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 ( تتم اإلجابة على جميع األسئلة في ورقة التحرير)

س ّميت بال ّساحرة المستديرة ألنها سحرت عقول أكثر من مليار متابع حول العالم ،وأنا واحد منهم .كل يوم أحد أشاهد
مبارياتها على التلفاز أو اإلنترنت ،وأش ّجع العديد من الفرق الوطنية والدولية الممتعة.
ورغم محبّتي الكبيرة للفريق الذي أش ّجعه تشجيعا ،فأنا ال أتشاجر مع أصدقائي الذين يش ّجعون فرقا ً أخرى منافسة.
فكرة القدم كما يقول لي أبي دائما هي ":لعبة أخالقية ،وما ينتج في المالعب من تع ّ
صب ومشاجرات جميعها يد ّل على
جهل بعض المش ّجعين" .يا صديقي ال تكن واحدا منهم! فكم من إنسان فقد حياته ،أو تع ّرض إلصابة خطيرة ،خالل
مشاهدته إلحدى مباريات كرة القدم !

-Iالشكل و القراءة 20( :ن )
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

** اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة التالية**:

حدد نوعية النص مما يلي :رسالة -حوار -خطبة  -مقالة أدبية
ضدِ :ع ْلم
مرادف :أتعارك
استخرج من الفقرة الثانية.
ما المقصود بالسّاحرة المستديرة؟
استخرج من النص جملة تد ّل على أن الكاتب يشاهد المباريات بانتظام.
م ّمن تعلم الكاتب كيف يش ّجع فريقه دون شجار مع أصدقائه ؟
اختر قيمتين خلقيتين إيجابيتين يتض ّمنهما النص مما يلي :الص ْدق  -الكرم  -التسامح  -احترام اآلخر.
استخرج من النص جملة اجتمع فيها أسلوبا النداء والنهي.
استخلص من النص سبب التع ّ
صب والمشاجرات في المالعب ،مع إعطاء رأيك حوله.
اضبط بالشكل التام ما يلي ،بعد نقله على ورقة التحرير:
أ .الجملة  :سميت بالساحرة المستديرة ألنها سحرت عقول أكثر من مليار متابع حول العالم.
ب .الكلمات التي تحتها سطر في النص :مبارياتها  -لعبة

(1ن)
(1ن)
(1ن)
(2ن)
(2ن)
(2ن)
(2ن)
(2ن)

(7ن)

– حياته

 -IIالدرس اللغوي )15( :ن
تراكيب:
 .1استخرج من النص :فعال مبنيا للمجهول  -مفعوال مطلقا  -توكيدا معنويا.
 .2ضع الجملة التالية في ترسيمة مناسبة :يا صديقي ال تكن واحدا منهم.

(6ن)

 .3أتمم الجملتين بالمطلوب:
 مشاهدة المباريات تجعل الكاتب  ( .........حال جملة فعلية ) رافقت أبي إلى الملعب  .........في تشجيع فريقنا الوطني ( .مفعول ألجله ) .4أعرب الكلمتين التاليتين حسب موقعهما في النص :المستديرة  -عقول
صرف وتحويل:
 .1ضع في الجدول ما يلي :شاهد -مجداف  -ملعب  -أجمل – دحرج– الرياضية.
فعل مجرد
دحرج

فعل مزيد
شاهد

اسم تفضيل
أجمل

اسم آلة
مجداف

اسم مكان
ملعب

اسم منسوب
الرِّياضية

 .2اكتب العدد بالحروف وصحح المعدود :شارك الالعب في ( )13مباراة دولية وسجل (( )6هدف)
 .3حول الجملة التالية إلى الضمير(هم ) " :هو طلب من أصدقائه مرافقته إلى الملعب".

(6ن)
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إمالء:
 .1ساعد أحمد في تصحيح أخطائه اإلمالئية مستعينا بالجدول التالي:
الخطأ
صطَفَا
مباراياة
قاضي
شيئ
اَْل ُم ْ
...............
الصواب ............... ............... ...............
 أعمال ..........رشد وجابر ..........حيّان مفخرة لإلنسانية. .2أتمم ب » :ابن « » -بن «
-III

(3ن)

اإلنشاء15( :ن)
نظمت مدرستك خالل هذا الموسم مسابقات ثقافية ،وفنية ،ورياضية في كرة القدم.
اكتب (ي) موضوعا في ثمانية أسطر:
أ .تصف فيه استعدادك رفقة زمالئك للمشاركة في إحدى المسابقات؛
ب .تبرز فيه دور هذه المسابقات في تعزيز قيم :التعاون ،والتنافس الشريف.

(15ن)

التربية اإلسالمية (10نقط)

-IV

الوضعية التقويمية:
في إطار اإلعداد للمسابقة الدينية والثقافية التي ستنظمها المديرية اإلقليمية بشراكة مع المجلس العلمي لطانطان بمناسبة شهر
رمضان المبارك ،شار ْكت في حصة تدريبية من تأطير أستاذة التربية اإلسالمية.
بعد االستماع إلى آيات بينات من سورة القلم ،افتتحت األستاذة الحصة بشرح مراتب الدين .بعد ذلك تطرقتْ إلى فضل شهر
الصيام والقيام وتالوة القرآن ،ثم تحد ثت عن شروط الصيام ومبيحات اإلفطار .وفي الختام أوصت بضرورة االقتداء بالرسول صلى
هللا عليه وسلم حيث قالت" :كان الرسول الكريم يصوم في النهار ويقيم الليل ،ويج ِهد نفسه في الذكر وتالوة القرآن .ومن أخالقه:
والح ْلم والرحمة وإكرام الضيف والجار واإلحسان إليهما .فمن واجبنا نحن االقتداء به".
الصدق والصبر والحياء
ِ

سورة البقرة اآلية
183

قال تعالى:
.1
.2
.3

.4

اكتب م ّما سمعته من سورة القلم ،اآليات التي تدعو الرسول صلى هللا عليه وسلّم إلى ال ّ
صبر وتح ّمل أذى
ّ
المكذبين بالقرآن العظيم :من "فاصبر لحكم  ....إلى قوله تعالى .....من الصالحين".
تح ّدث عن صبر الرسول الكريم على أذى قومه.
يسر هللا األرض لعباده لالستقرار واالنتفاع بما أودع فيها من النِّعم.
أ .اكتب من سورة الملك اآلية التي تبيّن ذلك.
ب .اذكر الحكم التجويدي الوارد في الكلمة التي تحتها سطر :وإليه النشور.
صل بخط بين الجملة ومرتبة ال ّدين المالئمة ،بعد نقل الجمل على ورقة اإلجابة.
-

أقر بأن هللا هو وحده الخالق المحيي المميت
أخضع لقدر هللا خيره وش ّره.
أخلص في عملي لوجه هللا وأتقنه
أواظب على الصلوات الخمس



 -اإلسالم




 -اإلحسان



 -اإليمان

 .5أختك عمرها  16سنة ،اذكر ثالثة شروط يجب أن تتوفر فيها لكي تصوم رمضان ،وثالثة أعذار تبيح لها اإلفطار.
 .6حدثها عن فضل مالزمة تالوة القرآن وترتيله ،مستشهدا بحديث نبوي شريف.
 .7اذكر ال ِعبر التي يمكنك استخالصها من حوار سيدنا إبراهيم عليه السالم مع أبيه ،في تعاملك مع من يخالفك الرأي؟

(4ن)

(2ن)

(4ن)

انتهى وهللا ولي التوفيق
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دورة يونيو 2018

النص :
سميت بالساحرة المستديرة ألنها سحرت عقول أكثر من مليار متابع حول العالم ،وأنا واحد منهم .كل يوم أحد
أشاهد مبارياتها على التلفاز أو اإلنترنت .وأشجع العديد من الفرق الوطنية والدولية الممتعة.
ً
ورغم محبتي الكبيرة للفريق الذي أشجعه تشجيعا ،فأنا ال أتشاجر مع أصدقائي الذين يشجعون فرقا أخرى منافسة.
فكرة القدم كما يقول لي أبي دائما هي ":لعبة أخالقية ،وماينتج في المالعب من تعصب ومشاجرات جميعها يدل على
جهل بعض المشجعين" .يا صديقي التكن واحدا منهم! فكم من إنسان فقد حياته ،أوتعرض إلصابة خطيرة ،خالل
مشاهدته إلحدى مباريات كرة القدم !

عناصر األجابة

المكون

.Iالقراءة
والشكل:
( 20ن )

سلم التنقيط

 .1أحدد نوعية النص  :مقالة أدبية

(1ن)

 .2استخرج من الفقرة الثانية :مرادف /أتعارك :أتشاجر ** ضد /علم  :جهل

(1ن)

 .3المقصود بالساحرة المستديرة :كرة القدم

(1ن)

 .4الجملة  :كل يوم أحد أ شاهد مبارياتها على التلفاز أو اإلنترنت.

(2ن)

.5

تعلم الكاتب كيف يشجع فريقه من أبيه

(2ن)

 .6أختار قيمتين خلقيتين إيجابيتين :التسامح 1* -ن  -احترام األخر * 1ن
 .7الجملة التي اجتمع فيها أسلوبا النداء والنهي :.يا صديقي التكن واحدا منهم!
يقبل كل رأي مناسب *1ن

 .8السبب هو جهل بعض المشجعين *1ن

 .9الشكل :
أ – الجملة :
َ
َ
َ
ْ
ْ
س َح َرتْ ُعقُو َل أ ْكث َر ِمنْ ِمليَا ِر ُمتَابِع َح ْو َل
اح َر ِة ال ُم ْ
س ِّميَتْ بِال َّ
ُ
ير ِة ِألنَّ َها َ
ستَ ِد َ
س ِ
ا ْل َعالَ ِم.
ب – الكلماتُ :م َب َارَي ِات َها  -لُ ْع َبة َ -حياتَ ُه

(2ن)
(2ن)
(2ن)

( يتم خصم نصف نقطة عن كل خطأ)
(7ن)

 تراكيب

 .1استخرج من النص:

 .IIالدرس
اللغوي:
( )15ن

(1،5ن)

توكيدا معنويا
جميعها

مفعوال مطلقا
فعال مبنيا للمجهول
تشجيعا
س ِّميت
ُ
 .2أضع الجملة في الترسيمة التالية:
أداة نهي ناسخ فعلي خبره
أداة نداء منادى
واحدا
تكن
ال
صديقي
يا
(  0،25ن) (  0،25ن) (  0،25ن)

(  0،25ن)

(  0،25ن)

جار ومجرور
منهم
(  0،25ن)

(1،5ن)

المكون
تراكيب (تابع)

عناصر اإلجابة
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سلم
التنقيط

 .3أتمم الجملتين بالمطلوب :يقبل كل جواب صحيح
 مشاهدة المباريات تجعل الكاتب  ( .........حال جملة فعلية )* (1ن) -رافقت أبي إلى الملعب .........في تشجيع فريقنا الوطني ( .مفعول ألجله ) (1ن)

(2ن)

 .4أعرب الكلمتين التاليتين حسب موقعهما في النص:
المستديرة :نعت مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره * (0،5ن)
عقول :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره * (0،5ن)

(1ن)

 صرف وتحويل
 .1ضع في الجدول ما يلي :شاهد -مجداف  -ملعب  -أجمل – دحرج– الرياضيّة3( .ن)
اسم آلة
اسم تفضيل
فعل مزيد
فعل مجرد
مجداف
أجمل
شاهد
دحرج
(0،5ن)
(0،5ن)
(0،5ن)
(0،5ن)
 .2اكتب العدد بالحروف وصحح المعدود مع الشكل فيما يلي:
أهداف
ثالث عشرة ستة
(0،5ن) (0،5ن) (0،5ن)
 .3حول الجملة إلى الضمير" هم "
"هم طلبوا من أصدقائهم مرافقتهم إلى الملعب .

اسم مكان
ملعب
(0،5ن)

اسم منسوب
اضيَّةُ
ا ِّ
لريَ ِ
(0،5ن)

(3ن)

(1،5ن)

(1،5ن)

 اإلمالء:
-1

قاضي مبارياة المصطفا
شيئ
الخطأ
مباريات المصطفى
قاض
الصواب شيء
(0،5ن) (0،5ن) (0،5ن) (0،5ن)

(3ن)

كككككككككككككككككككككككككككككك

-2
ب/أ ْع َمال

ا ْب ِن

ر ْش ٍد وجابر

(0،5ن)

 .IIIاإلنشاء:

المعيار
الحجم
مالءمة المنتوج لما هو
مطلوب
سالمة اللغة
االنسجام وجودة
التعبير
التنظيم ومقروئية الخط
المجموع

ْب ِن

ْل ْن َسانِي َّ ِة
َّان َم ْفخَ َرة لِ ْ ِ
َحي ِ

(0،5ن)

 8أسطر
وصف االستعداد – إبراز دور المسابقات في
تعزيز قيم التعاون والتنافس الشريف.
الخلو من األخطاء
البناء المنطقي لألفكار وتماسك التعابير والفقرات
التنظيم ،المقروئية ،عالمات الترقيم

النقطة
(2ن)
(4ن)
(4ن)
(3ن)
(2ن)
(15ن)

(15ن)

االمتحان الموحد االقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية
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(10ن)

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 .1م
ت إِ ْذ َنادَ ٰى َوه َُو َم ْك ُ
ار َك ُه نِعْ َمة مِّن
ب ْالحُو ِ
صا ِح ِ
ظوم ) (48لَّ ْو ََل أَن َتدَ َ
ك َو ََل َت ُكن َك َ
َفاصْ ِبرْ لِحُ ْك ِم َر ِّب َ
ِين)(50
رَّ ِّب ِه لَ ُن ِب َذ ِب ْال َع َرا ِء َوه َُو َم ْذمُوم )َ (49فاجْ َت َباهُ َر ُّب ُه َف َج َعلَ ُه م َِن الصَّالِح َ

(1،5ن )

 .2يتجلى صبر الرسول صلى هللا عليه وسلم على أذى قومه في:
عدم مقابلة السب بمثله ،عدم مقابلة العنف الجسدي بمثله ،مواصلة الدعوة رغم إيذاء كفار قريش..........

(1،5ن )

 نقطة واحدة لمن ذكر مظهرا واحدا
 تحتسب النقطة كاملة لمن تحدّث عن مظهرين فأكثر

.3

ض َذلُ ا
شوا فِي َم َناك ِِب َها َو ُكلُوا مِن رِّ ْز ِق ِه ۖ َوإِلَ ْي ِه ال ُّن ُ
وَل َفامْ ُ
شو ُر
أ .ه َُو الَّذِي َج َع َل لَ ُك ُم ْاْلَرْ َ
ب .الحكم التجويدي:

(0،5ن)

تفخيم الراء

(0،5ن)

 .4صل بخط بين الجملة ومرتبة الدين المالئمة:
 أقر بأن هللا هو وحده الخالق المحيي المميت 
 أخضع لقدر هللا خيره وشره.
 أخلص في عملي لوجه هللا وأتقنه.
 أواظب على الصلوات الخمس. .5يتم احتساب عن كل عنصر صحيح:

شروط الصيام
0.25X3
من مبيحات اإلفطار:
0.25X3
.6

0.25ن

 اإلسالم
 اإلحسان

(2ن)

 اإليمان
1.5ن =0،25(X6ن)

اإلسالم – العقل – البلوغ –الطهارة من دمي الحيض والنفاس –اإلقامة –االستطاعة.
المرض  -السفر -الحمل أو الرضاعة –العجز عن الصوم – خوف الهالك ...

أ .من فضائل مالزمة القران :االهتداء للحق في الدنيا -الفوز بالجنة – التزام أوامر هللا تعالى  -اجتناب
(0،5ن )
نواهي هللا تعالى .
ب -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة1( " ....ن)

 .7العبر التي يمكن استخالصها :
(0،5ن )
الحوار بلطف وأدب

اعتماد الحجة والدليل في اإلقناع

(0،5ن )

(4ن)

