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 سلم التنقيط عناصر اإلجابة المكون

الٌقرآن 

الكريم 

 (ن5)

ِهْم َفأََخَذُهْم أَْخَذًة َراِبَيًة   {: سورة الحاقة -أ1)    ا َطَغا اْلَماُء ( 01)َفَعَصْوا َرُسوَل َربِّ ا لَمَّ إِنَّ
 } (01)َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجاِرَيِة 

ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر   { :الملكسورة  -ب         (01)إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهم ِباْلَغْيِب لَُهم مَّ

وا َقْولَُكْم أَِو اْجَهُروا بِهِ  ُدوِر  ۖ   َوأَِسرُّ ُه َعلِيٌم ِبَذاِت الصُّ   } (01)إِنَّ

ِحيِم  { :سورة القلم  -ج ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َما أَْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك (0)ن َواْلَقلَِم َوَما َيْسُطُرونَ ِبْسِم َّللاَّ
َفَسُتْبِصُر (4)َوإِنََّك لََعلى ُخلُق  َعِظيم  (1)َوإِنَّ لََك ألَْجًرا َغْيَر َمْمُنون  (1)ِبَمْجُنون  

 } (5)َوُيْبِصُرونَ 

 ألنها مكسورة  (َجاِرَيةِ الْ )رققت الراء في )  - ب  مد الزم ) ن والقلم (تعالى هقول فيالمد  -أ 2 )

 .……هم الكافرون :أصحاب السعير    4)  -

 (ن1)

 

 (ن1) 

 

  (ن1)

 

 

 ( ن1)

 (ن1)

العقيدة 

والعبادات

 (ن2.5)

1) 

من مكروهات  الوضعيات
 الصيام

من فرائض 
 الصيام

سنن من 
 الصيام

 *   الدعاء عند الفطر
  *  النية في الليل قبل طلوع الفجر

   * قة واالستنشاالمبالغة في المضمض

  اإلرادة –مخالفة َّللا للحوادث   - القدم - :الصفات الواجبة(1

  .العجز -  الموت- االفتقار - :الصفات المستحيلة  

 ن..1

 

 

 (ن1) 

 اآلداب

اإلسالمية

 (ن2.5)

 :بين الحدث والجملة المرتبطة بهأصل بخط  - أ

ى الرسوُل محمٌد -                غزوة الخندق -  والمسلمون لألحزاب، وذلك عن  (ص)تصدَّ
                 .المدينة المنورة طريق حفر خندق  شمالَ 

وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم ال ( -          (ص)الرسول  هجرة - 

    يس (يبصرون

اشتد الضحى من يوم االثنين الثاني عشر من ربيع األول من السنة  -              (ص)وفاة الرسول  -

            .الحادية عشرة للهجرة

هم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع ودع الناس فيها، وعلم -       حجة الوداع   - 

                   [1] فيها إلى من غاب عنها

هناك أدلة  :سالم يشج  العلمعلى أن اإل شريف حديث نبويو أ بآية قرآنية ستدل أ - ب

خلََق اإلنساَن من ( 1)اقرأ باسِم رب َِك الَّذي خلَق}: قال هللا تعالى  : ؛من قبيلكثيرة

( 5)علَّم اإلنساَن ما لم يعلم( 4)الَّذي علََّم بالقلَم( 3)اقرأ وربَُّك األكرم( 2)علَق

َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ َواللَُّه بَِما  يَْرَفعِ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكمْ .." .......العلق

 "تَْعَمُلوَن َخبِيرٌ 

ََّم قال      :عن أبي ُهريرَة َرضَي اهللُ  عنُه أنَّ َرُسوَل اهلِل َصلى اهلُل علْيه وَسل

ـًَا َيْلَتِمُس فْيِه ِعْلَمًا َسهََّل اهلُل لُه َطِرْيقًا  "      رواه " ـ ِبِه إلى الَجنَِّةَو َمْن َسَلَك َطِرْيـق
 مسلم ـ

 (ن2)

   

 

 

 

 

 

 

 (ن5.5)
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  :النص

 الرياضةففي كل مكان تجد من يمارس ،ن من الناس في هذه األيام باكتشاف فوائد الحركة يلماليا بدأ  

قدرة على  من اآلخرين ممتلئون بالحياة، فهم أكثر جميعهم حيث تبين أن الناس النشيطين، بشتى أنواعها

حيويين ة، ونراهم النفسية، وهم أيضا يمتلكون أجساماً ممشوق الصحية أو االحتمال ، ومقاومة لألمراض

 .مشاكل اليوميةلليمتلكون الطاقة الكبيرة التي تمكنهم من العمل واحتمال أكبر  ،بالرغم من تقدمهم في السن

الصحي نتج مباشرة عن نقص في من التوعك أن قسماً  القليل منها إالالطبية  األبحاثلقد أظهرت و

يتغير تغيرا العناية بالصحة ، بدأ نمط الحياة ، و الرياضةممارسة النشاط البدني ، وبعد إدراك أهمية 

 ،اآلنعابرة ، إذ أصبحنا نعرف  طفرةللحركة والرياضة السائدة هذه األيام ليس  الحماس، فأصبح  ملحوظا

إنما لمدى الحياة هو الحل األمثل " لشهر أو سنة " أن المحافظة على النشاط الدائم ليس المستقبل،  جيليا 

 .   مول والكسللتجنب األمراض والخ

 ينجز على ورقة التحرير باستثناء اإلنشاء أجيب على هذه الورقة

 ن02 :والشكل القراءة -:أوال

 .................≠ أكبر –                        ............. ≠ النشيط - :ائت بضدي الكلمتين التاليتين -    1
   قصة        رسالة         مقالة شعر                ؟ما نوع هذا النص  -  2

 

  .ففي كل مكان تجد من يمارس الرياضة بشتى أنواعها :على منوال الجملة التالية ةأكتب جمل -3   

 .................................بشتى ........................................تجد من .……………. ... ففي كل -

 .الثقة في النفس ،الصحةعناية بال ،عملالإتقان  ،الوفاء :ية أضع دائرة حول القيمة التي يروجها النصمن بين القيم التال -4    
 

 : 3إلى  1رتّب أفكار النّص باستخدام األرقام من  -5

 

       .فوائد الحركة      .ةالحرك أهميةكتشاف ا          .حث الناس على الحركة
 

 .………………………………:هات عنوانا مناسبا للنص  -6
 

 ........................................................................ :،قليل الحركة؟ خامال طفال ما  تنصح ب -7
................................................................................................................ 

 .في النص الكلمات والجمل المضغوطة لتامبالشكل ااضبط  - 8
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  همية الحركة،تعرفه بأرسالة إليه كتب أ؛قلة الحركةبدينا نتيجة الخمول وأصبح  صديقكعلمت أن  :الموضوع          

 (سطور 10 حدودفي ) .السيئة، وتدعوه لترك هذه العادة مارسة الرياضةو م 
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 :التربية اإلسالمية

 (ن 3) :القرآن الكريم: ولالمجال الرئيسي األ

 :كتب من قوله عز وجل في أ -1
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 .....:................................أصحاب السعير هم -                                       (ن1)؟من هم أصحاب السعير – 3          
 (ن0.5) :العقائد والعبادات: المجال الرئيسي الثاني

 :ناسبة في الخانة الم)+( أضع عالمة  - 1        

 سنن الصياممن  من فرائض الصيام الصياممن مكروهات  الوضعيات
    الدعاء عند الفطر

    النية في الليل قبل طلوع الفجر
    قالمبالغة في المضمضة واالستنشا

 :صنف الصفات التالية إلى واجبة و مستحيلة في حقه تعالى أ - 2              
  العجز - مخالفة هللا للحوادث -  الموت – اإلرادة - القدم -  االفتقار -      

 (نقط0.5 ) :ديث النبوياآلداب والسيرة والح:المجال الرئيسي الثالث 

 :بين الحدث والجملة المرتبطة بهصل بخط أ (1

 يس  )فهم ال يبصرون فأغشيناهموجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً  ( -                 الخندق غزوة  - 

ى الرسولُ محمٌد والمسلمون لألحزاب، وذلك عن طريق حفر خند -         (ص)الرسول  هجرة -    .المدينة المنورة ٍق شمال  تصدَّ

 .وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، -           (ص)وفاة الرسول  -

 .اشتد الضحى من يوم االثنين الثاني عشر من ربيع األول من السنة الحادية عشرة للهجرة -حجة الوداع                     - 

 .............................................. :على أن اإلسالم يشجع العلم شريف حديث نبويو أ بآية قرآنية ستدل أ (2

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

 الصفات المستحيلة الصفات الواجبة

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