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نقطة اللغة العربية على 50
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النص :
ِّ
تعتبر ألعاب الفيديو سالحا ذا حدين  ،يمكن أن يكون نافعا في اكتساب مهارات حركية وإدراكية إذا أحسن الطفل نفسه
اختيار مضمونها من أجل الترفيه عن النفس بالتسلية وتلبية االحتياجات العقلية والعاطفية.
إال أن أكثر هذه األلعاب انتشارا تشكل خطورة حيث تتطلب من الطفل أو الالعب عامة أساليب تتسم بالعنف ،كما أن
العب الفيديو عليه أن يركز ويستهلك قدرا كبيرا من النشاط العقلي و البدني كلما خاض معارك يشترك في تقرير مصيرها
بالدبابات و الطائرات و الصواريخ.
إن هذا الصنف من األلعاب يترك تأثيرا على الجهاز العصبي و البصري ،لذا احترس يا طفل! فعندما يتعلق
العب بلعبة ما ،يتغير سلوكه تغيرا سلبيا ويضيع فرص نجاحه وتتأثر دراسته وطريقة تفكيره.
وقد تزداد الخطورة حينما يتعلم العنف وأساليب ارتكاب الجرائم ويقلد ما يراه على الشاشة.

المجال الرئيسي األول :القراءة والشكل(  20نقطة ).
 )1ـ أمأل الجدول حسب المطلوب :
المطلوب
الكلمة
المرادف
نافعا
الجمع
النشاط

(2ن)
الكلمة
أكثر
أساليب

الجواب
..............
..............

الجواب

المطلوب
الضد
المفرد

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

 )2ـ أضع العالمة ( )Xفي الخانة المناسبة لتحديد نوعية النص .
ـ قصة

ـ حوار

(1ن)
ـ مقالة

 )3ـ أذكر أسلوبين صيغت بهما الجملة التالية  ( :احترس يا طفل !).
ـ………………………………………………………………………………
الصيغة األولى:

ـ رسالة
(2ن)

/

الصيغة الثانية :

ـ ……………………………………………………………………………

 )4ـ أحدد القيمة التي يهدف إليها النص بوضع العالمة ( )Xفي الخانة المناسبة.
ـ

ـ حب األطفال للحاسوب .

ـ

ـ خطورة ألعاب الفيديو على األطفال .

ـ

ـ ابتكار األطفال أللعاب الفيديو .

)5ـ أستخرج بعض مخاطر ألعاب الفيديو الواردة في النص.

(1ن)

( 2ن)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 )6ـ قال الكاتب  " :ألعاب الفيديو سالح ذو حدين يمكن أن يكون نافعا إذا أحسن الطفل اختيار مضمونها"
ـ ما رأيك في قول الكاتب ؟.

(3ن)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(2ن)

)7ـ أبين الفكرة األساس للفقرة األخيرة من النص.

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

)8ـ أقترح عنوانا مناسبا للنص.

(1ن)

)9ـ أضبط بالشكل التام ما كتب بخط بارز في النص:

(3ن)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

)10ـ بالجملة المشكولة التالية ثالثة أخطاء .

فعندما يتعلق العب بلعبة ما  ،يتغير سلوكه ،يض ِّيع فرص نجاحه وتتأثر دراسته وطريقة تفكيره .
ـ أستخرجها وأصححها مع التعليل حسب الجدول .
اخلطــأ
…………………………
…………………………
…………………………

( 3ن).

الصـــــواب
…………………………
…………………………
…………………………

التعليـــــــــــــــــل ( موقعها اإلعرابي )
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

المجال الرئيسي الثاني :الدرس اللغوي (  15نقطة).
أ ـ التراكيب 6( .ن)
 )1ـ أستخرج من النص ما هو مطلوب حسب الترسيمة .
ناسخ فعلي
تمييز ملحوظ
……………………… ………………………

(2ن)
توكيد معنوي
………………………

مفعول مطلق
………………………

) 2ـ أكمل الجمل التالية بما هو مطلوب :
( تمييز ملفوظ )
ـ يتكون الشهر من ثالثين ………………
( مفعول ألجله )
ـ أمارس الرياضة ……………… على صحتي
( حال جملة اسمية )
ـ ألعب اللعبة و ………………
( نعث حقيقي )
ـ قرأت كتبا ………………
) 3ـ أصل بسهم الكلمة المسطر تحتها في الجمل بالظاهرة التركيبية المناسبة لها.
ـ هذا أب مهذب ابنه ........................................
 ـ مفعول معه .

......................
ـ لم أتفحص مواقع األلعاب إال واحدا.
 ـ بدل .

ـ سافرت وطلوع الشمس ..................................
 ـ نعت سببي .

...........................
ـ تتعدد ألعاب الفيديو مخاطرها .
 ـ مستثنى .

) 4ـ أعرب ما تحته خط حسب سياقه في النص .
العنف ..................................................:

 نافعا ................................................. :
ب ـ الصرف والتحويل6(.ن)
) 1ـ أستخرج من النص ما يناسب الترسيمة التالية:
اسم فاعل
اسم منسوب
اسم التفضيل
مصدر غير ثالثي
(واحد فقط)
(واحد فقط)
(واحد فقط)
(واحد فقط)
……………………

……………………

……………………

(1ن)

(1ن)

(1ن)

……………………

) 2ـ أتمم ملء الجدول التالي وفق المطلوب :
الجواب
المطلوب
الكلمة
المكان
اسم
ـ وقف
……………………
اسم اآللة
ـ نشر
……………………
مجرد
فعل
ـ أقبل
……………………
فعل مزيد
ـ خرج
……………………
)3ـ أحدد نوعية األسماء بالجدول (،مقصور/ممدود/منقوص)
هواء
مقهى
راع
االسم
..............
..............
..............
نوعه
) 4ـ أكتب األرقام كتابة صحيحة بالحروف .
ـ في ظرف ( ..............)3ساعات  ،تفحص أحمد ( .............. )14موقعا .
) 5ـ أحول الجملة التالية إلى الجمع المذكر " :نقلد ما نراه على الشاشة "
أنتـم ............................................................................................................................... .........................................
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(2ن)

(2ن)

(1ن)
الساعي
..............

(1ن)
(1ن)

ج ـ اإلمالء 3(.ن)
)1ـ أكمل كتابة الكلمات بما هو مطلوب .
همزة متوسطة  /متطرفة
ألف لينة مقصورة /ممدودة
رعى الفتـ ..بالعصـ ..المواشي .

(1.5ن)
تاء مربوطة  /مبسوطة

نشـ ..فـ ..اد في أسرة محافظة.

صوت اإلذاعـ ..يفتح مجاال أمام إبداعا ..الشعراء.

)2ـ أضع ( ابن ) أو ( بن ) مكان النقط :
ـ عبد المجيد  .....جلون أديب مغربي .
ـ  ....سينا طبيب عربي .
)3ـ أجعل الكلمات بين قوسين نكرة مع الشكل التام .
ـ حضر ( القاضي )  ..........جلسة المحكمة للحكم على (الجاني) .......
ـ زرت المريض في ( المستشفى )  .............ورجوت هللا (بالدعاء)..............لتعجيل شفائه.

(0.5ن)

(1ن)

المجال الرئيسي الثالث  :اإلنشاء(  15نقطة).

نص الموضوع :
أكتب رسالة خطية إلى صديقي (صديقتي) من عشرة
سطور  ،أتحدث فيها عن فوائد ألعاب الفيديو
محذرا(ة) إياه (ها) من مخاطرها قصد اجتنابها .

تؤخد

الموجهات التالية بعين االعتبار أثناء التحرير:

ـ مكان وتاريخ الرسالة
ـ أسم المرسل إليه .
ـ عبارة المجاملة االف تتاحية .
ـ النص األساس ( فوائد ألعاب الفيديو ومخاطرها ).
ـ عبارة المجاملة الختامية .
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نص الوضعية التقوميية اخلاصة بالرتبية اإلسالمية

أرادت سلوى املصابة مبرض مزمن يف أول يوم من شهر رمضان أن تستفيد من خدمات شبكة
األنرتنيت فاستعملت هاتفها الذكي تروحيا عن نفسها وانشغلت به حيث انساقت يف عاملها تبحر من
غرف الدردشة إىل الشرائط املصورة املتنوعة واألغاني املختلفة.....
فتدخل والدها موجها إياها إىل ضرورة زيارة املواقع املفيدة الستثمار الوقت فيما يدعو
لالستق امة و االهتمام مبا يعود عليها باخلري والنفع وزيادة اإلميان مع الرضا والتفاؤل بقدر اهلل
وقضائه يف هذه املناسبة الكرمية.
فنصحها باالنشغال باملواعظ واإلرشادات الدينية وتالوة القرآن والبحث يف السرية النبوية والعبادات
املتنوعة من األذكار واألوراد والتفكّر يف آيات اهلل وآالئه ..... .تأثرت سلوى بنصائح والدها وامتثلت
هلا  ،لتحفظ حق اهلل وحق غريها وحق نفسها وتنال بــر الوالدين و األجر والثواب من اهلل تعاىل .

أ ستغل جيدا وقــيت يف رمضان .

ـ أقرأ نص الوضعية ثم أجيب عن األسئلة املطلوبة .
(1ن)

) 1ــ أ)ـ اكتسبت سلوى السلوك املستقيم من خالل توجيهات أبيها بأدائها حق اهلل وحق نفسها  ،وحق غريها ،لكون االستقامة من متام اإلميان
أمتم م ن قولة تع ا ىل يف سو رة اجل ن  ( ( :وأن لو ا ست ق اموا على .................................................................................................................
 ................................................................................................... .....................................................عذا ب ا صع دا ) ).
(1ن)
ـ ب )ـ قابلت سلوى االبتالء الذي أصابها بالصرب والرضا .
أ ستشه د م ن سو رة امللك بآ ية تبني أن ا هلل تع ا ىل خلق املوت واحلي اة الختب ا ر اإلنس ان .
(( ))................................................................................................................................................................................ ............................................
(1ن)
ـ ج )ـ حافظت سلوى على حق غريها بالعناية باملساكني والفقراء .
أكمل ب الكلم ات ال ق رآنية اآل ي ات اليت تظه ر ع اقبة ح رم ان الف ق راء الص دقة .
( ( إذا أقسموا  ...........................مصب حني وال يستثنون  ...............................ط ائف م ن ر بك وهم  ..............................فأصبحت ) ) .............................
( 0.75ن)
 ) 2ـ أ)ـ أشرح الكلمات التالية:
 ـ صع ـــــ دا ....................... :
 ـ ليبلوكم ..................... :
 ـ ط ــــ ائف ........................ :
(0.5ن)
ـ ب )ـ أضع عالمة (  ) Xأمام الكلمة القرآنية وحكمها الرتتيلي .
حكمـــــــــــــــــــــــــه ا الرتتيــــــــــــــــــــــــــــلي
الكـــــــــــــلمــــــة
م د مشـــــــــــــــبع
إمــــــــــ الة
إدغـــــــــــــ ام
ال قـــــــــــ رآنيــــــة
السمــــــــــــــــــآء
وم ن يع رض
(0.5ن)
) 3ــ أ)ـ أستخرج من نص الوضعية ركنا من أركان اإلميان  .ـ . ........................................................................
( 0.75ن)
ـ ب )ـ أضع كل مرتبة من مراتب الدين التالية ( اإلسالم  /اإلميان  /اإلحسان ) مبا يناسبها يف اجلدول .
ـ ............................
ـ هو التص د يق الي قيين بوجود ا هلل ومالئكته وكتبه و ر سله واليوم اآلخ ر وال ق د ر خريه و ش ره.
ـ ............................
ـ اإلخالص يف العب ادة هلل وأداؤه ا بإت ق ان .
ـ ............................
ـ اال ستسالم ألوام ر ا هلل تع ا ىل بأداء األ رك ان اخلمس ة .
( 1ن)
) 4ــ أ)ـ أعرف الصيام شرعا وأستشهد بآية على مشروعيته .
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................... .............................. ........................................................................................................................................................

ـ ب )ـ أحدد العذر الذي حال دون صيام سلوى  ،مبينا احلكم الشرعي يف ذلك .
احلكم الش رعي
العـــذ ر
ـ ...................................................
ـ ................................................
ـ ج )ـ أصنف العبارات التالية حسب حكمها الشرعي  ( :تعجيل الفطور  /النية  /البلوغ ) .
م ن ف رائض الصي ام

م ن سن ن الصي ام

م ن ش روط الصي ام

ـ .............................

ـ .............................

ـ .............................

 ) 5ـ أ)ـ تضمنت الوضعية قيميت الرضا والتفاؤل  .أضع سطرا حتت اسم املرأة اليت اتصفت بهما .
ـ م ر يم عليه ا السالم.
ـ ام رأة عم ران (حنة ).
ـ آ سية بنت م زاحم .
ـ ب )ـ أصبحت سلوى شديدة احلرص على حفظ القرآن الكريم  ،أستخلص ثالث فوائد لفضل تالوة القرآن .
 ـ ...........................................................................................................................



(0.75ن)

( 0.5ن)
(0.75ن)

ـ............................................................................................................................
ـ............................................................................................................................

) 6ـ أجيب ب " صحيح " أو " خطأ " أمام العبارات باجلدول :
العبـــــــــــــــــــــارة
ـ دامت الدعوة السرية لإلسالم مخس سنوات .
ـ امتاز الرسول صلى اهلل عليه وسلم بصربه وحلمه حني تبليغ الرسالة .
ـ أول من آمن من الرجال هو عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه .
ـ السيدة مسية أم عمار أول امرأة استشهدت يف اإلسالم .
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(0.5ن)

" صحيح " أو " خطأ "
ـ ......................
ـ ......................
ـ ......................
ـ ......................

(1ن)

ب التوفيق
إن شاء اهلل

االمتحان الموحد االقليمي

اللغة العربية و التربية اإلسالمية

لنيل شهادة الدروس االبتدائية
السنة السادسة من التعليم االبتدائي
دورة  :يونيو 2018

عناصر اإلجـــــــــــابة

اللغة العربية

المجال الرئيس األول :القراءة والشكل(  20نقطة ).
(2ن)

 )1ـ أمأل الجدول حسب المطلوب :
المطلوب
الكلمة
المرادف
نافعا
الجمع
النشاط

الكلمة
أكثر
أساليب

الجواب
مفيدا
أنشطة

الجواب

المطلوب
الضد
المفرد

أقل
أسلوب

 )2ـ أضع العالمة ( )Xفي الخانة المناسبة لتحديد نوعية النص .
ـ حوار

ـ قصة

(1ن)
ـ مقالة

X

 )3ـ أذكر أسلوبين صيغت بهما الجملة التالية  ( :احترس يا طفل ).
/
ـ األمر
الصيغة األولى:
 )4ـ أحدد القيمة التي يهدف إليها النص بوضع العالمة ( )Xفي الخانة المناسبة.
ـ
ـ
ـ

ـ رسالة
(2ن)
الصيغة الثانية  :ـ النداء

(1ن)

ـ حب األطفال للحاسوب .
X

ـ خطورة ألعاب الفيديو على األطفال .

ـ ابتكار األطفال أللعاب الفيديو .

)5ـ أستخرج بعض مخاطر ألعاب الفيديو الواردة في النص.
حسب ما ورد في النص .
ـ قال الكاتب  " :ألعاب الفيديو سالح ذو حدين يمكن أن يكون نافعا إذا أحسن الطفل اختيار مضمونها"
)6
ـ ما رأيك في قول الكاتب ؟.
يحتسب كل رأي قريب من المعنى .
)7ـ أبين الفكرة األساس للفقرة األخيرة من النص.
كل فكرة تدل على مغزى الفقرة األخيرة .
)8ـ أقترح عنوانا مناسبا للنص.
أي عنوان منسجم مع موضوع النص .
)9ـ أضبط بالشكل التام ما كتب بخط بارز في النص:

( 2ن)
(3ن)
(2ن)
(1ن)
(3ن)

إن هذا الصنف من األلعاب يترك تأثيرا على الجهاز العصبي و البصري،
)10ـ بالجملة المشكولة التالية ثالثة أخطاء :
( 3ن)

فعندما يتعلق العب بلعبة ما  ،يتغير سلوكه ،يضيع فرص نجاحه وتتأثر دراسته وطريقة تفكيره .
اخلطــأ
بلعبة
سلوكه
فر ص
1

الصـــــواب
بلعبةٍ
سلوكه
فر ص

التعليـــــــــــــــــل ( موقعها اإلعرابي )
جار مجرور
فاعل مرفوع
مفعول به

المجال الرئيس الثاني :الدرس اللغوي (  15نقطة).
أ ـ التراكيب 6( .ن)
 )1ـ أستخرج من النص ما هو مطلوب حسب الترسيمة .
ناسخ فعلي
تمييز ملحوظ
يكون
انتشارا

(2ن)
توكيد معنوي
نفسه

مفعول مطلق
تغيرا

) 2ـ أكمل الجمل التالية بما هو مطلوب :
( تمييز ملفوظ )
ـ يتكون الشهر من ثالثين يوما .
( مفعول ألجله )
ـ أمارس الرياضة حفاظا على صحتي .
( حال جملة اسمية )
ـ ألعب اللعبة و أنا مسرور .
( نعث حقيقي )
ـ قرأت كتبا مفيدة .
) 3ـ أصل بسهم الكلمة المسطر تحتها في الجمل بالظاهرة التركيبية المناسبة لها.
ـ هذا أب مهذب ابنه ........................................
 ـ مفعول معه .

 ـ بدل .
ـ لم أتفحص مواقع األلعاب إال واحدا .......................
ـ سافرت وطلوع الشمس ..................................
 ـ نعت سببي .

ـ تتعدد ألعاب الفيديو مخاطرها ............................
 ـ مستثنى .

) 4ـ أعرب ما تحته خط حسب سياقه في النص .
 العنف  :مفعول به منصوب .
 نافعا  :خبر كان منصوب .
ب ـ الصرف والتحويل6(.ن)
) 1ـ أستخرج من النص ما يناسب الترسيمة التالية:
اسم فاعل
اسم منسوب
اسم التفضيل
مصدر غير ثالثي
(واحد فقط)
(واحد فقط)
(واحد فقط)
(واحد فقط)
حركية  /إدراكية  /العقلي  /نافع  /العبا  /الطائرات
اكت ساب  /اختيار  /انتشار  /أكثر
العصبي /البدني  /البصري
تغير /تأثير /تقرير /ارتكاب
) 2ـ أتمم ملء الجدول التالي وفق المطلوب :
الجواب
المطلوب
الكلمة
المكان
اسم
ـ وقف
موقف
اسم اآللة
ـ نشر
منشار
فعل مجرد
ـ أقبل
قبل
فعل مزيد
ـ خرج
أخرج  /استخرج/خرَّ ج/تخرَّ ج
)3ـ أحدد نوعية األسماء بالجدول (،مقصور/ممدود/منقوص)
الساعي
هواء
مقهى
راع
االسم
نوعه
منقوص
ممدود
مقصور
منقوص
) 4ـ أكتب األرقام كتابة صحيحة بالحروف .
ـ في ظرف ( )3ثالث ساعات  ،تفحص أحمد ( )14أربعة عشر موقعا .
)5ـ أحول الجملة التالية إلى الجمع المذكر " :نقلد ما نراه على الشاشة "
أنتـم تقلدون ما ترونه على الشاشة .
ج ـ اإلمالء 3(.ن)
)1ـ أكمل كتابة الكلمات بما هو مطلوب .
همزة متوسطة  /متطرفة
ألف لينة مقصورة /ممدودة
رعى الفتـى بالعصـا المواشي .

نشـأ فـؤ اد في أسرة محافظة.

(1ن)

(1ن)

(1ن)

(2ن)

(1ن)

(1ن)
(1ن)

(1.5ن)
تاء مربوطة  /مبسوطة
صوت اإلذاعــة يفتح مجاال أمام إبداعا ت الشعراء.

)2ـ أضع ( ابن ) أو ( بن ) مكان النقط :
ـ عبد المجيد بن جلون أديب مغربي .
ـ ابن سينا طبيب عربي .
)3ـ أجعل الكلمات بين قوسين نكرة مع الشكل التام .
ان .
ـ حضر ( القاضي ) ق ٍ
اض جلسة المحكمة للحكم على (الجاني) ج ٍ
ـ زرت المريض في ( المستشفى ) م ست شفى ورجوت هللا (بالدعاء) بدعا ٍء لتعجيل شفائه.
2

(2ن)

(0.5ن)

(1ن)

المجال الرئيس الثالث  :اإلنشاء(  15نقطة).

نص الموضوع :

تؤخد

أكتب رسالة خطية إلى صديقي (صديقتي) من عشرة
سطور  ،أتحدث فيها عن فوائد ألعاب الفيديو
محذرا(ة) إياه (ها) من مخاطرها قصد اجتنابها .

الموجهات التالية بعين االعتبار أثناء التحرير:

ـ مكان وتاريخ الرسالة
ـ أسم المرسل إليه .
ـ عبارة المجاملة االفتتاحية .
ـ النص األساس ( فوائد ألعاب الفيديو ومخاطرها ).
ـ عبارة المجاملة الختامية .

شبكة التقويم وسلم التنقيط الخاص باإلنشاء.

نعم

الجانب المتعلق بتقنية
كتابة الرسالة

جانب المضمون

جانب التـقديــم

ال

هل كتب مكان وتاريخ الرسالة

1ن

 0.5ن

0ن

هل كتب اسم المرسل إليه

1ن

 0.5ن

0ن

هل افتتحت الرسالة بعبارة المجاملة االفتتاحية

1ن

 0.5ن

0ن

هل كتبت عبارة المجاملة الختامية في آخر الرسالة

1ن

 0.5ن

0ن

هل ختمت الرسالة ب إمضاء المرسل

1ن

 0.5ن

0ن

هل تم االلتزام بالموضوع المطلوب( الفوائد/المخاطر)

3ن

 1.5ن

0ن

هل األفكار متناسقة ومرتبة

2ن

1ن

0ن

هل الكتابة مقروءة ومرتبة

1ن

 0.5ن

0ن

هل الجمل تامة البناء تركيبيا

1ن

 0.5ن

0ن

هل الجمل تامة البناء صرفا وتحويال

1ن

 0.5ن

0ن

هل النص خال من األخطاء اإلمالئية

1ن

 0.5ن

0ن

هل تم احترام عالمات الترقيم

1ن

 0.5ن

0ن

مجموع النقط المحصل عليها

3

نسبيا

النقطة
النهائية

.../15

التربية اإلسالمية
ـ أقرأ نص الوضعية ثم أجيب عن األسئلة املطلوبة .
) 1ــ أ)ـ اكتسبت سلوى السلوك املستقيم من خالل توجيهات أبيها بأدائها حق اهلل وحق نفسها  ،وحق غريها ،لكون االستقامة من متام اإلميان
أمتم م ن قولة تع ا ىل يف سو رة اجل ن :
( ( وأن لو ا ست ق اموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذا ب ا صع دا ) ).
ـ ب )ـ قابلت سلوى االبتالء الذي أصابها بالصرب والرضا .
أ ستشه د م ن سو رة امللك بآ ية تبني أن ا هلل تع ا ىل خلق املوت واحلي اة الختب ا ر اإلنس ان .

(1ن)

(1ن)

(( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال ))
ـ ج )ـ حافظت سلوى على حق غريها بالعناية باملساكني والفقراء .
أكمل ب الكلم ات ال ق رآنية اآل ي ات اليت تظه ر ع اقبة ح رم ان الف ق راء الص دقة .

(1ن)

( ( إذا أقسموا ليصرمنها مصب حني وال يستثنون فطاف عليها ط ائف م ن ر بك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ) )
 ) 2ـ أ)ـ أشرح الكلمات التالية:
 ـ صع ـــــ دا  :شاقا أو شديدا

( 0.75ن)

ـ ليبلوكم  :ليمتحنكم أو ليختبركم
ـ ط ــــ ائف  :عذاب أو بالء



ـ ب )ـ أضع عالمة (  ) Xأمام الكلمة القرآنية وحكمها الرتتيلي .
حكمـــــــــــــــــــــــــه ا الرتتيــــــــــــــــــــــــــــلي
الكـــــــــــــلمــــــة
ال قـــــــــــ رآنيــــــة
م د مشـــــــــــــــبع
إمــــــــــ الة
إدغـــــــــــــ ام
السمــــــــــــــــــآء
X
وم ن يع رض
X
) 3ــ أ)ـ أستخرج من نص الوضعية ركنا من أركان اإلميان  .ـ اإليمان بقدر هللا وقضائه .
ـ ب )ـ أضع كل مرتبة من مراتب الدين التالية ( اإلسالم  /اإلميان  /اإلحسان ) مبا يناسبها يف اجلدول .
ـ هو التص د يق الي قيين بوجود ا هلل ومالئكته وكتبه و ر سله واليوم اآلخ ر وال ق د ر خريه و ش ره.
ـ اإلخالص يف العب ادة هلل وأداؤه ا بإت ق ان .
ـ اال ستسالم ألوام ر ا هلل تع ا ىل بأداء األ رك ان اخلمس ة .

ـ اإليمان
ـ اإلحسان
ـ اإلسالم

) 4ــ أ)ـ أعرف الصيام شرعا وأستشهد بآية على مشروعيته .

ـ الصيام هو االمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد والتقرب من هللا .
ـ مصداقا لقوله تعالى (( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ))
ـ ب )ـ أحدد العذر الذي حال دون صيام سلوى  ،مبينا احلكم الشرعي يف ذلك .
العـــذ ر

ـ المرض المزمن

ـ الفدية

احلكم الش رعي

ـ ج )ـ أصنف العبارات التالية حسب حكمها الشرعي  ( :تعجيل الفطور  /النية  /البلوغ ) .
م ن ف رائض الصي ام

م ن سن ن الصي ام

ـ النية

ـ تعجيل الفطور

ـ البلوغ

 ) 5ـ أ)ـ تضمنت الوضعية قيميت الرضا والتفاؤل  .أضع سطرا حتت اسم املرأة اليت اتصفت بهما .
ـ م ر يم عليه ا السالم.
ـ ام رأة عم ران (حنة ).
ـ آ سية بنت م زاحم .
ـ ب )ـ أصبحت سلوى شديدة احلرص على حفظ القرآن الكريم  ،أستخلص ثالث فوائد لفضل تالوة القرآن .

شفا عة للعبد عند ربه وعلو وارتقاء في جنته  /.تقرب العبد من هللا  /.تزكية ألخالق المؤمن  /تقويم لسلوكه  /طمأنة القلوب .........
( تحتسب جميع اإلجابات القريبة من المعنى ).

4

( 0.5ن)
( 0.75ن)

( 1ن)

(0.5ن)

(0.75ن)
م ن ش روط الصي ام

) 6ـ أجيب ب " صحيح " أو " خطأ " أمام العبارات باجلدول :
العبـــــــــــــــــــــارة
ـ دامت الدعوة السرية لإلسالم مخس سنوات .
ـ امتاز الرسول صلى اهلل عليه وسلم بصربه وحلمه حني تبليغ الرسالة .
ـ أول من آمن من الرجال هو عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه .
ـ السيدة مسية أم عمار أول امرأة استشهدت يف اإلسالم .

(0.5ن)

" صحيح " أو " خطأ "

ـ خطأ
ـ صحيح
ـ خطأ
ـ صحيح

( 0.5ن)
(0.75ن)

(1ن)

