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 االنجاز
 د30س 1

 نيابة المحمدية

  

 

 

 النص

لم .، وانطلق إلى أمه كالسهم  نهاية السنة الدراسية نتيجةيحمل  مبتهجاعاد عثمان إلى المنزل 
 .تكن فرحته بالنجاح أعظم من فرحته بالمكافأة التي وعده بها أبواه

تمنى عثمان  التي طالما ذاتهاهي الدراجة . وفي عشية ذلك اليوم عاد األب ومعه دراجة جديدة 
 . وجعل يالمسها ويالطفها كأنها دمية بين يديه ، نظر إليها فتهللت أساريره.  ركوبها

أبناء  يشاهدهوكان يأمل في أن . إلى الشارع بدراجته الجديدة  أن يخرجكان عثمان يريد 
 ،وتجنب السرعةستوقفته أمه ونصحته بالسير يمينا ا ، وعندما هم بمغادرة المنزل. الجيران 

أمي فأنا  يا تخافي  ال": هز رأسه قائال . وباالنتباه في ملتقى الطرق واحترام إشارات المرور 
 ."  حريص على سالمتي وسالمة الدراجة

وهو يروح ويغدو في الساحة الفسيحة  ،هفي الشرفة يراقب واقفاوظل  ، خفيفةابتسم األب ابتسامة 
 (.بتصرف، تونس  ،مسار الكتابة السنة الخامسة)                                            .المقابلة للمنزل 

         (ن00)                                                                    

 .الفسيحة –مبتهجا  ˸ أشرح (1

 ؟لى الشارع  إلماذا أراد عثمان أن يخرج بدراجته  (0

 مقالة- كاية ح –رسالة  –خطبة :  أحدد نوعية هذا النص  (3

 .أضع عنوانا مناسبا للنص  (4

 .أستخرج الفكرة الرئيسة للنص  (5

 :أستخرج أسلوب نداء من النص   (6

 هل تتفق معه ؟ لماذا ؟ . على أبناء الجيران ثمان بدراجته ليفتخرخرج ع (7

 .أشكل الكلمات والجملة المكتوبة بخط مضغوط حسب موقعها بالنص (8

 وجعل يالمسها ويالطفها كأنها  ، إليها فتهللت أساريرهنظر  - خفيفة - يخرج –ذاتها  -نتيجة 

 .دمية بين يديه 

ورقة التحرير علىجميع األسئلة  عنأجيب   

       Ι   القراءة    :ول المجال الرئيس األ                                           

 اللغة العربية
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 (ن6) التراكيب 

سطر والظاهرة التركيبية ما يلي في ورقة التحرير ، ثم أصل بين الكلمة التي تحتها  أنقل - 1

 :اسبةالمن
 مفعول ألجله.                    المسلمين اتحدوا  علماءيا -
 تمييز.              في النجاح  رغبةاجتهد عثمان  -
 مستثنى.                         قصصقرأت خمس  -
 منادى.                       عليا نجح  التالميذ إال  -

 . واقفا - يشاهده –مبتهجا : نصطر حسب موقعها في الأعرب الكلمات التي تحتها س -0

 .ابتسم األب ابتسامة خفيفة : أعرب الجملة اآلتية  -3

 (ن6)الصرف والتحويل 
 .مع الشكل التام  ،و أنقله إلى ورقة التحرير ،أصوغ من األفعال اآلتية ما هو مطلوب -1

 ( .اسم اآللة)َظرَ نَ   -(اسم المفعول)أَْرَسلَ   -( اسم المكان)َرَصَد   -(  اسم الفاعل)ِاْحَتَمَل 
 :أكتب األعداد بالحروف مع مراعاة التغييرات المناسبة مع الشكل التام -2

 (.بيضة) ..............(6) باعت الفالحة -

 .(كوكب) ..............(11)رأى يوسف  -

 .(يوم)..................(03)في الشهر  -

 :مع الشكل التام (أَْنُتن  )جماعة اإلناث  -(أَْنتِ )المفردة المؤنثة : خاطب بالجملة التالية  -0
 .انطلق إلى أمه كالسهم -

 (ن3) اإلمالء 

 :أكمل كل كلمة بهمزة مناسبة وأنقلها إلى ورقة التحرير -1
    َساء  ...ُبـ  – َل ..اسَ تَ 
 : مع الشكل التام أجعل األسماء اآلتية نكرات -2

 الملتقى -الجاني 
 " .بن " أو "  ابن" أكتب مكان النقط  -3

 .ياسين مؤسس الدولة المرابطية......عبد هللا  -أمي ال تسرع      ........يا  -

 

 

 

إلى الساحة  هاذات يوم سمح لك بالخروج ب و. الى الشارع وحدك تكيسمح لك بالخروج بدراج كان والدك ال

.وكيف كان شعورك  قمت به ،عما   ألقلأسطر على ا 7في تحدث  .المجاورة لبيتكم   

 

  II-  درس ال    : ثانيالمجال الرئيس ال

 اللغوي

  III-  نااءاإل    : ثالثالمجال الرئيس ال 
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 (ن5)                                                                            

 
 : رورقة التحري لعادي وبدون شكل علىكتب بالخط اأ -1

 سورة الملك. إن الكافرون إال في غرور :إلى قوله تعالى .......أو لم يروا إلى الطير فوقهم:  من قوله تعالى 

 ربط اآلية بالسورةأ : 

 الحاقة"                                    فلما رأوها قالوا إنا لضالون "

 القلم                  "       فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية"

 الملك                                                                       

 : شرحأ -2

 صافات = 

 يقبضن -صافات  : ذكر الحكم التجويدي في أ -0

 
 (ن2.5)                                                         

 
 

 : اليأصنف الصفات التالية في الجدول المو -1

 العجز  –البصر  –الفناء  –القدرة  –السمع  –الظلم  –الغنى 

 ما يستحيل في حقه تعالى ما يجب هلل من الصفات

 

 

 

 : أصل بخط بين العبارة والحكم الشرعي للصيام -2

 من مبيحات اإلفطار                تعجيل الفطور                                  

 حيض والنفاس                      من شروط الصيامطهارة المرأة من دم ال

 العجز عن الصوم                                             من فرائض الصيام

 اإلمساك عن الطعام والشراب نهارا                        من سنن الصيام                     

 
 
 (ن2.5) 

 
 .أذكر أدبين من آداب الحديث -1

 : بعد استقراره بيثرب( ص)ا الرسول خطا تحت أهم عملين قام بهمأضع  -2

 بناء المسجد بالمدينة  – زواجه من السيدة خديجة   – فتح مكة   – االعتكاف بغار حراء  -

إال تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول : "قال تعالى في سورة التوبة  -0

 " ال تحزن إن هللا معنا لصاحبه

 .أذكر اسم الغار الوارد باآلية الكريمة-

 

Ι  - آن الكريمالقر    :ول لرئيس األالمجال ا 

 

II-   عقيدة ال    : ثانيالمجال الرئيس ال

 والعبادات

 

III-   اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة :     ثالثالمجال الرئيس ال

 النبوية

 

 التربية اإلسالمية
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  مدة االنجاز العربية والتربية االسالمية :المـــادة 

   قيطعناصر اإلجابة و سلم التن

 نيابة المحمدية
 

 

  

  القراءة 02ن

 (ن1)......... سرورام – سعيدا – فرحا:  مبتهجا ˸ أشرح (1

 (ن1).......الواسعة –الرحبة : الفسيحة   

 (ن2) اه أبناء الجيرانركي يلى الشارع  إأراد عثمان أن يخرج بدراجته  (0

 (ن0) حكاية :النص  نوعية هذا (3

كل جواب يعبر عن مضمون )طفل ح نجا –دراجتي  –الهدية : عنوان النص  (4

 (ن0) (النص

 (ن0).جاح نفرحة عثمان بالدراجة وال (5

 (ن0) أمي يا: أسلوب النداء  (6

يجدون ماال لشراء  الذين ال، ألن المباهاة بامتالك دراجة ستؤلم األطفال الفقراء ،أتفق مع عثمان  ال (7

 (ن0) .مثل دراجته

 :حسب موقعها بالنص شكل الكلمات والجملة المكتوبة بخط مضغوط (8

 اهَ فُ ط  اَل يُ ا وَ هَ سُ م  اَل يُ  لَ عَ جَ وَ  هُيرُ ار  سَ أَ  تْ لَ ل  هَ تَ فَ  هاَ يْ إلَ  رَ ظَ نَ  - ة  يفَ ف  خَ  - َيْخُرجَ –َذاُتَها  -نتيجة

( ن لكل خطأ  2,5) (ن6. )َكأَن هاَ ُدْمَيٌة َبْيَن َيَدْيه    

 

 

 (ن6) التراكيب

         (ن2,5)   نادىم. ............. المسلمين اتحدوا  علماءيا -

   (ن2,5)   مفعول ألجله. ..........  في النجاح  رغبةاجتهد عثمان  -

           (ن2,5)تمييز  .   .............    قصصقرأت خمس  -

   (ن2,5)مستثنى .  .......... عليا التالميذ إال   نجح -

 (ن2,5) خرهآرة على اهظوعالمة نصبه الفتحة ال حال منصوب:  مبتهجا -

 (ن2,5)خره آيشاهد فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على :  يشاهده – -

 اللغة العربية
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 (ن2,5)والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به  -

 (ن2,5) الفتحة الظاهرة على آخره خبر ظل منصوب وعالمة نصبه: واقفا -

 (ن2,5)فعل ماضي مبني على الفتح:  ابتسم  -

 (ن2,5)فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره :األب  -

 (ن2,5)مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الزاهرة على اخره: ابتسامة -

 (ن2,5)في النصب لمنعوتةتابع  تنع: خفيفة 

 (ن6)الصرف والتحويل

 1-   

لٌ )ا ْحَتَمَل    -(ن5,0) (ُمْرَسلٌ )أَْرَسلَ   -(ن5,0)( َمْرَصدٌ )َرَصَد   - (ن5,0)( ُمْحَتم 

ْنَظارٌ )َنَظرَ    (تقبل نظارة)   .(ن5,0)( م 

ت  بيضات   -2  (ن1)باعت الفالحة س 

 (ن1)رأى يوسف أحد عشر كوكبا -

 (ن1)في الشهر ثالثون يوما -

 (ن5,0)ْنَطلَْقت  إلى أمك كالسهما -3

 (ن5,0)كالسهم ن  كُ م  أُ الى  ن  تُ قْ لَ طَ نْ ا   -

 (ن3)اإلمالء

 .(ن5,0)  ُبـ ؤَساءٌ   –(ن5,0) َل ءَ اسَ تَ 

- (ن5,0)ىملتق   -(ن5,0) جان  

 (ن5,0) عبد هللا بن ياسين مؤسس الدولة المرابطية ––(ن5,0)يا بن أمي التسرع 

 (ن51) اإلنشاء

 عناصر التقويم

 وبةلالمط العناصر يعكس مناسب لتصميم النص خضوع 
 ؛)الخ...وصف حوار، حكي،(  بةالمناس الكتابة ارةهم توظيف 
 المحدد بالحجم وااللتزام بالموضوع اطاالرتب. 
 اللغويةالأخطاءمنخلو 
 الترقيم؛ لعالمات الصحيح االستعمال 
 غوي؛لال لرصيدل يملالس وظيفتل ا 
 تمايز الفقرات تصحيحلل امشه ترك( للنص  المادي والتنظيم المقروئية(. 

 

 

 

 

 أوال : القرآن الكريم )0ن(
. لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إال الرحمن ،إنه بكل شيء بصيرأو : " سورة الملك  -1
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