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  تتم اإلجابة على جميع األسئلة في ورقة التحرير ن(50اللغة العربية )    
 :النص

اجة حملنا المعّدات وركبنا الدرّ أخيرا، .....  ! رة بساعةباكرا. تفّحصت عقارب ساعة أبي فوجدتها متأخّ  اليوماستيقظت 

 .البحرشاطئ  جهين نحومتّ ارية النّ 
عم ربط أبي الّصنارة ووضع الطّ  ،القصبة ورّكبت الماكينة والخيط. بمهارة عالية رائعا والبحر هادئا، جّهزت   الجو  كان 

ل بين برك بينما ألعب بالمحار وأتنقّ  ،لةجته يقرأ جريدته المفضّ وركن ظهره إلى ثّل ثّم جلس ة نارة بقوّ وكعادته رمى الصّ  بها.
 المياه.

بعد قضاء يوم ، إلى البيت فرحين عدنارغم ذلك  ؛فارغة جة الصغيرةّل الثّ وصار ظلّي أطول منّي، وال تزال مس زالت الشّ 
 ! أتعرفون أصدقائي أّن أبي صيّاٌد ماهٌر يشّجعني إذا أخطأت في المحاوالت كما يشّجعني إذا نجحت ممتع بجوار البحر.

I. .القراءة والشكل: اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة التالية  
 ن2 اقترح عنوانا مناسبا للنص. -1

 ن2 .مليئة - أقصرأضداد الكلمات التالية:  الفقرة األخيرةاستخرج من  -2

 ن1 .فرحين: ايت بمرادف -3

 ن2 .نص سردي –خطبة  –شعر حّدد نوعية النص:  -4

 ن2 .........يــ...........إلى ه  ر  ه  ظ   ن  ك  ر  و  ثم  جلس .........ه  ت  عاد  وك      األسلوب التالي:  على غرارايت بجملة  -5

 ن2 ؟ فيم ساعد الّطفل أباه -6

فل أل استخرج -7 ّبِّ الّطِّ  ن2 ؟ بيهمن النص ما يد لُّ على ح 

عني إذا ما رأيك في قول الطفل:  -8 عني إذا  ت  في المحاوالتأخطأ  " أبي صي اٌد ماهٌر يشج   ن2 ."نجحتكما يشج 

 انقل ما يلي على ورقة اإلجابة واضبطه بالشكل التام:  -9
رة بساعة. •  فوجدتها متأخ 
جة الصغيرة فارغة. زالت الش مس وصار ظل ي أطول من ي، •  وال تزال الث ال 

 ن5

II. :الدرس اللغوي  
ً نعت -  مفردةحاالً  – ارظاه به مفعوالً :  استخرج من النص .1 ً ناسخ -احقيقي ا ً مبني فعالً   - افعلي ا  للمعلوم. ا

 ضع الجملة التالية في ترسيمة مناسبة: ال تزال الثّلجة الصغيرة فارغة. .2

 ن2.5

 ن2

 ن1.5  .النصأعرب ما تحته سطر في  .3

ً ثالثي فعالً  – تفضيل   اسم  استخرج من النص:  .4 ً ثالثي فعالً – مثاال فعالً  - اسالم ا  ن2.5 .فاعل   اسم   – امهموز ا

 :صغ من الفعل ما هو مطلوب .5
 اسم اآللة الفعل  مصدر الفعل

   قص     اِّْنتََظرَ 

 ن1

 ن1.5 .ا قتصادٌ  -صحراء  – ريشق  : ةالتالي األسماء ا نس بْ  .6

 ن1 .سمكات...3...اصطاد أبي البارحة  -بالحروف:   المناسب أتمم الجملة بكتابة العدد  .7

 : مالءإ .8
  :المستشفيات – قضاة – أسئلة – أضواء: حّول الجموع إلى مفرد. 
 " حّمَد......عبدِّ هللاِّ.      بن" أو "ابنأتمم ب بُّ م  .    -" :     أ حِّ  ....خلدون مَؤّرٌخ عربيٌّ
  ساميـ..... –قصبا...  –.... حيا –مناسبة:  بَيــْـ....     بتاءأتمم     

 ن3

III. :اإلنشاء 
الموجودة في التربة ة العضويّ  الموادّ وذلك الكتشاف  ،الغابةإلى  رفقة أستاذك ةدراسيّ  رحلة  في  كَ تلميذ قسمِّ  مع تَ خرج      

راسته اكتشافهقمتم بما  مبرزا   الخرجةعن هذه  أسطرسبعة تحّدث في  .والمحافظة على مكوناتها الغابةودراسة طرق حماية     .ودِّ
 المقروئية والتنظيم. -اللغة السليمة واالستعمال السليم لعالمات الترقيم.  -. االلتزام بالموضوعا حرص على ما يلي:    

 ن15
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 تتم اإلجابة على جميع األسئلة في ورقة التحرير                               (ن10)التربية اإلسالمية: 

  : التقويمية الوضعية •
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 :اإلسالمية التربية مادة في درسته بما مستعينا التالية األسئلة عن أجب و  جيدا الوضعية اقرأ

 

: وجل عز قوله إلى السورة بداية من في افتتاح الندوة، صديقك تََلَها التي القرآنية اآليات اكتب  -1
ئ ا) يرٌ  َخاسِّ        (.َوه َو َحسِّ

               
 (ن 3)

بَاق ا(َسْبَع َسَماَوات  : )تعالى قولِّه َمْعنَى بَيِّّنْ   -2  (ن 1) .                                                                       طِّ
 

ْكمَ ا    -3 ي   ْذك ْرالح  يدِّ  (ن 1)                               (.                 تََرى َما) تعالى قوله في الــــراء لحرف الت ْجوِّ
 

فشتمها دون أن  تلتمس الصدقة،سمع أخوك صوت عجوز تدق بابكم و إلى المنزل، عودتك بعد  -4
 :. باستحضارك لما قاله األستاذ في الندوةلحالهايكترث 

 ا رأيك في سلوك أخيك وبماذا تنصحه؟م -أ
 .الجنة أصحاب بقصة معتبرا المسكين حق يمنعون الذين بجزاء ذّكره  -ب

 
 

 (ن 1)
 ن( 0.5)

ْكمِّ  َعنْ  األستاذ بَِّجَوابِّ  َوالَِّدتَك( ي)أَْخبِّرْ  -5 تأخير وجبة السحور مستشهدا بحديث نبوي شريف  ح 
                                                                                     يحث فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم على تناول وجبة السحور.

 (ن 1.5)

 (ن 1) األستاذ عن اإليمان واإلسلم، بين )ي( ألخيك الفرق بينهما. ثَ تحد   -6

َْفَرادِّ ( ي)بَيِّّنْ  -7  (ن 1)    الرسول صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة؟ مِّ لْ مظاهر حِّ  أ ْسَرتِّك ألِّ
 

 هللا ولي التوفيق   -انتهى.    

 

نظم نادي المواطنة بمؤسستكم ندوة دينية حول فضل شهر رمضان. ا فتتح هذا النشاط بتلوة صديقك لآليات األربع 

الذي تحدث في البداية عن اإليمان ثم عن أهمية األعمال  أستاذكاألولى من سورة الملك، بعد ذلك تتبعتم بإمعان مداخلة 

م حديثه عن بعض المشاجرات والمشاحنات التي تِّ خْ يَ لِّ  ،فقراء والمساكينالصالحة في شهر رمضان ومن بينها رعاية حقوق ال

ْلمِّ الرسول صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة.  تحدث خلل هذا الشهر الكريم، وكيفية التعامل معها مستشهدا ببعض مظاهر حِّ

كم تأخير وجبة السحور  عن سؤال صديقك أحمد حولوفي نهاية الندوة أجاب األستاذ  زميلتك فاطمة الفرق ل حَ ض  وَ وح 

 بين اإلسلم واإليمان. 
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  ن(50اللغة العربية )    

I.  :القراءة والشكل 
 ن2 كل عنوان مناسب للنص اقترح عنوانا مناسبا للنص. -1

 ن2 فارغة -أطول  مليئة. -أقصراستخرج من الفقرة األخيرة أضداد الكلمات التالية:  -2

 ن1 مسرورين .فرحينايت بمرادف:  -3

 ن2 نص سردي نص سردي. –خطبة  –شعر حّدد نوعية النص:  -4

وَكعاَدتِِه...ثّم جلس َوَرَكَن ايت بجملة على غرار األسلوب التالي:   -5
 َظْهَرهُ إلى.......يــ.....

 ن2 تحترم المتحكمات. كل جملة سليمة المبنى والمعنى

 فيم ساعد الّطفل أباه ؟ -6
 جّهز القصبة ورّكب الماكينة والخيط. -

 نقبل اإلجابة:   ساعده في حمل المعّدات.
 ن2

فل ألبيه ؟ -7  استخرج من النص ما يُدلُّ على ُحّبِّ الّطِّ
 - وصفه بالصياد الماهر.  -تُقبل اإلجابة التي تُفيد ذلك:  -

 ...... -في الصيد والعودة فرحين. ممتع  قضاء يوم 
 ن2

" أبي صيّاٌد ماهٌر يشّجعني إذا أخطأت كما ما رأيك في قول الطفل:  -8
 يشّجعني إذا نجحت".

 بشكل موقفه تحديد على المتعلم قدرة االعتبار بعين يؤخذ -
 مع ومنسجمة مقنعة بحجج التبرير على وقدرته واضح،
 اتخذه الذي الرأي

 ن2

 الشكل: -9

َرةً بِساَعٍة. -  فََوَجْدتُها ُمتَأَّخِ
غيَرةُ فاِرغَ  زالَِت الشَّْمُس َوصاَر ِظلّي أَْطَوَل ِمنّي، َوال تَزاُل الثَّاّلَجةُ  -  .ةً الصَّ

 ن5 تُخصم نصف نقطة عن كل خطأ.

II. :الدرس اللغوي 
 :استخرج من النص .1

 (ن2.5)
 فعلياناسخا  -نعتا حقيقيا مفردة حاال ظاهرا مفعوال به

فعال مبنيا 
 للمعلوم

 المطلوب مثال واحد
0.5x5 

 –الدراجة  -المعدات –عقارب 
 –الماكينة  –القصبة 

 جريدة -ظهر -الطعم -الصنارة

 -متأخرة 
 -فرحين -متجهين

 -عالية -النارية
 -الصغيرة -المفضلة
 ماهر -ممتع 

 -صار  –كان 
 التزال

كل فعل مأخوذ 
 من النص

 وضع الجملة في ترسيمة .2
 (ن2) مناسبة:

0.5x4 خبر/فارغة نعت/الصغيرة اسمه/الثالجة ناسخ فعلي/التزال 

 (0.5x3)  ن1.5: اإلعراب .3
 اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة الجو:مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة          البحر:: مفعول فيه )ظرف زمان( منصوب بالفتحة الظاهرة       اليوم 

 استخرج من النص: .4
 فعل مثال فعل ثالثي سالم اسم تفضيل ن(2.5)

فعل ثالثي 
 مهموز

 اسم فاعل

 المطلوب مثال واحد
0.5x5 

 أطول
 –لعب –ركن–جلس -ربط  -ركب  -حمل

 نجح-–عرف
 -وجد 
 وضع

 قرأ
ر فارغ  –هادئ  –متِّجه  -متأّخِ

 ممتع - ماهر –

            0.5x2ن(1) :صغ من الفعل ما هو مطلوب .5

 اسم اآللة الفعل  مصدر الفعل

  مقصّ  قص    انتظار اِّْنتََظرَ 
 .اقتصادي  اقتصاد:  – صحراوي  صحراء:   - قرشي  قريش:      0.5x3ن(  51.) األسماء منسوبة : .6

 ...سمكات.ثالثاصطاد أبي البارحة...  - ن(1)إتمام الجملة بكتابة العدد المناسب بالحروف:   .7

 ن(3)إمالء:  .8

  :مستشفىالمستشفيات:  – قاٍض قضاة:  – سؤالأسئلة:  –ضوءأضواء :  -تحويل الجموع إلى مفرد.(0.25X4) 

 .بُّ ُمحّمَد .            ابن  -.عبدِّ هللاِّ.      بنأتمم ب "ابن" أو "بن" :     أُحِّ  (0.50X2)       خلدون مَؤّرٌخ عربيٌّ

  ـــة ساميـ – تقصبا – ةاحي –   تمناسبة:  بَيــْـ بتاءأتمم                                                     .(0.25X4) 

III. :ن(15) اإلنشاء 
 المقروئية االنسجام وجودة التعبير سالمة اللغة مالءمة المضمون بنية النص والحجم

 ن1 ن3 ن4 ن6 ن1
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  ن10التربية اإلسالمية 

يمِّ  /1 حِّ ْحَمنِّ الر  ِّ الر  يٌر . بِّْسمِّ َّللا  هِّ اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكلِّّ َشْيٍء قَدِّ ي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ لِّيَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالا  (1)تَبَاَرَك ال ذِّي بِّيَدِّ ال ذِّ
يُز اْلغَفُوُر  نْ  (2)َوُهَو اْلعَزِّ عِّ اْلبََصَر َهْل تََرى مِّ ْن تَفَاُوٍت فَاْرجِّ ْحَمنِّ مِّ بَاقاا َما تََرى فِّي َخْلقِّ الر  ي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت طِّ ذِّ

 (3)فُُطوٍر  ال 
يٌر  ثُم   ئاا َوُهَو َحسِّ تَْينِّ يَْنقَلِّْب إِّلَْيَك اْلبََصُر َخاسِّ عِّ اْلبََصَر َكر   (4)اْرجِّ

 ن 3

بَاقاا": تعالى قولِّه َمْعنَى/ 2  ن 1                                                                        سبع سماوات بعضها فوق بعض" أي َسْبَع َسَماَواٍت طِّ

ي   الُحْكمَ / 3 يدِّ  ن 1                                              اإلمالةهو  (َما تََرى) تعالى قوله في الــــراء لحرف الت ْجوِّ

4/ . 
وتجنب نهرهم وشتمهم ونصحه باإلحسان إلى الفقراء والمساكين، بسلوك األخ تجاه العجوز،  عدم الرضاالتعبير عن  -أ

 الجارح.وإيذائهم بالكالم 
ذكره بقصة أصحاب البستان الذين اتفقوا على يالمسكين عقاب هللا عز و جل، و  حق يمنعون وضح له بأن جزاء الذيني -ب

 حرمان المساكين حقهم فسلط هللا على بستانهم بالليل نارا أحرقته.

 ن 1
 ن 0.5

 ن1 سنة.تأخير وجبة السحور  ُحْكمِّ  /5

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه الحديث النبوي الشريف الذي يحث فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم على تناول وجبة السحور هو:  
روا )) :قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم  ن0.5 متفق عليه((؛ ؛ فإن في السُّحوِر بركةً تسحَّ

 ن 1.5

صوم  –الزكاة  –الصالة  –هو انقياد جميع الجوارح المتثال المأمورات واجتناب المنهيات وأركانه خمسة: )الشهادتان  اإلسالم /6

فهو التصديق الجازم بالقلب باهلل سبحانه وتعالى ومالئكته وكتبه ورسله واليوم  اإليمانو حج البيت لمن استطاع أما  –رمضان 
                                         )تعطى النقطة كاملة إذا اكتفى المتعلم بالتعريفين فقط أو بذكر أركان اإلسالم وأركان اإليمان(  اآلخر وبالقضاء خيره وشره.

2×0.5  

 عفوه عنهم.  -عدم عتابه لهم -تجاوزه عن أذى المشركينبعض مظاهر ِحْلِم الرسول صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مّكة:  /7

 )يذكر المترشح مظهرا واحدا على األقل(                      
 ن 1
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