال مجردة

 
 

 

 إلىحول هذه العبارة  "بحسن استعماله أصدقائيوأنصح  ،أحافظ على نظافة الماء" -2

 (نقط 3).الجمع بنوعيه

 4/1).بالشكل المناسب مكان النقط( ابنأو  األلف أووالتاء أالهمزة )اكتب  :اإلمالء

 (نقطة عن كل جواب

 ابن او بن الف التاء الهمزة

 ابي طالب....... علي  ........قضـ ........فتا ؤس......ر

 على نظافتهاالمدينة يحافظ ...... .....العل .......رعا .......ملـــ

 العاص استقم...... يا .....دعـ .....أسامــ لة......مسـ
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 .مبينا استعماالته وكيفية تجنب تلوثه اكتب موضوعا حول أهمية الماء :اإلنشاء
وسالمة اللغة وانسجام األفكار  –األفكار الواضحة : يراعي في كتابة الموضوع

 (نقطة 15) .وتسلسلها واالبتعاد عن التكرار ووضوح الخط

 : الـتـربـيـة اإلسـالمـيــة
 :القرآن الكريم

إلى قوله تعالى وهو  ........................................تبارك الذي بيده الملك: "أكتب من قوله تعالى -(1
 (نقطة 1,5)".العزيز الغفور 

إلى قوله تعالى وأنك لعلى خلق  ............................. ن والقلم: "اكتب من قوله تعالى -(2
 (نقطة 1,5)".عظيم

إلى قوله تعالى صرصر  .................................الحاقة ما الحاقة: " أكتب من قوله تعالى -(3
 (نقطة 1,5)."عاتية

 ...................................: ريح صرصر   (نقطة 0,25: ) ..............................................: ما معنى الحاقة: الشرح 

 (  نقطة 0,25)
  (  نقطة ,0 5: )ماذا تعني كلمة التوحيد؟ – 1: اداتــبــالع

........................................................................................................................................................................................................................................... 

يفعل ما يريد ويترك ما  –الجهل  –الغنى : التالي جدولالضع الصفات التالية في أ-(2
 (  نقطة 251,: ). العمى –القدرة  –يريد 

 صفات جائزة في حقه تعالى صفات مستحيلة في حقه تعالى صفات واجبة في حقه تعالى
 
 

  

 (  نقطة 0,75: ) .اربط كل سلوك بحكمه في رمضان -3

 الفدية*                               *  اإلفطار عمدا                            -

 القضاء*                               *يستطيع الصيام         رجل مسن ال  -

 القضاء والكفارة*                        *امرأة حائض                            -

    :اآلداب اإلسالمية والسيرة  
 (  نقطة 0,75) اذكر غزوة انتصر فيها المسلمون على كفار قريش؟ -(1

........................................................................................................................................................................................................................................... 

 (نقطة 1) "........................................................طلب العلم : " أتمم الحديث النبوي الشريف -(2
 (  نقطة 0,75) :اشطب على السلوك الخاطئ -(3
 .رجل يضرب حمارا بعصا غليظة -
 .رجل يتناول المخدرات ويدخن -
 .رجل يأكل بيمينه بعد أن يقول بسم هللا -
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