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 اللغة العرتية
 ( نقطة20)القراءة والشكل : أوال

 اٌعجش، اٌغأَ: ـ اًٌٍّ:     ِشادفـ 1
 ( ن2)ػشت سطت ٠بثظ، ِب رشػبٖ اٌّبش١خ :                   ـ اٌىأل

 ( ن2) اٌمغٛح ≠ اٌجخ١ٍز١ٓ ـ اٌشحّخ ≠ـ اٌىش٠ّز١ٓ :    ـ ِب ظذ اٌىٍّز2ٓ١
 ( ن2) □ِمبٌخ:    ـ ٔٛػ١خ إٌص3
 ( ن2)ـ أْ ٠ىْٛ ػٕٛأب ِٕبعجب 4
 ( ن2).  ـ ٠شك األسض شمب، ٠غٛٞ اٌزشثخ، ٠مذَ اٌىأل ٌثٛس5ٗ٠
 ـ ٠زغبثك أطفبي اٌمش٠خ ٔحٛ ٚاٌذ اٌىبرت ١ٌمجٍٛا ٠ذ٠ٗ طبٌج١ٓ ِٕٗ أْ ٠مص ػ١ٍُٙ حىب٠برٗ اٌشائؼخ ٠ٚضٚدُ٘ 6

 ( ن2)ثحىّٗ اٌجبٌغخ 
 (ن8)ـ ظجط اٌفمشح أػالٖ ثبٌشىً اٌزبَ 7

 ( نقط6)ـ التراكية  1
 ( 2ْ)أـ 

 ٔؼذ ِعبف إ١ٌٗ ِفؼٛي ثٗ جبس ِٚجشٚس فبػً فؼً

 اٌشائؼخ ـــٗ حىب٠برـــ ػ١ٍُٙ َ.ض ٠مص

 ( 2ْ). ة ـ أِأل اٌجذٚي ثّثبي ٚاحذ ٌىً ظب٘شح ِٓ إٌص

 ِفؼٛي ف١ٗ ِفؼٛي ألجٍٗ ِفؼٛي ِطٍك حبي

 ثبوشا، ث١ٓ، ٔحٛ، ِغبء، جبٔت طبٌج١ٓ شمب ِغزّزؼب/ ِبعىب

 ( 2ْ)ج ـ  اػشاة اٌىٍّبد اٌزٟ رحزٙب خط فٟ إٌص 
 ِفؼٛي ثٗ ِٕصٛة: ـ اًٌٍّ

 حبي ِٕصٛة: ـ  ِبعىب
 ِجزذأ ِشفٛع: ـ  أطفبي

 ٔؼذ حم١مٟ:  ـ  اٌجبٌغخ
 ( نقط6)ـ الصرف والتحويل  2

 (1,5ْ)أ ـ ِؼٛي    ـ ِجشفخ             ـ ِحشاس 
 ( 3ْ)ة ـ أوًّ ًِء اٌجذٚي ِغ اٌشىً اٌزبَ 

 اعُ ِفؼٛي اعُ اٌفبػً اٌّصذس اٌفؼً

َُ ٌُ اٌشحّخ َسِح ٌَ َساِح  َِْشحٛ

ُّْغٌٛن َِبِعه َِْغه ََِغَه َِ 

 ( 1,5ْ)ج ـ ٠غز١مظٓ ثبوشا، ف١زٛظأْ ٠ٚص١ٍٓ ثُ ٠أخزْ  صاد٘ٓ ٠ٚزٛجٙٓ إٌٝ اٌحمً 
 ( نقط3)ـ اإلمـــــالء  3

 ( 1ْ). أ ـ فزٝ   ـ  لبض
 ( 1ْ)ة ـ  عّبء ـ     َفأط ـ      ِثئشـ       ُوؤٚط 
ْٕذ      ـ ِذ٠ٕخ ـ       فزشاد   ـ  سػبح   ( 1ْ)ج ـ ِث

 ( نقطة15)اإلنشــــاء  : ثالثا
  أعطش8 إٌٝ 6أزبج ٔص ِٓ 

  3ِْمذِخ، ػشض ٚخبرّخ  )أـ خعٛع إٌص ٌزص١ُّ ِٕبعت 
  3ْة ـ اٌزغٍغً إٌّطمٟ ٌألفىبس 

  3ْد ـ رٛظ١ف سص١ذ ٌغٛٞ ِٕبعت 
  3ْج ـ االعزؼّبي اٌغ١ٍُ ٌؼالِبد اٌزشل١ُ  

  3ْد ـ عالِخ إٌص ِٓ األخطبء اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌزشو١ج١خ  
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 الترتية اإلسالمية
I( ن4 ) ـ تزكية 

 (ن2) قرآن كريم ـ 1

اٌزٞ خٍك عجغ عّبٚاد طجبلب ِب . اٌزٞ خٍك اٌّٛد ٚاٌح١بح ١ٌجٍٛوُ أ٠ىُ أحغٓ ػّال ٚ٘ٛ اٌؼض٠ض اٌغفٛس...>> أـ 
ثُ اسجغ اٌجصش وشر١ٓ ٠ٕمٍت إ١ٌه . رشٜ فٟ خٍك اٌشحّبْ ِٓ رفبٚد، فبسجغ اٌجصش ً٘ رشٜ ِٓ فطٛس

ٌٚمذ ص٠ٕب اٌغّبء اٌذ١ٔب ثّصبث١ح ٚجؼٍٕب٘ب سجِٛب ٌٍش١بط١ٓ ٚأػزذٔب ٌُٙ ػزاة . اٌجصش خبعئب ٚ٘ٛ حغ١ش

 (ن1) << اٌغؼ١ش

  (ن 0,5)طجمخ فٛق طجمخ ٚثشىً ِزطبثك :   طجبلبب ـ

 ١ٌّزحٕىُ، ١ٌخزجشوُ:١ٌجٍٛوُ

  (ْ 0,5). ألٔٙب ِغجٛلخ ثىغش الصَ رشل١ك اٌشاء: حغ١ش: اٌحىُ اٌزج٠ٛذٞت ـ

 (ن2)ـ عقيدة 2

 (ن1) اإل٠ّبْ ثبهلل ِٚالئىزٗ ٚوزجٗ ٚسعٍٗ ٚا١ٌَٛ ا٢خش ٚاٌمذس خ١شٖ ٚششٖ:  أسوبْ اإل٠ّبْأ ـ

ال ٠ؼٍّٙب إال  ـ اإل٠ّبْ ثبٌمعبء ٚاٌمذس سوٓ ِٓ أسوبْ اإل٠ّبْ ٠ؼٕٟ ا١ٌم١ٓ ثأْ اٌٛلبئغ فٟ ٍِه اهلل ػض ٚجًب 
 (ن1) .اهلل

II (ن3) ـ اقتداء واستجاتة 

اٌؼفٛ ػٓ إٌبط، األِش ثبٌّؼشٚف، إٌٟٙ ػٓ إٌّىش، اإلػشاض ػٓ : ـ صفبد اٌشعٛي صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚع1ٍُ

 (ن1) .اٌجب١ٍ٘ٓ

 (ن1) .ٚلزٙب فٟ سِعبْ ثؼذ صالح اٌؼشبء حزٝ لج١ً صالح اٌفجش. ـ صالح اٌزشا٠ٚح عٕخ ِؤوذح2

 (ن1) ـ 3

 األػزاس اٌّج١حخ ٌٍص١بَ ِفغذاد اٌص١بَ عٕٓ اٌص١بَ فشائط اٌص١بَ

 فمذاْ اٌؼمً ثئغّبء أٚ جْٕٛ رؼّذ إخشاج اٌمٟ رؼج١ً اٌفطٛس رشن األوً ٚاٌششاة

III (ن3) ـ القسط والحكمة 
 (ن1) <<إٔب ثٍٛٔبُ٘ وّب ثٍٛٔب أصحبة اٌجٕخ إرا ألغّٛا ١ٌصشِٕٙب ِصجح١ٓ>> ـ 1

 (ن1) ـ حمٛق اٌفمشاء ٚاٌّغبو١ٓ ٚاٌّحزبج١ٓ 2

لبي اهلل رؼبٌٝ فٟ عٛسح . ـ عٍٛن ِشفٛض ٚغ١ش ِمجٛي، ال ٠جت ػٍٝ اٌزبجش صجش اٌّغبو١ٓ ٚٔٙش اٌغبئ3ٓ١ٍ

 (ن1) <<ٚأِب اٌغبئً فال رٕٙش>> : 10اٌعحٝ آ٠خ 
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 ساعة ونصف 1: مدة اإلنجاز

 

متحان الا ذا  جناز ه اإ يف  التوفيق  ماكنـك  التلميذ. بإ زيزي  ذة ، ع التلمي : عزيزيت  وجيه  ي( ت ( عليه سؤالال  . فاقرأ   لإجابة  ا قبل  دا ،   .جي

ـ وحدة اللغة العربية  أ 
  :النص ◄

 أـمـظ ه يرتويـدق معارفـغ ! من مونةـالمي هـتـلعـطأروع  ما الدراسي.ة الموسم ـوبداي مبارك اذـتـاألسرهـظـي

 . اـهـلـكرا لعقولنا ـإجهادا تنوي سهـفـند ـ، يجه ملـي ل والـكـال ي ، المتعلم

 مزن غيث دون فهو . رسالته وإيمانا بصدقبين األسفار بحثا عن المعلومات  الـقـنـتـم امعظمه تاوقاأليقضي 

 يف   ةـقـعالريات ـذكـال يترك لناو   ،ويغادرناالعطلة  ، تأتي الصيفبروز  أخالقنا. ومعسمو  وسر ،وارتحلأينما حل 

            ام.ـادم األيـق يف  ياه ـن محـبيـرقـتـم،  نا الصغيرةـوبـلـق و  نا ـأذهان

ال س ئةل. ن  ع جييب(  أ  ( جب  أ  مث  دا  جي النص    ) )ي رأ   ق  ◄القراءة والشكل )20ن(  ا

 1-القراءة  )13ن(

 األسئلة النقط األجوبة

........................................... عنوان النص هو:  ن2    ضع عنوانا مناسبا للنص -أ     

....................................... هي:نوعية النص   ن1 
النص:نوعية  حدد-ب   

مقالة –خطبة  –نص شعري   

 ..................................ش هو: عطمرادف  1من الفقرة  1في السطر  -

.....................................: هومطر مرادف 2من الفقرة 1في السطر -  
 ن2

: بمرادف الكلمتين من النص يتا–ج   

 عطش   /   مطر

................................:..........1 الميزة  

..................:........................2 الميزة  
ن2  

تقدر ،استخرج من النص ميزتين –د   

األستاذبهما         

...............................................................  : تعجبالأسلوب   

.............................................................:  نفيالأسلوب   
 ن1

من النص استخرج-ه  

: نفيالوأسلوب  تعجبالأسلوب    

...................................................................... :1فكرة  -  

...................................................................... :2فكرة  -  
حدد فكرتي النص –و  ن2  

(ن0.5).....................................................................االتفاق : ـ  1  

 (ن0.75)...............................................................: ـ  1المبررـ  2

(ن0.75) .....................................................................: ـ 2المبرر  

(ن1) ......................................................................التقدير هو:   

ن3  

 قال الكاتب : –ز 

 .نفسه إجهادا األستاذ يجهد  
  ؟على هذا الرأيالكاتب هل تتفق مع ـ 1

 .اذكرمبررين  ؟ كيف ذلكـ 2
؟ما تقديرك تجاه هذا األستاذ  ـ3  

 ضع جميع الحركات  ، و بشكل واضح.  انتبه     اشكل ما هو بخط بارز. :ن( 7الشكل ) -2
 
 

                     

 رقم االمتحان :         

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

 

 اسم التلميذ)ة( : 

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

................................ 
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 الدرس اللغوي )15ن(
 1-التراكيب )6ن(

. الشكل ضروري.(ن4) واشكلها شكال تاماأتمم الجمل بما هو مطلوب  –أ   

............................................. )مستثنى(.اَل إ   يذ  م  ال  لت  ا   ر  ض  ح     

) منادى اسم علم(   ..        ..............................، ه  يذ  م  لْ ت   اذ  ت  سْ أْل  ا  ى اد  ن    

) حال جملة اسمية(  .................................................... ر  ف  الس   ن  ي م  ب  أ   اد  ع    

ة  ل   ك  ار  ب  م   اذ  ت  سْ أْل  ا   اد  ع   س  ْدر    (. مفعول فيه................)...........................لْم 

 

             ن(2) :إعرابا تاما  النصفي  ما تحته خط أعرب- ب

 ن(0.5) ..............................................................................................................: ............ ظمأـ 

 ن(0.5) .......................................................................................................................ـ المتعلم : 

  ن(0.5) ........................................................................................................................ :تاـوقـ األ

ن(0.5) ...................................................................................................................: ......متنقال -  

 

 2- صرف وتحويل )6ن(

ناقصال مهموزال  منقوصال  ممدودال  ن(   2صنف في الجدول ما يلي : ) -أ   

ى  ع  س   - اع  س   –جوفاء  -دأ ـب -    .................... ..................... .................... ................... 

 

(ن2: )المطلوب في الجدول ناسب ، ما ياستخرج من الفقرة التالية  –ب   
 

ظمأ دق معارفه يرتوي ـ! من غ الميمونةه ـتـلعـما أروع ط .  وبداية الموسم الدراسياذ مبارك ـتـاألسر ـهـظـي

 ا .ـهـلـرا لعقولنا كـسه إجهادا تنويـفـد نـ، يجه ملـي وال ل ـكـال ي .المتعلم
 

واحدا مصدرا مضعفاواحدا فعال   مزيدا واحدا فعال   نسوبامواحدا اسما    

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

 

ن(1):بما يناسب امأل الجدول التالي–ج   

 الفعل اسم الفاعل اسم المفعول اسم االلة اسم المكان

.......................ناسخة أو : ........................  نسخ ...................... .......................... 

 

(ن1) :اكتب ما بين قوسين بالحروف –د   

تلميذة( . 17............................ ).................................الحفل  حضرت– .قصة(  6) ............................قرأت.................. -  
 

 3-إمالء: )3ن(: امأل الجدول بما يناسب .

 اكتب الكلمات كتابة صحيحة أتمم باأللف أتمم بالهمزة اءــأتمم بالت

 .............................- أحمد ابن منصور بنفسه......ــسم هذه فـ...وس اجتهد.......أنت 

 .......................-    عبد الرحمان الثوب..طـــو.. ة.تلك امـــر. فالحا......هن 

 ...........................-      طاووس طبيبة....ـثري ةلـ...سأنجزت م .....هذه طالبـ
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 ◄التعبير الكتابي : )15ن

( ن15. )أسطر 10على أن يكون إنتاجك من  الموضوع التالياكتب في   -     

 - نص الموضوع:  اكتب مقالة ، تتحدث فيها عن فضائــل أستاذك أو أستاذتك، وما تستفيده منه)ها(  معرفة،  وأخالقا، 

        اتجاهه)ها(  شعوركبواختم                   
 توجيه :  ـ عند كتابتك للموضوع  اإلنشائي ، استحضر الضوابط التالية  :                                   

           

 المجموع:
ن( 15)  

 
(........)  

ن(3)سالمة اللغة  
).....( 

 ن(4)تنظيم األفكارالمطلوبة 
).....( 

ن(2)بالموضوع   االرتباط  
).....( 

ن(2)التصميم   
).....( 

ن(1) جودة الخط والتقديم  
)....( 

( ).....(ن2الشعور) مالءمة  ).....(    (ن1)حسن استعمال عالمات الترقيم والروابط    

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ن(10مية )وحدة التربية اإلسال

 الوضعية التقويمية :

صالح ل ألنها السبيل ؛ مراتب الدينعن ضرورة التمسك باإلمام تحدث فيها  ،صالة الجمعة  لخطبةاستمعت 

 إضافة إلى تقوى هللا . ،  ، ويربي على الصبر والتضامن األخالقل يعد  : كما هو الحال في الصيام  ؛تقاد الحقيقي باهلل االع

 .، وبـــآيات من سور القرآن الكريم التي درستها  على ذلك بسيرة المصطفى صلى هللا عليه وسلم واستدل اإلمام 

 

 : ك السابقة ، أجب عن التعليمات التاليةـتعلمات ها ومنن هذه الوضعية . وانطالقا منــاقرأ بتمع:  التعليمات
 

     ن(2) تزكية العقيدة اإلسالمية         :1التعليمة

     ن(0.5) :.................................................................... مراتب الدين هي: ما يلي أتمم بمعارفك راتب الدين. اإلمام عن متحدث ـ 

 ............................................. وأركانه هي:    ن(0.5) .........................................................................اإليمان هو

     ن(1. ) ............................................................................................................................................................
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 ن(   1)  :()العباداتاالستجابة       : 2التعليمة 

 :اآلية التالية انطالقا من الصيام ، حكمين شرعيين في عن اإلمام تحدث  -

             (     
     

    )  
 .الجزء من اآلية الكريمة الذي يبين الحكم الشرعي بالخط العادي في الجدول  اكتب 

 الجزء من اآلية الكريمة الذي يبين الحكم الشرعي الحكم الشرعي

 .......................................................................................................................................................... حكم فرض الصيام

 .......................................................................................................................................................... حكم أعظم فوائد الصيام

 

 

 ن(1)      :القسط والحكمة        : 3التعليمة 

 ـ يربي الصيام المسلمين على التضامن مع الفقراء والمساكين ، وذلك من خالل اإلكثار من التصدق. أ 

  ما رأيك في هذا السلوك؟

 ن(0.25) .................................................................................................................................السلوكهذا في  رأيي

 ؟ تعليل عن رأيكقصة من تقدم له كو     ماذا تقول له ؟، ه مال ينقصتصدق ي اه عندمهناك من يرى أنلكن، ـ ب   

 ن(0.5) ............................................................................................................................................ : له ـ أقول   

 ن(0.25) ................................................................................................... التي درسناها وهي:قصة الـ أقدم له كمثال    

         ن(2)    =ن(    1ن(+ )1) االستشهاد االقتداء مع        : 4التعليمة 

 يهم.تعرض ألذى الكفار وانتصر عل نهسبق لك أن درست أصلى هللا عليه وسلم . وتحدث اإلمام عن حياة الرسول  

  ماذا تفعل اقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم ؟  ، ذىي أأل أنت تتعرض إنف ـ أ        

 (        0.25)  ................................................................................................................ أذى أفعل ما يلي :ي عندما أتعرض أل

  ؟  هذه القيمةفيه وظف ت اـحدثاحك بـ ـ   

 ..................................................................................................................... : هذه القيمة هوفيه  أوظفالذي  حدثالـ 

 (        ن0.75)  ..........................................................................................................................................................

 ؟ من سورة القلم ما اآلية التي تستدل بها على ذلكج ـ 

 ن(        1) ............................................................................................. باآلية التالية :من سورة القلم فعله أأستدل على ما ـ 
 

  ن(4)   قرآن الكريمتزكية ال      : 5التعليمة 

  : قدرة هللا على كل شيء من سورة الملكعن الكريمة التي استدل بها هذا اإلمام  ةاآليبخط عادي ـ اكتب  1
 ن(0.5) (...................................................................................................................................).........      

   :قدرة هللا على خلق اإلنسان من سورة المرسالتعن  هذا اإلمامالكريمة التي استدل بها  ةاآليبخط عادي أتمم ـ    

 ن(0.5) .(...............................................................................................................................ألم نخلقكم)    

 (ن1) ـ صل بخط اآلية الكريمة بالموضوع المناسب لها. 2

   ـ                     ـ          رفعة أخالق الرسول ـ 

       

     ـ                                                     

     

  

    ـ                           ـإيمان الجن بالقرآن الكريم     ـ 

   

 ن( 1)اشرح ما تحته خط في اآليات الكريمة السابقة   - 3

 ............................................................... :المفتون...............................................................  الرشد :



5 
 

 :خطيب باآلية التي استدل بها ال بما تحته خطـ حدد حكمين ترتيليين  4

                                                  (   

    ) (1 )ن 
  : .....................................................2..             الحكم الترتيلي.........: ....................................1الحكم الترتيلي

 


