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أوال :اللغة العربية( 05نقطة)
الـمـاء

النص:

الماء منبع الحياة وسر وجودها ،إال أنه ال يعاني من مشكلة التلوث فحسب ،بل هناك مشكلة أكثر خطورة تهدده ،إنها مشكلة تبذير
مياه الشرب .فنظرا لكون الماء في متناول السكان بالمدن ،غالبا ما يستهلك بكيفية عشوائية وبدون تبصر .كما أن بعض اإلهماالت
تؤدي إلى ضياعه بكميات هائلة جراء رشحه من الصنابير واألنابيب وسقي المساحات الخضراء ،إضافة إلى االستهالك المفرط في
الميدان الصناعي وغيره من المجاالت.
إن سلوكات األفراد في االستهالك قد تبدو دون تأثير ،لكن إذا ما تم تجميع الكميات الضائعة ،فسيظهر إذ ذاك بوضوح التبذير الهائل
الذي يتعرض له الماء الصالح للشرب .فعلى كل مواطن أن يدرك هذه الحقيقة ويحافظ على الماء ،فما أعظمه من نعمة!.
 - Iالقراءة والشكل  02( :نقطة)

 -1اضبط بالشكل التام من :إن سلوكات ....
-2

إلى  ....الماء الصالح للشرب.

أ  -مـا مرادف  :تـبـذيـر  -السلوكات ؟

 -3ما نوع النص :

-

شعر

مقالة

-

8ن

ب  -ما ضد  :اهتمام – غموض ؟
وثيقة

؟

1ن
2ن

 -4يعاني الماء من مشكلتين أساسيتين ،ما هما ؟ وأيهما أخطر حسب النص ؟

1ن

 -0ما هي أسباب ضياع الكميات الهائلة من الماء ؟

3ن

 -6حدد الفكرة العامة للنص .

1ن

 -7ما جموع المفردات التالية  :الماء  -المادة

2ن

 -8استخرج أسلوب التعجب الوارد في النص.

2ن

 – IIالدرس اللغوي  51 :ن
 – 5التراكيب 6 ( :ن)

1ن

أ – اعرب ما تحته خط في النص  :الماء منبع الحياة  -عشوائية  -التبذير
ب – أتمم الجمل اآلتية بالمطلوب مع الشكل التام:
 -يستهلك الماء الصالح للشرب  .......مفرطا ( .مفعول مطلق )

2ن

 -عاد الفالح من عمله  ( . ................. .........حال جملة فعلية أو اسمية)

2ن
2ن

ج – أصل بخط الظاهرة التركيبية التي تحتها خط بما يناسب فيما يلي:
 يظهر التبذير الهائـل الذي يتعرض له الماء .

 توكيد

 يعـود الفالحون إلى منازلهم وغـروب الشمس .

 مفعول معه

 حضر المسؤول نفـسـه لمراقبة عداد الماء .

 نعث

د – حول من المعلوم فاعله إلى المجهول فاعله في الجملة اآلتية مع الشكل التام:

يستهلك معظم الناس الماء بكيفية عشوائية.

2ن

 – 0الصرف والتحويل  6( :ن)
أ – أتمم ملء الجدول التالي مع الشكل التام :
اسم المفعول
اسم الفاعل
اسم اآللة
المصدر
الفعل
...
...
...
...
فـتـح
ب – اكتب العدد والمعدود بالحروف مع الشكل التام فيما يلي  :تحدثت (  3فتاة ) عن أهمية الماء في الحياة.
ج – حول الجملة اآلتية إلى الجمع المذكر :التلميذ ينتبه لألستاذ كي يتعلم كيف يحافظ على صحته.

1ن
1ن
1ن

 – 3إمالء  3( :ن)

أ – ضع (ابن) أو (بن) مكان النقط فيما يلي:
 +كن  ...من شئت واكتسب أدبا.

2ن
 +نفى المستعمر محمد  ...يوسف إلى مدغشقر.

ب -اكتب جموع الكلمات التالية مع الشكل التام :رأس – فأر – مسألة  -قراءة .
ج  -أضف التاء فيما يأتي من األسماء  :مبارا - ...مـئـذ نـ - ...صــو - ...قـضا...
 - IIIاإلنشاء :

2ن
2ن

 51ن

تحدث في حدود ثمانية أسطر عن الماء وأهميته في الحياة ومجاالت استعماله وكيفية المحافظة عليه من التلوث والضياع ،مع
مراعاة التصميم المناسب ،وتسلسل األفكار ،والتوظيف السليم لكل من الرصيد اللغوي وعالمات الترقيم ،وإدراج االستشهادات.


ثانيا :التربية اإلسالمية
القرآن

(  15نقط )

الكريم  0( :ن)

 - 1أتمم كتابة اآليات التالية بدون شكل:
-

« فانطلقوا وهم يتخافتون  ...........بل نحن محرومون» .

سورة القلم

 2.1ن

-

« فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ...........يومئذ ثمانية» .

سورة الحاقة

 2.1ن

 – 2ما القاعدة التجويدية في قوله تعالى  ( :وانشقـت السمـآء ) ؟

2ن

 – 3ما معنى :وقعت الواقعة ؟

2ن

العقيدة والعبادات  2.2 (:ن)
2ن

 – 1ما هي كلمة التوحيد ؟ وما معناها ؟
 - 2حدد فرائض الصوم مما يلي :اإلكثار من العبادة – النية – تعجيل الفطور – عدم تعمد القيء – اإلغماء – الوضوء.
 - 3أمأل الجدول بما يناسب مما يلي  :العدم – الجهل – يفعل ما يشاء – القدم – البقاء
صفات واجبة

صفات مستحيلة

 0.1ن
2ن

صفات جائزة

اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية  1.1( :ن)
 – 1ما حكم تناول المخمرات في اإلسالم ؟ استشهد بحديث نبوي شريف.

 2.1ن

 - 2ما سبب انهزام المسلمين في غزوة أحد ؟

 0.1ن

 – 3أتمم بكتابة التاريخ المناسب :حج الرسول صلى هللا علي وسلم في السنة ...........هجرية ،وتوفي في السنة .......هجرية 0.1 .ن

انتهى وهللا ولي التوفيق
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أوال – اللغة العربية  03( :نقطة) .
 - Iالقراءة والشكل  02 :ن

1-1

 – 1الشكل  8 :ن (تخصم نصف نقطة عن كل خطأ مرتكب)

إن سلوكات األفراد في االستهالك قد تبدو دون تأثير ،لكن إذا ما تم تجميع الكميات الضائعة ،فسيظهر إذ
ذاك بوضوح التبذير الهائل الذي يتعرض له الماء الصالح للشرب.
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1

 السلوكات = التصرفات والممارسات  2نأ  -تـبـذيـر = ضياع وإسراف
2ن
– غموض  #وضوح
ب  -اهتمام  #إهمال
2ن
 مقالةما نوع النص :
1ن
يعاني الماء من مشكلتين أساسيتين ،هما  :الثلوت والتبذير ،واألخطر سسب النص هو التبذير.
أسباب ضياع الكميات الهائلة من الماء :االستهالك العشوائي بالمنازل -االهماالت -الرشح من الصنابير واألنابيب-
0ن
سقي المساسات -...االستهالك المفرط( .........تقبل اإلجابات الصسيسة)
الفكرة العامة للنص  :تقبل جميع اإلجابات الصسيسة سول أهمية الماء في السياة واألخطار التي تهدده كالتبذير
1ن
والتلوث ،وأسباب ضياعه وضرورة المسافظة عليه ألنه نعمة عظيمة.
2ن
 المادة  :المواد .جمع المفردات  :الماء  :المياه
2ن
ما أعظمه من نعمة !.

 – IIالدرس اللغوي  51 :ن

 – 5 – 0التراكيب  6ن أ – اإلعراب :

2ن

 -الماء :مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره .منبع :خبر المبتدأ مرفوع وهو مضاف .الحياة :مضاف إليه مجرور 1ن

 عشوائية :نعث تابع لمنعوته -التبذير:

في الجر.

 5.0ن

فـاعل مرفوع بالضمة في آخره 5.0 .ن

ب – اتمم الجمل اآلتية بالمطلوب مع الشكل التام :
 +يستهلك الماء الصالح للشرب استهالكا مفرطا  ( .مفعول مطلق )

1ن

 +تقبل اإلجابات الصسيسة شريطة أن يكون فيها السال جملة فعلية أو جملة اسمية .

1ن

ج – اصل بخط الظاهرة التركيبية التي تستها خط بما يناسب .

1ن



يظهر التبذير الهائـل الذي يتعرض له الماء .



توكيد



يعـود الفالسون إلى منازلهم وغـروب الشمس .



مفعول معه



سضر المسؤول نفـسـه لمراقبة عداد الماء .



نعث

د–

يستهلك الماء بكيفية عشوائية .

1ن

 – 0 –0الصرف والتحويل  6 :ن
أ – اتمم ملء الجدول التالي مع الشكل التام :
اسم الفاعل
اسم االلة
المصدر
الفعل
فاتح
مفتاح
فتح
فـتـح
ب – تسدثت ثالث فتيات عن أهمية الماء في السياة .
ج – التالميذ ينتبهون  5.0لألستاذ كي يتعلموا  5.0كيف يسافظون  5.0على صستهم. 5.0 .
(

4*3.0

1ن

)

اسم المفعول
مفتوح

( ) 1+1

2ن
2ن

 – 3 -0امالء  0 :ن

أ – اضع  -ابن  -أو  -بن  -مكان النقط فيما يلي :
 +نفى المستعمر مسمد بن يوسف الى مدغشقر .
 +كن ابن من شئت واكتسب ادبا .
رؤوس – فئران – مسائل  -قراءات .
ب  -اكتب جموع الكلمات ،مع الشكل التام :
مباراة  -مـئـذنـة  -صــوت  -قـضاة
ج  -اضيف التاء المناسبة :
 - IIIاالنشاء :

1ن
1ن
1ن

 11ن

يجب أن يكتب المتعلم في سدود ثمانية أسطر عن أهمية الماء في السياة ومجاالت استعماله وكيفية المسافظة عليه من
التلوث والضياع مراعيا ما يلي  + :التصميم الجيد للموضوع(ن + )2تسلسل األفكار والتزام الموضوع
واالنسجام (4ن)  +التوظيف السليم للرصيد اللغوي(4ن)  +إدراج االستشهادات(2ن)  +التوظيف السليم
لعالمات الترقيم( )2الخط الجيد والتنظيم (1ن).


ثانيا  :التربية اإلسالمية

(  11ن )

القرآن الكريم  5 :ن

 - 1اتمم كتابة اآليات بدون شكل :
 « فانطلقوا وهم يتخافتون أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكين ،وغدوا على سرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا 1.0ن
لضالون بل نسن مسرومون  » .سورة القلم
 «فإذا نفخ في الصور نفخة واسدة وسملت االرض والجبال فدكتا دكة واسدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقـت 1.0ن
السمآء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويسمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ».سورة الساقة.
 – 2القاعدة التجويدية في قوله تعالى  « :وانشقـت السمـآء» هي المد المتصل المشبع .
–3

وقعت الواقعة تعني قامت القيامة .

2ن
2ن

العقيدة والعبادات  1.0 :ن

 - 1كلمة التوسيد هي  :ال إله إال هللا
 - 2فرائض الصوم  – :النية
-3

( 2.10ن)

( 3.10ن)

و معناها أن ال معبود بسق إال هللا سبسانه وتعالى.

– عدم تعمد القيء.

 3.10ن

( 3.0ن)

 3.10ن

صفات واجبة

صفات مستسيلة

صفات جائزة

القدم – الوجود(0,5ن)

الجهل – العدم(0,5ن)

يفعل ما يشاء()0,25

اآلداب والحديث والسيرة  1.0 :ن

 - 1تناول المخمرات في اإلسالم سرام

( 5.0ن)

السديث" :كل مسكر خمر وكل خمر سرام".

 - 2سبب انهزام المسلمين في غزوة "أسد" هو مخالفة الرماة ألوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم.

1ن
 5.0ن

 - 3سج الرسول صلى هللا عليه وسلم في السنة العاشرة ()11هجرية وتوفي في السنة  11للهجرة.

 5.0ن .

