المادة
نــص االنطالق

المدة

اللغة العربٌة والتربٌة اإلسالمٌة

ساعة ونصف

المعامل

3

:

أدخم اإلَسبٌ رعذَالد يززبثعخ عهً انًُى انطجُعٍ نهُجبربد ،فسعً إنً اسزخذاو األسًذح انكًُبوَخ ،واسزعًم انًجُذاد
انُبجعخ ،نهمضبء عهً انحششاد واألعشبة انضبسح ،كًب اثزكش رمُُبد عذَذح نإلَجبد وانضساعخ.
وَزىلع أٌ َؤدٌ انزمذو انزكُىنىجٍ إنً انحصىل عهً أسثع غــالد فٍ انسُخ انىاحذح ،غُش أٌ هزِ انزىلعبد نٍ رزحمك
إال إرا عًذد انذول إنً ركىٍَ يضاسعٍُ ،عهً يسزىي عبل يٍ انزعهُى وانزذسَت ،ورىافشد سؤوط أيىال ضخًخ ،نإلَفبق
عهً رجهُض أفضم انًضاسع ثبِالد وانًعذاد انالصيخ ،وأَشئذ يعبهذ فالحُخ نهمُبو ثبنجحىس فٍ انًُذاٌ انضساعٍ.
ـ الـــقـــــراءة  02( :نقطة)
 1ـ اشرح ما ٌلً حسب السٌاق :

متتابعة

........................:

( 0ن)

ابتكر...................... :

 0ـ استخرج من النص التعدٌالت التً أدخلها اإلنسان على النمو الطبٌعً للنبات ؟

( 0ن)

 3ـ استخرج من النص ما ٌدل على أن اإلنسان سعى إلى القضاء على الحشرات واألعشاب الضارة ؟

( 3ن)

 4ـ حاول من خالل قراءتك للنص أن تبرز المعٌقات التً تحول دون تحقٌق النتائج المرجوة من التقدم التكنولوجً
( 0ن)

فً المجال الفالحً ؟

 5ـ ضع عنوانا مناسبا للنص  0( .................... ............................................................................................................................................ :ن)
 6ـ حدد الفكرة العامة للنص  3( ................................................................................................................................................................... :ن)
7ـ أنقل الفقرة التالٌة إلى ورقة التحرٌر ثم اشكلها  ( :أدخل اإلنسان تعذيالث متتابعت على النمو الطبيعي للنباتاث،
فسعى إلى استخذام األسمذة الكيماويت ،واستعمل المبيذاث الناجعت ،للقضاء على الحشراث واألعشاب الضارة ) ( 6ن)
الــــدرس الـلـــغــــوي55(:نقطة)

 1ـ الــتــراكـٌـب :
أ) استخرج من النص :
ـ مفعوال به منصوبا بالكسرة النائبة عن الفتحة .......................................................................................... :
ـ مصدرا مؤوال فً محل رفع نائب فاعل ............................................................................................... :
ب) ركب جمال مفٌدة من إنشائك تتضمن الظواهر التركٌبة المطلوبة :
ـ  ( ...............................................................االستثناء )
ـ

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

( التمٌٌز الملفوظ)

ـ

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

( الحال المفردة)

ـ  ( .. ...................................................التوكٌد المعنوي)

( 1ن)
( 1ن)
( 0ن)
( 0ن)

 0ـ الصرؾ والتحوٌل :
أ ) استخرج من الفقرة الثانٌة ما ورد فٌها من أفعال معتلة  :ـ  1,5( .........................................................................................ن)
ت) استخرج من النص ما ٌلً :
اسما ممدودا ........................... ................اسما منقوصا  ...................................اسما مقصورا 1,5( ............... .......................ن)
5

( 3ن)

أكمل الجدول بما ٌناسب مع الشكل :
اسم الفاعل
الفعل
استعمل
مـــبـــــٌـــد

المصدر

اسم المفعول

 3ـ اإلمــــــــالء :
( 0ن)

أ ـ صــحــح كتابة التاء فً الكلمات المكتوبة بخط مضؽوط :
قمة بزٌارة ضٌعة جدك فالحظة أنها بطٌئت المنتوج ،ضعٌفت المردود.
ب ـ علل كتابة األلؾ مقصورة فً الفعل ( :ســعـــى ) .

( 1ن)

 4ـ اإلنــــــشــــــــــاء :

( 15ن)

أكتب موضوعا إنشائٌا ال ٌقل عن ستة أسطر تتحدث فٌه عن دور الفالحة فً توفٌر الؽذاء الضروري لإلنسان
( استفد مما اكتسبته من خطوات وعناصر فً كتابة اإلنشاء).

التربٌة اإلسالمٌة :
الـقـرآن الـكـرٌـم :
( 3ن)

 1ـ أكمل بالخط العادي ودون شكل :

قال تعالى  :إن الذٌن ٌخشون ربهم ٌالؽٌب  . .............................................أال ٌعلم من خلق وهو اللطٌؾ الخبٌر.
قال تعالى  :فاصبر لحكم ربك  .....................................................................................وهو مذموم.
( 1ن)

 0ـ من المقصود بصاحب الحوت فً اآلٌة التً كتبتها ؟
 3ـ أذكر القاعدة التجوٌدٌة المتضمنة فً  :خاسئا وهو حسٌر:

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

( 1ن)

أساطٌر

: ...............

العقٌدة والعبادات 0,5 ( :ن )
أ)

قال هللا تعالى فً سورة الشورى اآلٌة  ( : 11لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر) .

وقال فً سورة المائدة اآلٌة  ( : 19وهلل ملك السموات واألرض وما بٌنهما ٌ .خلق ما ٌشاء  .وهللا على كل شًء قدٌر.).
ـ استخرج من النصٌن أعاله صفتٌن من صفات هللا تعالى.

( 2,5ن)

ـ أذكر صفتٌن من صفات هللا تعالى من خارج النصٌن أعاله.

( 2,5ن)

ب ) قال تعالى ٌ (:ا أٌها الذٌن آمنوا كتب علٌكم الصٌام كما كتب على الذٌن من قبلكم لعلكم تتقون ).البقرة اآلٌة 183
ـ ما هو الصٌام شرعا ؟

ـ أذكر شرطٌن من شروطه .

( 1,5ن)
( 0,5ن )

اآلداب اإلسالمٌة والحدٌث الشرٌؾ والسٌرة النبوٌة :
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌ( :ا غالم  :سم هللا وكل بٌمٌنك وكل مما ٌلٌك ).صحٌح البخاري 5376
ـ استخرج من النص اثنٌن من آداب الطعام فً اإلسالم ؟

(1ن)

قال تعالى فً سورة المائدة  ،اآلٌة  ( : 3الٌوم أكملت لكم دٌنكم  ،وأتممت علٌكم نعمتً  ،ورضٌت لكم اإلسالم دٌنا ).
ـ بماذا سمٌت آخر خطبة ألقاها الرسول صلى هللا علٌه وسلم ؟
ـ أذكر تارٌخ وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ؟

(  2.5ن )
( 1ن )
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رقم
المجال
السؤال
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الــــــــــدرس الـــلــــــؽـــــــــــوي

5
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األجوبة المنتظرة
الشرح :
ابتكر :اخترع
متتابعة  :متتالٌة
التعدٌالت التً أدخلها اإلنسان على النمو الطبٌعً للنبات :
ـ استخدام األسمدة الكٌماوٌة
ـ استعمال المبٌدات الحشرٌة والنباتٌة
ـ ابتكار تقنٌات جدٌدة لإلنبات والزراعة.
أستخرج من النص ما ٌدل على أن اإلنسان سعى إلى القضاء على الحشرات
واألعشاب الضارة :
ـ استعمل المبٌدات الناجعة للقضاء على الحشرات واألعشاب الضارة ,
المعٌقات التً تحول دون تحقٌق النتائج المرجوة من التقدم التكنولوجً :
ـ تقبل جمٌع الصٌػ شرٌطة أن تكون ذات صلة بالنص,
عنوان النص  :كل ما ٌراه المصحح مناسبا للنص .

التنقٌط
2ن
2ن

3ن
2ن
2ن

الفكرة العامة للنص ٌ :قبل كل ما عبر به المتعلم عن تطور المنتوج
الزراعً بفضل استخدام التقنٌات الحدٌثة. .

3ن

الشكل ٌ :خصم نصؾ نقطة عن كل خطإ .

6ن

استخرج من النص مفعوال به منصوبا بالكسرة النائبة عن الفتحة :
( ٌكفً ذكر جواب واحد)
ـ تقنبات
ـ تعدٌالت
ـ مصدرا مؤوال فً محل رفع نائب فاعل  :ـ ٌتوقع (أن ٌؤدي)
ركب جمال مفٌدة من إنشائك تتضمن الظواهر التركٌبة المطلوبة :
تمنح نقطة واحدة عن كل جملة صحٌحة.
استخرج من الفقرة الثانٌة ما ورد فٌها من أفعال معتلة :
ـ توقع ـ أدى ـ توافر
استخرج من النص ما ٌلً :
اسما منقوصا  :عال ـ اسما مقصورا :
اسما ممدودا  :القضاء
مستوى

5ن

ـ أكمل الجدول بما ٌناسب مع الشكل :
ـ استعمل  ،مستعمل ( بكسرما قبل اآلخر) ـ مستعمل (بفتح ما قبل اآلخر) ـ
استعمال.
ـ أباد ـ مبٌد ـ مباد ـ إبادة .

5ن
4ن
 5,5ن
 5,5ن

3ن

ٌمنح نصف نقطة عن كل جواب صحٌح.

4
5
اإلنشاء

5

ـ صــحــح كتابة التاء فً الكلمات المكتوبة بخط مضؽوط :
قمت بزٌارة ضٌعة جدك فالحظت أنها بطٌئة المنتوج ،ضعٌفة المردود

ٌمنح نصف نقطة عن كل كلمة مصححة.
ـ علل كتابة األلؾ مقصورة فً الفعل ( :ســعـــى ) :
فعل ثالثً تقلب ألفه ٌاء فً المضارع.
ـ االلتزام بالمطلوب 3 :ن ـ تسلسل األفكار 3 :ن ـ استعمال عالمات الترقٌم
0 :ن ـ الخط الواضح  1ن ـ الخلو من األخطاء 3 :ن ـ احترام التصمٌم
3:ن.

2ن

5ن
55ن

المجال

رقم
السؤال

الـــــــقــــــرآن الــــكـــــرٌـــــم

5

2
3

العقٌدة والعبادات

5
2
3
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اآلداب اإلسالمٌة
والحدٌث الشرٌف
والسٌرة النبوٌة

5
2
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األجوبة المنتظرة
ـ أكمل بالخط العادي ودون شكل :
قال تعالى  :إن الذٌن ٌخشون ربهم ٌالؽٌب لهم مؽفرة وأجر كبٌر ،وأسروا
قولكم أو اجهروا به ،إنه علٌم بذات الصدور .أال ٌعلم من خلق وهو اللطٌؾ
الخبٌر.
قال تعالى  :فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت  ،إذ نادى وهو مكظوم،
لوال أن تداركه نؽمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم.
ـ المقصود بصاحب الحوت فً اآلٌة هو النبً ٌونس علٌه السالم.
ـ أذكر القاعدة التجوٌدٌة المتضمنة فً :
ـ خاسئا وهو حسٌر :اإلدؼام بؽنة
ـ أساطٌر  :ترقٌق الراء
ـ ٌذكر صفتٌن من الصفات التالٌة السمٌع البصٌر القدٌر .
ـ ٌقبل كل ما ذكره المتعلم من صفات هللا تعالى.
ـ الصٌام شرعا هو اإلمساك عن شهوتً البطن والفرج من طلوع الفجر إلى
ؼروب الشمس بنٌة التقرب إلى هللا تعالى.
ـ شروط الصٌام  :اإلسالم ـ العقل ـ البلوغ ـ النٌة ـ القدرة ـ دخول شهر
رمضان ـ النقاء من دم الحٌض والنفاسٌ (.ذكر شرطٌن  5.5 :ن عن كل شرط )
ـ آداب الطعام والشراب فً اإلسالم  :تسمٌة هللا ـ األكل بالٌمٌن ـ أكل المرء مما
ٌلٌه  5.5 ( .ن عن كل جواب)
ـ آخر خطبة ألقاها الرسول صلى هللا علٌه وسلم  :خطبة حجة الوداع .
ـ تارٌخ وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم 10 :ر ربٌع األول السنة  11للهجرة.

التنقٌط

3ن

5ن
5ن
 5.5ن
 5.5ن
 5.5ن
5ن
5ن
 5.5ن
5ن

