
.فـة و نصـساع:اإلنجـازمدة .                  اللغة العربیة و التربیة اإلسالمیة:ادة م
50 

:النص
وال يجني ثمارھا إال العاقليضیع الكثیر من النا س أوقاتھم  في اللھو و اللعب، فال يعرف قیمتھا إال 

.الحكیم
، وإنما أريد أن وتعبابالعمل، وأن تكون الحیاة كلھا جدا كلهوال أقصد بالمحافظة على الوقت أن يمأل 

: تكون أوقات الفراغ خاضعة لحكم العقل، فال تكون الغاية منھا قتل الوقت، بل نصرفھا لفائدة صحیة 
.كاأللعاب الرياضیة أو لفا ئدة نفسیة كالمطالعة العلمیة واألدبیة

في أقوال السلف، لنرى كیف نظروا إلى األوقات - في سطور مضیئة، وكلمات صادقة  -.......لنتأمل
ما ندمت على شيء كنـدمي على يوم غربت شمسه، : " وكیف استفادوا منھا، قال عبد هللا بن مسعود 

".ونقص فیه أجلي ولم يزد فیه عملي 

.)نقطة20(و الشكلالقراءة : المجال الرئیسي األول 
.أعط  عنوانا مالئما للنص -1
.اضبط الفقرة األولى بالشكل التام-2
.، نصرفھاالتعب : اشرح ما یلي -3
.السلف ، غربت: د الكلمات اآلتیة ما ض-4
.الحكیم ، العقل: ما جمع -5
.استخرج الفكرة العامة للنص-6
كیف یمكن المحافظة على الوقت في نظرك ؟- 7

.)نقطة15(لدرس اللغوي ا: المجال الرئیسي الثاني 

.)نقط06(التراكیب: المجال الفرعي األول 

.یمد –ینجز –ضاع –استدعى –جنى –وقف : ضع األفعال التالیة في الخانة المناسبة -1
األفعال الالزمة
األفعال المتعدیة

:استخرج من النص ما یناسب خانات الجدول التالي -2
مفعول بھ ضمیر توكید لفظي نعت حقیقي توكید معنوي

.أعرب ما تحتھ خط في النص-3

.)نقط06(صرف وتحويل: المجال الفرعي الثاني 
:أمأل الجدول من النص -1

فعل مزید بثالثة أحرف فعل أجوف فعل ناقص فعل مھموز

.مقبول-ریاضیة -أحسن –مطرقة –مستفید –عمل –معمل : بما یناسب من الكلمات التالیة أمأل الجدول-2
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اسم تفضیل اسم منسوب اسم اآللة اسم المكان مصد ر اسم الفاعل

.أنت ، أنتما ، ھم ، ھن : حول الجملة التالیة  مع الضمائر -3
.نحن نصرف وقتنا  لفائدة صحیة +   

.)نقط03(إمالء:المجال الفرعي الثالث 
.مكان النقط " بن " أو" ابن"ضع كلمة -1

.خلدون مؤرخ عربي +...... .نصیر الفاتح العظیم ..... موسى + 

.فئران –بؤساء –آبار –أسئلة :  حول الجموع اآلتیة إلى المفرد -2

.)نقطة15(إنشاء: المجال الرئیسي الثالث 

یقضي صدیقك كل وقت فراغھ في اللھو واللعب ، أكتب لھ رسالة، في سبعة أسطر، تنصحھ فیھا كیف یستغل ھذا
:، مع اعتبار ما یلي الوقت فیما ینفعھ

.االرتباط بالموضوع + 
. الستعمال السلیم لعالمات الترقیما+ 
.لتنظیم المادي المقروئیة وا+ 

10
.   )ن05(قرآن كريم:  المجال الرئيسي األول

. " ال تخفى منكم خافیة  : إلى قولھ تعالى ...............فإذا نفخ في الصور : " أكتب من قولھ تعالى -1
.السماء: ما ھو الحكم التجویدي في المفردة التالیة -2
. واھیة-الواقعة  :  التالیتین بین معنى المفردتین -3

.)نقط2.5(عقائد وعبادات: المجال الرئيسي الثاني

:   میز بین الصفات الواجبة والجائزة والمستحیلة في حقھ تعالى مما یلي -1
.العجز _ القدم –العدم –القدرة –یفعل ما یشاء –الجھل –الكالم –الوجود –الفناء 

ت المستحیلةالصفا ت  الجائزةالصفا ت الواجبةالصفا

.''..................ن آمنوا كتب یا أیھا الذی: " أتمم آیة وجوب الصیام -2
.شروط الصیام–سنن الصیام –مستحبات الصیام –فرائض الصیام : الفراغ بأحكام الصیام المناسبة امإل-3

............................: النیة من*................: ..........البلوغ من* 
................. : تعجیل الفطور من *...........: الدعاء عند اإلفطار من *

. )ن2.5(السيرة واآلداب اإلسالمية والحديث النبوي الشريف: المجال الرئيسي الثالث 

:قال ) ص(عن ابن عمر رضي هللا عنھما أن رسول هللا : أتمم الحدیث النبوي الشریف - 1

........................"عذبت امرأة في " 
: حدد الجواب الصحیح فیما یلي - 2

. بدر–أحد –فتح مكة  : انھزم المسلمون في غزوة -أ
. عائشة–حفصة –أم سلمة : مرض الوفاة في بیت  ) ص(مرض الرسول -ب
. التاسعة –العاشرة –الخامسة :  كانت حجة الوداع في السنة الھجریة - ج
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 .ؿبػـخ ٗ ّظـف: ٍضح اإلّجـبػ.                                                     اىيغخ اىؼغثٞخ ٗ اىزغثٞخ اإلؿالٍٞخ: ٍبصح 

 

 . ٗال ٝجْٜ ثَبعٕب إال اىذنٌٞ  اىؼبقوٝؼٞغ اىنثٞغ ٍِ اىْب ؽ أٗقبرٌٖ  فٜ اىيٖ٘ ٗاىيؼت ، فال ٝؼغف قَٞزٖب إال

  ، ٗإَّب أعٝض أُ رنُ٘ أٗقبد اىفغاؽٗرؼجب ثبىؼَو ، ٗأُ رنُ٘ اىذٞبح ميٖب جضا  مئٗال أقظض ثبىَذبفظخ ػيٚ اى٘قذ أُ َٝأل

 مبألىؼبة اىغٝبػٞخ أٗ ىفب ئضح: سبػؼخ سبػؼخ ىذنٌ اىؼقو ، فال رنُ٘ اىغبٝخ ٍْٖب قزو اى٘قذ ، ثو ّظغفٖب ىفبئضح طذٞخ 

 .ّفـٞخ مبىَطبىؼخ اىؼيَٞخ ٗاألصثٞخ 

 فٜ أق٘اه اىـيف ، ىْغٙ مٞف ّظغٗا إىٚ األٗقبد ٗمٞف- فٜ ؿط٘ع ٍؼٞئخ ، ٗميَبد طبصقخ  ...  -  ىْزأٍو 

 ٍب ّضٍذ ػيٚ شٜء مْـضٍٜ ػيٚ ًٝ٘ غغثذ شَـٔ ، ّٗقض فٞٔ أجيٜ ٗىٌ: " ؿزفبصٗا ٍْٖب ، قبه ػجض هللا ثِ ٍـؼ٘ص ا

 " .ٝؼص فٞٔ ػَيٜ 

 20:     ُ :اىقغاءح ٗاىشنو : اىَجبه اىغئٞـٜ األٗه

 2: ُ :           أػؾ  ػْ٘اّب ٍالئَب ىيْض -   1

 6:   ُ .   اػجؾ اىفقغح األٗىٚ ثبىشنو اىزبً -  2

 2: ّقؼٖٞب   ُ : اىؼٞبء                         ّظغفٖب : اىزؼت :    اىزؼت  ، ّظغفٖب  : اشغح ٍب ٝيٜ - 3

 2:  شغقذ   ُ ≠ اىشيف              غغثذ  ≠اىـيف .       اىـيف ، غغثذ :  ٍب ػض اىنيَبد اٟرٞخ 4

 2: ػق٘ه                               ُ -       دنَبء   .                          اىذنٌٞ ، اىؼقو : ٍب جَغ - 5

 3: ُ .               اؿزشغج اىفنغح اىؼبٍخ ىيْض - 6

 3: ؟    ُ مٞف َٝنِ اىَذبفظخ ػيٚ اى٘قذ فٜ ّظغك - 7
 6:     ُ :اىزغامٞت : اىَجبه اىفغػٜ األٗه 

 2: ُ .   َٝض – ْٝجؼ – ػبع – اؿزضػٚ – جْٚ –ٗقف : ػغ األفؼبه اىزبىٞخ فٜ اىشبّخ اىَْبؿجخ  1
 األفؼبه اىالػٍخ ػبع-  ٗقف 

 األفؼبه اىَزؼضٝخ  َٝض– ْٝجؼ – اؿزضػٚ –جْٚ 

 2: ُ :   اىْض ٍب ْٝبؿت سبّبد اىجضٗه اىزبىٜ اؿزشغج ٍِ-2

 ر٘مٞض ٍؼْ٘ٛ ّؼذ دقٞقٜ ر٘مٞض ىفظٜ ٍفؼ٘ه ثٔ ػَٞغ

  ميٖب–مئ  ....... اىغٝبػٞخ –طذٞخ  سبػؼخ ٕــــــــب: ّظغفٖب 

 2: ُ :  أػغة ٍب رذزٔ سؾ - 3

 1: ُ .  فبػو ٍغف٘ع ثبىؼَخ اىظبٕغح فٜ آسغٓ : اىؼبقو 

 0,5: ُ . ٍْظ٘ة " جضا" رؼجب ٍؼط٘ف ػيٚ –اى٘اٗ دغف ػطف : ٗرؼجب 

 

 0,5: ُ .  ر٘مٞض ٍؼْ٘ٛ ٍغف٘ع ، ٕٗ٘ ٍؼبف ٗاىٖبء ػَٞغ ٍزظو فٜ ٍذو جغ ٍؼبف إىٞٔ : مئ 

 6: ُ :   طغف ٗرذ٘ٝو : اىَجبه اىفغػٜ اىثبّٜ 

 2: ُ :  أٍأل اىجضٗه ٍِ اىْض  -1

 

 فؼو ٍَٖ٘ػ فؼو ّبقض فؼو أج٘ف فؼو ٍؼٝض ثثالثخ أدغف

 رأ ٍو: ّزأٍو  جْٚ: ٝجْٜ  ػاص: ىٌ ٝؼص  اؿزفبصٗا

 2: ُ :  أٍأل اىجضٗه ثَب ْٝبؿت ٍِ اىنيَبد اىزبىٞخ - 2

 .ٍقج٘ه -  عٝبػٞخ -    أدـِ – ٍطغقخ – ٍـزفٞض – ػَو –ٍؼَو 

 

 
 وزارة التربية الىطىية 

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه

 طىجة تطىان: لجهة 

 المضيك الفىيدق: ويابة 
 

 االٍزذبُ اإلقيَٜٞ اىَ٘دض ىْٞو

 شٖبصح اىضعٗؽ االثزضائٞخ

 2012صٗعح ّٝ٘ٞ٘ 
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 اؿٌ اىفبػو ٍظض ع اؿٌ اىَنبُ اؿٌ اٟىخ اؿٌ ٍْـ٘ة اؿٌ رفؼٞو

 ٍـزفٞض ػَو ٍؼَو ٍطغقخ عٝبػٞخ أدـِ

 

 2: ُ .                أّذ ، أّزَب ، ٌٕ ، ِٕ : د٘ه اىجَيخ اىزبىٞخ  ٍغ اىؼَبئغ -  3

 

 .ّذِ ّظغف ٗقزْب ىفبئضح طذٞخ 

 0,5: ُ .        أّذ  رظغفِٞ ٗقزل  ىفبئضح طذٞخ 

 0,5: ُ .       أّزَب رظغفبُ ٗقزنَب ىفبئضح طذٞخ 

 0,5: ُ .        ٌٕ  ٝظغفُ٘ ٗقزٌٖ ىفبئضح طذٞخ 

 0,5: ُ .         ِٕ  ٝظغفِ ٗقزِٖ ىفبئضح طذٞخ 

 3:     ُ : إٍالء :   اىَجبه اىفغػٜ اىثبىث 

 .ٍنبُ اىْقؾ " ثِ " أٗ" اثِ"ػغ ميَخ -1

 0,5: ُ .    ٍ٘ؿٚ ثِ ّظٞغ اىفبرخ اىؼظٌٞ + 

 0,5: ُ .            اثِ سيضُٗ ٍؤعر ػغثٜ + 

 

 .د٘ه اىجَ٘ع اٟرٞخ إىٚ اىَفغص - 2

 . فئغاُ – ثؤؿبء – آثبع –أؿئيخ 

 0,5: ؿؤاه                               ُ : أؿئيخ 

 0,5: ثئغ                                  ُ :  آثبع   

 0,5: ثئٞؾ                               ُ : ثؤؿبء 

 0,5: فأع                                 ُ : فئغاُ  

 15:       ُ :إّشبء : اىَجبه اىغئٞـٜ اىثبىث 

 ٝقؼٜ طضٝقل مو ٗقذ فغاغٔ فٜ اىيٖ٘ ٗاىيؼت ، أمزت ىٔ عؿبىخ، فٜ ؿجؼخ أؿطغ، رْظذٔ فٖٞب مٞف ٝـزغو ٕظا

 :اى٘قذ فَٞب ْٝفؼٔ، ٍغ اػزجبع 

 .االعرجبؽ ثبىَ٘ػ٘ع ٗاالىزؼاً ثبىذجٌ + 

 .االؿزؼَبه اىظذٞخ ىؼالٍبد اىزغقٌٞ + 

 .اىَقغٗئٞخ ٗاىزْظٌٞ اىَبصٛ + 
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 .ٗدضح اىزغثٞخ اإلؿالٍٞخ: ػْبطغ اإلجبثخ ٗ ؿيٌ اىزْقٞؾ 

 

  5: ُ .       ؿ٘عح اىذب قخ .   قغآُ مغٌٝ :  اىَجبه اىغئٞـٜ األٗه   
 

  طفٍٞ٘ئ (14)ٗدَيذ األعع ٗاىججبه فضمزب صمخ ٗادضح  (13) فئطا ّفز فٜ اىظ٘ع ّفشخ ٗادضح :ثـٌ هللا اىغدَِ اىغدٌٞ -  1 

( 17)ٗاىَيل ػيٚ اعجبئٖب ٗٝذَو ػغف عثل ف٘قٌٖ ٍٝ٘ئض ثَبّٞخ   (16) ٗإٞخ طٗاّشقذ اىـَبء فٖٜ ٍٝ٘ئ (15)ٗقؼذ اى٘اقؼخ 

3 :ُ  .         (18)ٍٝ٘ئض ال رشفٚ ٍْنٌ سبفٞخ   
 

       1: ُ .            اىـَبء  اىَض اىَزظو : اىذنٌ اىزج٘ٝضٛ فٜ اىَفغصح - 2 

0,5: ُ .                                       قبٍذ اىقٞب ٍخ :   ٗقؼذ اى٘اقؼخ 3   

0,5: ُ.                                                        ػؼٞفخ :     ٗإٞخ     
 

2,5:     ُ : ػقبئض ٗػجبصاد : اىَجبه اىغئٞـٜ اىثبّٜ    
 

1,5: ُ :    ٍٞؼ ثِٞ اىظفبد اى٘اججخ ٗاىجبئؼح ٗاىَـزذٞيخ فٜ دقٔ رؼبىٚ ٍَب ٝيٜ -  1                

.اىؼجؼ _ اىقضً – اىؼضً – اىقضعح – ٝفؼو ٍب ٝشبء – اىجٖو – اىنالً – اى٘ج٘ص –    اىفْبء   

 اىظفب د اى٘اججخ اىظفب د  اىجبئؼح اىظفب د اىَـزذٞيخ

.اىؼجؼ – اىؼضً – اىجٖو -  اىفْبء  .ٝفؼو ٍب ٝشبء   اىقضعح– اىقض ً – اى٘ج٘ص – اىنالً    

 

0,25:   أرٌَ آٝخ ٗج٘ة اىظٞبً  -  2             

    ".ٝب أٖٝب اىظِٝ آٍْ٘ا مزت ػيٞنٌ اىظٞبً ، مَب مزت ػيٚ اىظِٝ ٍِ قجينٌ ىؼينٌ رزقُ٘                     " 

.     شغٗؽ اىظٞبً –   ؿِْ اىظٞبً – ٍـزذجبد اىظٞبً – فغائغ اىظٞبً : اٍإل اىفغاؽ ثأدنبً اىظٞبً اىَْبؿجخ -  3                 

 ُ      :0,75  

 

. اىْٞخ ٍِ فغائغ اىظٞبً +                           .  اىجي٘ؽ ٍِ  شغٗؽ اىظٞبً +             

.  رؼجٞو اىفط٘ع ٍِ ؿِْ اىظٞبً          +. اىضػبء ػْض اإلفطبع ٍِ ٍـزذجبد اىظٞبً +             
 

2,5: ُ .  اىـٞغح ٗاٟصاة اإلؿالٍٞخ ٗاىذضٝث اىْج٘ٛ اىشغٝف:  اىَجبه اىثبىث      
 

1: ُ :    قبه  (ص)ػِ اثِ ػَغ عػٜ هللا ػَْٖب أُ عؿ٘ه هللا :   أرٌَ اىذضٝث اىْج٘ٛ اىشغٝف -1    

........................"ػظثذ اٍغأح فٜ                "   

ٗال ٕٜ  ػظثذ اٍغأح فٜ ٕغح ؿجْزٖب دزٚ ٍبرذ ، فضسيذ فٖٞب اىْبع ، ال ٕٜ أؽؼَزٖب  أٗ ؿقزٖب إط ٕٜ دجـزٖب ،               " 

." رغمزٖب رأمو ٍِ سشبف األعع   

1,5: ُ :     دضص اىج٘اة اىظذٞخ فَٞب ٝيٜ - 2     

.غؼٗح أدض . : ص.ج.            ثضع   – أدض – فزخ ٍنخ  : اّٖؼً اىَـيَُ٘ فٜ غؼٗح -       أ  

مبّذ دجخ اى٘صاع -  ج  ػبئشخ        : ص. ج.ػبئشخ – دفظخ – أً ؿيَخ : ٍغع اى٘فبح فٜ ثٞذ   (ص)ٍغع اىغؿ٘ه -     ة

 اىؼبشغح : ص.ج.       اىزبؿؼخ – اىؼبشغح – اىشبٍـخ :  فٜ اىـْخ اىٖجغٝخ 
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