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وحدج اللغح العرتيح
الىص:
جمٌل أن نعتذر عندما نسًء إلى اآلخرٌن واألروع من ذلك أن نقبل االعتذار ممن أساء إلٌنا ،إننا جمٌعا نتعرض ألن
نخطئ ،فالحٌاة ملٌئة باألحزان والهموم والمشكالت ،فال تجعل نفسك ممن ٌتسبب فً األحزان والهموم لآلخرٌن.
ٌجب علٌنا أن نزرع األلفة والمحبة والتسامح بٌننا ،وننزع الغل والكره والحقد من قلوبنا ،ولن نخسر شٌئا بالتأكٌد.
- Iالقراءج و الشكل20( :ن).
ـــ أحسن ≠
ـــ نرفض ≠
 - 1أستخرج من النص أضداد الكلمات اآلتٌة:
 - 2أحدد نوعٌة النص بوضع عالمة (  ) xفً الخانة المناسبة :
مسرحٌة
قصٌدة
مقالة
خطبة
قصة
 - 3أقترح عنوانا مناسبا للنص.
 - 4التسامح خلق تنبث فً أرضه الطٌبة مكارم ال حصر لها .اذكر اثنتٌن منها .
 - 5أحدد نوع األسلوب فً العبارات اآلتٌة - :فال تجعل نفسك ممن ٌتسبب فً األحزان والهموم لآلخرٌن .
 لن نخسر شٌئا بالتأكٌد. - 6أرتب أفكار النص حسب تسلسلها :أ) تجنب اإلساءة إلى الغٌر .ب).التحلً بالتسامح والتخلً عن التعصب
ج) طلب االعتذار وقبوله.
 - 7عشت حالة جعلتك تتأرجح ما بٌن التسامح والتعصب ،ماذا كان موقفك؟
 - 8أشكل من :إننا جمٌعا ....إلى لآلخرٌن .
– IIالتراكية6( :ن).
 - 1أضع ترسٌمة مناسبة للجملة اآلتٌة :لن نخسر شٌئا.
 - 2أحدد نوع األسماء المنصوبة فٌما ٌلً:
( )...........................
 ٌا صائما احفظ لسانك .( )............................
 ٌعٌش المتسامح مطمئن البال.( )............................
 طاب علً خلقا . تقام معالم الزٌنة احتفاء بالعٌد)............................ ( . - 3أتمم الجمل اآلتٌة حسب المطلوب:
ـ ٌرتبط التسامح باإلسالم  .....................وثٌقا ( .مفعول مطلق )
ـ ال ٌنال المجد إال العامل  .....................فً عمله ( .نعت مع الشكل )
ـ ٌقضً المؤمن اللٌل  .....................فً العبادة ( .بدل الجزء من الكل )
ـ ال أرافق إال .......................األخٌار( .مستثنى مع الشكل )

2ن
1ن
2ن
2ن
2ن
3ن
2ن
6ن
2ن
2ن

2ن

– IIIالصرف والتحويل6( :ن).

 - 1أضع األفعال اآلتٌة مصنفة حسب الجدول التالً ( :شددت ــ خان ــ صدق ــ تعامل )
فعل مزٌد
فعل مضعف
فعل معتل
فعل سالم

2ن

2
2
 - 2أستخرج من النص  :اسم تفضٌل ــ جمع مؤنث سالم ــ مصدرا مؤوال من أن والفعل ــ اسم إشارة

2ن

 -3أخاطب بالعبارة التالٌة الجمع بنوعٌه مع الشكل :
( كن كالنخٌل عن األحقاد مرتفعا )

.2ن

– IVاإلمالء3( :ن).

 - 1أجعل الكلمة بٌن قوسٌن نكرة مع الشكل :إن الرسول ( الراعً ) أمٌن لؤلخالق.

1ن

 - 2أكتب الكلمات اآلتٌة بشكل صحٌح  :أوالئك ــ رأوف.
 - 3أجمع الكلمات اآلتٌة  :متسامحة ــ الداعً ــ ملجأ ـــ مطمئن.

1ن
1ن

– Vاإلوشاء15( :ن).

حدث خالف بٌن تلمٌذٌن داخل المدرسة أدى إلى خصام بٌنهما ،فتدخل أعضاء التعاونٌة المدرسٌة لتجاوز
هذا الخالف.

15ن

احك ما حدث مبرزا دور التسامح فً نشر المحبة والتعاون والسالم بٌن األفراد والجماعات مع ذكر بعض
االستشهادات المناسبة للموضوع.
وحدج الترتيح اإلسالميح
 - 1القرآن الكريم5( :ن).
 )1أكمل اآلٌات اآلتٌة :
" إن الذٌن ٌخشون ........................................علٌم بذات الصدور" سورة الملك.
" ٌوم ٌكشف ............................. ................وهم سالمون " سورة القلم.
"خذوه فغلوه .............................................المسكٌن" سورة الحاقة.
 )2أذكر الحكم التجوٌدي فً الكلمات اآلتٌة:
سبع ـــ جاءنا ـــ واالفئدة ــــ ضالل مبٌن
 )3أذكر اآلٌة  :ا) التً تبٌن ثناء هللا على رسوله صلى هللا علٌه وسلم.
ب) التً أنكر فٌها على المشركٌن تسوٌتهم بٌن العصاة والطائعٌن.
 - 2العقيدج والعثاداخ2.5( :ن).
 )1أذكر نقٌض كل صفة من الصفات اإللهٌة :
العجز ـــ الوجود ــــ االفتقار ــــ الجهل
 )2أحدد حكم الصٌام المناسب لهذه الوضعٌات داخل الجدول:
اإلسالم ــ تعجٌل الفطر ــ تعمد القًء ــ مضغ العلك ــ النٌة ــ ذكر هللا وقراءة القرآن
المستحب
المكروه
السنة
الشرط
الفرض
 - 3اآلداب اإلسالميح والحديث الشريف ،والسيرج الىثويح2.5( :ن).

أ  -أذكر حدٌثا نبوٌا شرٌفا ٌتعلق بنبذ الرشوة.
ب -أتعرف تارٌخ حجة الوداع للرسول صلى هللا علٌه وسلم:
 -الثامنة للهجرة ــ التاسعة للهجرة ــ العاشرة للهجرة

3ن
1ن
1ن
1ن

المفسد

1,5ن

1,5ن
1ن
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وحدج اللغح العرتيح
الىص:
جمٌل أن نعتذر عندما نسًء إلى اآلخرٌن واألروع من ذلك أن نقبل االعتذار ممن أساء إلٌنا ،إننا جمٌعا نتعرض ألن
نخطئ ،فالحٌاة ملٌئة باألحزان والهموم والمشكالت ،فال تجعل نفسك ممن ٌتسبب فً األحزان والهموم لآلخرٌن.
ٌجب علٌنا أن نزرع األلفة والمحبة والتسامح بٌننا ،وننزع الغل والكره والحقد من قلوبنا ،ولن نخسر شٌئا بالتأكٌد.
- Iالقراءج و الشكل20( :ن).
ـــ أحسن ≠ أساء
ـــ نرفض ≠ نقبل
 - 1أضداد الكلمات
مقالة .
 - 2نوعٌة النص:
االعتذار أو ما له عالقة بالموضوع.
 - 3أقترح عنوانا مناسبا للنص:
 - 4التسامح خلق تنبث فً أرضه الطٌبة مكارم ال حصر لها .اذكر اثنتٌن منها .التواضع ــ التعاون ......
ــ أسلوب النهً
 - 5نوع األسلوب فً العبارات:
ــ أسلوب النفً
 - 6أفكار النص حسب تسلسلها :أ) طلب االعتذار وقبوله .ب) تجنب اإلساءة إلى الغٌر ج) التحلً بالتسامح
والتخلً عن التعصب .
موقف التسامح.
 - 7عشت حالة جعلتك تتأرجح ما بٌن التسامح والتعصب ،ماذا كان موقفك؟
 - 8أشكل من :إننا جمٌعا ....إلى لآلخرٌن .
– IIالتراكية6( :ن).
1ـ
مفعول به
فاعل ضمٌر م
فعل مضارع
حرف نصب
شٌئا
ضمٌر مستتر
نخسر
لن
منادى
ٌا صائما احفظ لسانك .
2ــ
حال
 ٌعٌش المتسامح مطمئن البال .تمٌٌز ملحوظ
 طاب علً خلقا .مفعول ألجله
 تقام معالم الزٌنة احتفاء بالعٌد .3ـ ٌرتبط التسامح باإلسالم ارتباطا وثٌقا ( .مفعول مطلق )
ـ ال ٌنال المجد إال العامل المخلص فً عمله ( .نعت مع الشكل )
ـ ٌقضً المؤمن اللٌل نصفه فً العبادة ( .بدل الجزء من الكل )
ـ ال أرافق إال األصدقاءاألخٌار( .مستثنى مع الشكل )

2ن
1ن
2ن
2ن
2ن
3ن
2ن
6ن
2ن

2ن

2ن

– IIIالصرف والتحويل6( :ن).

 - 1أضع األفعال اآلتٌة مصنفة حسب الجدول التالً ( :شددت ــ خان ــ صدق ــ تعامل )
فعل سالم
صدق

فعل معتل
خان

فعل مضعف
شددت

فعل مزٌد
تعامل

2ن

ن2

2

 - 2أستخرج من النص  :اسم تفضٌل (األروع) ــ جمع مؤنث سالم (المشكالت) ــ مصدرا مؤوال من أن والفعل (أن
تقبل أو أن تعتذر أو أن تزرع) ــ اسم إشارة (ذلك)

2ن

 -3كونوا كالنخٌل عن األحقاد مرتفعٌن.
كن كالنخٌل عن األحقاد مرتفعات

.2ن

– IVاإلمالء3( :ن).

 - 1أجعل الكلمة بٌن قوسٌن نكرة مع الشكل :إن الرسول ( راع) أمٌن لؤلخالق.
 - 2أكتب الكلمات اآلتٌة بشكل صحٌح  :أولئك ــ رؤوف.
 - 3أجمع الكلمات اآلتٌة  :متسامحات ــ الدعاة ــ مالجئ ـــ مطمئنون.

1ن
1ن
1ن

– Vاإلوشاء15( :ن).

مراعاة ما ٌلً :تصمٌم الموضوع ـ جودة الخط ـ الحجم ـ احترام عالمات الترقٌم ـ توظٌف األسالٌب ـ سالمة
الموضوع من األخطاء اإلمالئٌة و اللغوٌة ـ التسلسل المنطقً ــ ترك الهامش عند بداٌة كل فقرة ....

15ن

وحدج الترتيح اإلسالميح
 - 1القرآن الكريم5( :ن).
 )1أكمل اآلٌات اآلتٌة :
" إن الذٌن ٌخشون ربهم بالغٌب لهم مغفرة و أجر كبٌر ،و أسروا قولكم أو اجهروا به،إنه علٌم بذات
الصدور" سورة الملك.
" ٌوم ٌكشف عن ساق وٌدعون إلى السجود فال ٌستطٌعون ،خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ،وقد كانوا
ٌدعون إلى السجود وهم سالمون " سورة القلم.
"خذوه فغلوه ثم الجحٌم صلوه ،ثم فً سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه،إنه كان ال ٌؤمن باهلل
العظٌم ،وال ٌحض على طعام المسكٌن" سورة الحاقة.
 )2القلقلة ــ المد المتصل ـــ النقل ـــ اإلدغام
 )3أذكر اآلٌة  :ا) وإنك لعلى خلق عظٌم.
ب) أفنجعل المسلمٌن كالمجرمٌن.
 - 2العقيدج والعثاداخ2.5( :ن).
 )1أذكر نقٌض كل صفة من الصفات اإللهٌة :
القدرة ـــ العدم ــــ الغنى المطلق ــــ العلم
 )2أضع األحكام التالٌة فً الجدول:
اإلسالم ــ تعجٌل الفطر ــ تعمد القًء ــ مضغ العلك ــ النٌة ــ ذكر هللا وقراءة القرآن
المفسد
المستحب
المكروه
السنة
الشرط
الفرض
مضغ العلك ذكر هللا وقراءةالقرآن تعمد القًء
تعجٌل الفطر
اإلسالم
النٌة

3ن

1ن
1ن

1ن
1,5ن

 - 3اآلداب اإلسالميح والحديث الشريف ،والسيرج الىثويح2.5( :ن).

أ  -لعن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الراشً و المرتشً والرائش ٌعنً الذي ٌمشً بٌنهما.
ب -أتعرف تارٌخ حجة الوداع للرسول صلى هللا علٌه وسلم:
ــ العاشرة للهجرة.

1,5ن
1ن

