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اروس ادة ا  ا ن اا  

  2021دورة یونیو  
  3مادة اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة           مدة اإلنجاز: ساعة ونصف                          المعامل: 

  خاص بكتابة االمتحان   رقم االمتحان   االسم والنسب 

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

اروس ادة ا  ا ن اا  

  2021دورة یونیو  
  3المعامل:   مادة اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة           مدة اإلنجاز: ساعة ونصف                        

  خاص بكتابة االمتحان   اسم المصحح وتوقیعھ   النقطة باألرقام والحروف 

      

  نقطة) 50( أوال: اللغة العربیة 
  النص: 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  نقطة) 20( املجال الرئييس األول: القراءة 
 ن)  2عالمة أمام الجواب الصحيح:                                                                  ( ضعي/ضع ما نوع النص؟            -1

    حجاجي     تفس�ي    رسدي 
 ن)  4(                                                                                                خريطة الكلمت� اآلتيت�:    نجزيا/نجزا -2

  نوعها:........................... 
  عال 

  ضدها:....................... 
  الجملة:.........................................................   مرادفها:........................... 
  نوعها:........................... 

  السالمة 
  ضدها:....................... 

  الجملة:.........................................................   مرادفها:........................... 
 ن) 3" يف كل جملة:                                        (أقلعمعنى الفعل "حددي /حدد -3

  " حسب السياق أقلع معنى الفعل "   الجملة 
  ...........................................................................   الطائرة أقلعت

  ...........................................................................   أقلع اقتصاد وطننا بعد الجائحة 
  ........................ ...................................................   أقلع رامي عن التدخ�

  يف الطائرة
موعد إقالع الطائرة املتوجهة    ينتظران، وجلسا يقظ�  تذكرة السفرعند وصوله� إىل املطار، حجز سم� ووالده كباقي املسافرين     

  نحو أملانيا. 
تقلع وأخرى تهبط عىل مدرجات املطار. بعد لحظات أعلن مكرب الصوت: "الرجاء من ركاب الرحلة    متنوعة رأى سم� طائرات      

  لالستعداد لإلركاب.  2الثامنة أن يتوجهوا نحو املمر رقم 
حتى عال هدير املحركات،    لحظاتامه منصتا لتعلي�ت السالمة وماهي إال  استقر سم� يف مقعده إىل جانب والده، ثم شد حز     

  أرجاؤه. الرائعةيف الفضاء   منطلقة، ثم ازدادت رسعتها الفائقة، لتقلع وبدأت الطائرة تس� إىل وجهتها
راح سم� يتأمل الس�ء الزرقاء من الكوة املجاورة ملقعده املريح، وهو يقول يف رسه: "ليتني أصبح طيارا، وأقيض جل أوقا� ي�     

طيا منطلقا بحرية يف أرجاء الكون الواسع متفائال فخورا بالتحديات التي    املسافاتوأطوي  أجول األماكن البعيدةكواكب الس�ء، 
  يستحق التحدي". حلم بذلتها، حتى حققت ما أنا عليه اآلن. حقا إنه   التي خضتها، والجهود

  الخامس  في اللغة العربیة كتاب التلمیذ المستوى  مرشدي
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 ن)  2؟                                                                                        (مراحل إقالع الطائرة انطالقا من النصما هي  -4
............................................................................................................................. ...............................................................

 .................................................................... .............................. 
 ن) 3(                    ضع/ضعي عالمة أمام العبارات املناسبة لألفكار الواردة يف النص:                                      -5

  ينتظر سم� موعد إقالع الطائرة املتوجهة إىل الداخلة  

  تقلع الطائرات وتهبط مستعملة مدرجات املطار  

  ع يتوجب عىل الركاب االنتباه إىل تعلي�ت السالمةقبل اإلقال  

  أحس سم� بالخوف أثناء انطالق الطائرة برسعة فائقة .  

   يتمنى سم� أن يصبح طيارا يف املستقبل  

  

  

  

  

  

 ن) 2(                       ماهي الفكرة العامة للنص؟                                                                                 -6
............................................................................................................................. ............... 

 ن) 2(                                                                    لخص/لخيص الفقرة األخ�ة من النص.                      -7
............................................................................................................................. ...............................................................

........................... .................................................................................. 
 ن) 2؟                 (يف نظرك، كيف يستطيع سم� تحقيق حلمه -8

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

  نقطة) 15( املجال الرئييس الثا�: الظواهر اللغوية 
  نقاط) 6( والتحويلاملجال الفرعي األول: الرصف 

 ن) 3(       أ�م/أ�ي ملء الجدول اآل�:                                                                                               -9
  توظيفه يف جملة   نوعه  الفعل 

  شد سم� حزامه  .....................   .............. 
  ...........................................................................   معتل ناقص   .............. 

  ...........................................................................   ....................   سأل 
 ن) 1(                                                                                                            جملت�: ركب/ركبي -10

 " استعملاألوىل تتضمن اسم مفعول من فعل"  : .................................................................................................... 

 سكن":.....................................................................................................  الثانية تتضمن اسم مكان من فعل"                                                     
 ن) 2أضف/أضيفي العدد أو املعدود إىل الجمل اآلتية:                                                                    ( -11

 ) أوالد. ... )... 7..بنتا و (...... )......13درست رفقة... 

  ............... اشرتيت خمس .............و ثالثة 
  
  

 
 ال یكتب شيء داخل ھذا اإلطار
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  نقاط)   6( املجال الفرعي الثا�: الرتاكيب 

 ن)  1(             التام:الشكل مع  الجملة األتية  عىل الفعل األول وحرف النصب عىل الفعل الثا� يف أدخيل حرف الجزم /أدخل -12

 يحقق طموحاته ...... من ...... يجتهد يف دراسته . 
 ن)  1(                                                        اآلتية:من ب� الجمل  لغويا ضع/ضعي عالمة أمام الجملة الخاطئة -13

 التقيت أبو خالد يف املطار  

   سافر سم� وأخوه  

  ذو العلم يشقى يف النعيم بعلمه  

  
  

  

 ن) 1.5(       ِصل/ِصيل بخط ب� الجملة والظاهرة املناسبة لها:                                                                  -14

 سافرا كال األخوين إىل املدينة                                          

                                        زرع القالح هكتارا من القمح 

 فاض قلب سم� فرحا عندما التقى عائلته                        

 ييز ملحوظ� 

  توكيد لفظي 

 ييز ملفوظ� 

  توكيد معنوي  
 ن)  2.5(                                                                :   اآلتيت� انطالقا من موقعه� يف النصالكلمت�   عر�أ /أعرب -15

  .............:............................................................................................................................ينتظران
     ..................:............................................................................................................................املسافات

 نقاط)  3(  املجال الفرعي الثالث: اإلمالء 
 ن) 2(                                                                    أكتب/أكتبي الهمزة املناسبة مكان النقط يف الفقرة اآلتية:               -16

نحن ...طفال هذه ....ملدينة،  نطلب من مسـ... وليها توف� فضا... ات للرتفيه كحدا...ـق ...لعاب ودور للثقافة و...لفن، ك� نطلب      
 منهم ....هت�ما واسعا بنظافتها وج�ليتها. 

 ن) 1(                                                                                                    ل اآل� �ا يناسب:           امأل/املئي الجدو  -17
  تصحيح الخطأ   الخطأ   الجملة 

      عبد الله ابن عبد املطلب والد الرسول صىل الله عليه وسلم
      أهش بها عىل الغنم.  هي عىصً 

 نقطة)  15(  املجال الرئيس الثالث: الكتابة
 ن) 5(                                           بالشكل التام.  اضبط/اضبطي ما كتب بخط مضغوط يف النص الشكل: -18
  الطائرة ومساعده.تها كمضيفة الط�ان، ومهمة قائد جوار سم� فتملكه الفضول ليسألها عن مهممرت املضيفة ب التعب� الكتا�: -19

  ن)  10(                                            الحوار الذي دار ب� سم� واملضيفة.  ردود عل األقل، 6عىل األك� و  ردود 8يف  ،أكتب/أكتبي
 ............................................................................................................................. .................................................................................................

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

 ...................................................................................................... ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................................ ......................................................................................
 .......................................................................................................................................................................... ....................................................
 ............................................................................................................................. ............................................................................... ..................  
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  نقاط)  10(ثانیا: التربیة اإلسالمیة 
  اقرأ/اقر� جيدا الوضعية اآلتية ثم أجب/أجيبي عن التعلي�ت املرفقة:

  
  
  
  
  

  
  بطاقة التعلي�ت 

  ن)2(                                                                                                          ﴾األولين إلى:....... ال هذا يوم ﴿ من:  بدون شكل  سورة املرسالت أكتب/أكتبي .1
.....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................                                                                               
 ن) 1(تخرج/استخرجي م� كتبته/كتبتيه كلمة تتضمن قاعدة التجويد: ترقيق الراء.                                                     اس .2

....................................................................................................................                               ..................................      
ن)                   1(                                                                    ما العربة املستخلصة من قصة مريم عليها السالم؟                      .3

.......................................................................................................................................................... 
 ن)  1(                                                   ؟  االقتداء بالرسول صىل الله عليه وسلم يف صربه عن األذى، كيف ذلكمنا  طُلَِب  .4

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

 ن)  1(                                                                              ؟ صرباستدل/استديل بآية كر�ة من سورة القلم تحث عىل ال .5
.....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
 ن)  1(                                                                                                            واليوم اآلخر.  عرف/ عريف املالئكة .6

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

...................................................................................................................................................................... 
 ن)1تنصحيه بأع�ل مستحبة يف شهر رمضان؟             (هل �كن أن تنصحه/ هناك من يؤدي فرائض الصيام وسننه فقط، .7

........................................................................................................................................................... 
 ن) 1(                                                                                            .عىل فضل السحور. أكتب/أكتبي حديثا يدل .8

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

  

  
  

لنیل شهادة ا�روس �بتدائیة، فقرر   مسا�دهتا يف مادة الرتبیة إالسالم�ة، ح�ث   ٔ�خوك ساملاقرتب مو�د ام��ان ٔ�خ�ك دیبا�ة 
بعض دروس �ق�داء و�س�ت�ابة والقسط واحلمكة، الحظ �دم قدرهتا �ىل اس�تظهار جزء من سورة املرسالت، و�دم اس��عاهبا ل 

�ىل التعل�ت الواردة يف البطاقة ٔ�سف�، وم�حها �یبا�ة ٔ�داة مسا�دة لها �ىل تدارك ما مل �س�تطع  فطلب م�ك املسا�دة �رب إال�ابة  
 حتصی�. 

 
 ال یكتب شيء داخل ھذا اإلطار

  عز وجل وفقك هللا 
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اروس ادة ا  ا ن اا   

  2019دورة یونیو 
  3املعامل:                                        سا�ة ونصف   : مدة إالجناز                     مادة ا�لغة العربیة والرتبیة إالسالم�ة         

  نقطة)50( اللغة العربیةتصحیح أوال: 
  نقطة) 20(املجال الرئييس األول: القراءة  

 ن)   2(                                          رسدي                                          ما نوع النص؟    - 1
 ) 8*  0.25ن:  2أنجز خريطة الكلمت� اآلتيت�:                                                                                              ( - 2

  فعل نوعها: 
  عال 

  نزل..  –هبط ضدها: 
  الطيور يف الس�ء تعلو الجملة:   ارتفعمرادفها: 

  نوعها: اسم 
  سالمة 

  خطر ضدها: 
    يف التأ� السالمةالجملة:   أمن مرادفها: 

 ن)  3" يف كل جملة:                                        (أقلعحدد معنى الفعل " - 3
  " حسب السياق أقلع معنى الفعل "   الجملة 

  ارتفعت يف الس�ء   الطائرة أقلعت
  تطور  وطننا بعد الجائحةأقلع اقتصاد 

  توقف عن    أقلع رامي عن التدخ�
 ن)  2(    تقلع يف الفضاء. 4تنطلق برسعة فائقة.  -3تس� يف اتجاه مدرج اإلقالع  -2يعلو هدير الطائرة.  -1مراحل اقالع الطائرة انطالقا من النص:  - 4
 ن)  3ضع/ضعي عالمة أمام العبارات املناسبة لألفكار الواردة يف النص:                                                             ( - 5

  ينتظر سم� موعد إقالع الطائرة املتوجهة إىل الداخلة  

  تقلع الطائرات وتهبط مستعملة مدرجات املطار  

 ه إىل تعلي�ت السالمة قبل اإلقالع يتوجب عىل الركاب االنتبا  

 أحس سم� بالخوف أثناء انطالق الطائرة برسعة فائقة .  

  يتمنى سم� أن يصبح طيارا يف املستقبل  

  
+  

+  

  
+  

 ن)  2(                                        سفر سم� عرب الطائرة (أو أية فكرة تناسب مضمون النص). الفكرة العامة للنص:   - 6
ويفخر يف لحظة تأمل سم� الس�ء من نافذة الطائرة انشغل تفك�ه بحلم يتمنى تحقيقه وهو أن يصبح طيارا يف املستقبل، يزور األماكن البعيدة   - 7

 ن)    2(                                               بالتحديات التي سيواجهها.                                                        
 ن)  2( تقبل كل إجابة تش� إىل الجد واملثابرة واالجتهاد والصرب                                                                  - 8

  نقطة)   15(املجال الرئييس الثا�: الظواهر اللغوية  
  نقاط)  6( والتحويل املجال الفرعي األول: الرصف  

 ن)  1.5أ�م/أ�ي ملء الجدول اآل�:                                                                                              (    - 9
  توظيفه يف جملة   نوعه   الفعل 
  شد سم� حزامه   صحيح مضعف   شد 
  رمى الصياد الشبكة يف البحر   معتل ناقص   رمى 
  سأل سم� والده   صحيح مهموز   سأل

 ن)  1(                                                                                                         جملت�:  ركب/ركبي - 10

   .اشرتى سم� سيارة مستعملة 

 نعم املسكن الذي اكرتاه سم� . 
 ن)  2.5أضف/أضيفي العدد أو املعدود إىل الجمل اآلتية:                                                                    (  - 11

 ) أوالد. سبعة  ) 7بنتا و ( ثالث عرشة ) 13درست رفقة 

   أقالم وثالثة  قصص اشرتيت خمس . 
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  نقاط)  6(  املجال الفرعي الثا�: الرتاكيب 
 ن)  1(             التام:الشكل مع الجملة األتية   عىل الفعل األول وحرف النصب عىل الفعل الثا� يف الجزمأدخيل حرف /أدخل - 12

   يحقق طموحاته لن  يجتهد يف دراسته �من. 
 ن)   1(                                                        اآلتية:من ب� الجمل  لغويا ضع/ضعي عالمة أمام الجملة الخاطئة - 13

  التقيت أبو خالد يف املطار  

   سافر سم� وأخوه  

  ذو العلم يشقى يف النعيم بعلمه  

+  
  

  

 ن) 1.5(                                                                    ِصل/ِصيل بخط ب� الجملة والظاهرة املناسبة لها:    - 14

 سافرا كال األخوين إىل املدينة                                          

                                        زرع القالح هكتارا من القمح 

 فاض قلب سم� فرحا عندما التقى عائلته                        

  ييز ملحوظ� 

  توكيد لفظي 

  ييز ملفوظ� 

 توكيد معنوي  
                                  :                                  اآلتيت� انطالقا من موقعه� يف النصأعرب الكلمت�  - 15

  ن) 1.5(  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة وألف االثن� ضم� متصل يف محل رفع فاعل.  :ينتظران
    ن)1(  جمع املؤنث السا�.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكرسة النائبة عن الفتحة ألنه  :املسافات

 نقاط) 3(  املجال الفرعي الثالث: اإلمالء  
 ) 8ن*0.25ن=2(                                                           أكتب/أكتبي الهمزة املناسبة مكان النقط يف الفقرة اآلتية:    - 16

لفن، ك� نطلب منهم ٱهت�ما واسعا  ٱلعاب ودور للثقافة وأ ق  ئـات للرتفيه كحدا ءوليها توف� فضا ؤملدينة،  نطلب من مسـ ٱطفال هذه  أنحن     
 بنظافتها وج�ليتها. 

 ن)   1امأل/املئي الجدول اآل� �ا يناسب:              :                                                                     ( - 17
  تصحيح الخطأ   الخطأ  الجملة

  بن  ابن  عبد الله ابن عبد املطلب 
  عصا  عىصً   هي عىص أهش بها

 
 نقطة)   15(  املجال الرئيس الثالث: الكتابة 

 ن) 5اضبط/اضبطي ما كتب بخط مضغوط يف النص بالشكل التام.                                                                 (  الشكل:  - 18
   البعيدةَ   األماكنَ  أجوُل  -  الرائعةِ  – منطلقةً  -  لحظاتٌ  –ًة متنوع   – السفرِ  تذكرةَ 

بجوار سم� فتملكه الفضول ليسألها عن مهمتها كمضيفة الط�ان، ومهمة قائد الطائرة ومساعده.  مرت املضيفة  التعب� الكتا�:  - 19
  ن) 10(                                            الحوار الذي دار ب� سم� واملضيفة.  ردود عل األقل، 6عىل األك� و  ردود 8يف  ،أكتب/أكتبي

  شبكة تصحيح اإلنشاء 
  نقطة)   15التنقيط (   عنارص اإلنجاز   املعاي� 
  ن 2احرتام الحجم   االلتزام بالحجم ملطلوب   الحجم 

  ن  2احرتام التصميم   النص الحواريااللتزام بشكل   التصميم 
  االلتزام باملوضوع  املالءمة 

  األول� للتقديم والتعارف الردين 
  بقية الردود حول مهام أعضاء طاقم الطائرة

  (مهام قائد الطائرة ومساعده، ثم مهام املضيفات) 

  ن   5ذكر جميع العنارص 
  ن 4ذكر أغلب العنارص 

  ن 3االقتصار عىل بعض العنارص 

  ن   0ن ما عدا ذلك  3أخطاء أو أقل  5  خلو املنتوج من األخطاء اللغوية   سالمة اللغة 
  ن  0ن ما عدا ذلك  1استع�الت خاطئة  3أقل من   استع�ل عالمات الرتقيم استع�ال سلي�   استع�ل عالمات الرتقيم 

  ن  0ن ما عدا ذلك  1كل�ت غ� مقروءة  3أقل من   كتابة املنتوج بخط مقروء   املقروئية
  ن 0ن ما عدا ذلك  1عدم وجود أي شطب   ن التشطيب الورقة نظيفة وخالية م  تقديم الورقة 
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  نقاط)  10(الرتبیة إالسالم�ة   تصحیح   �نیا: 
  

  بطاقة التعلي�ت 

  ن)2(                                                                                                          ﴾األولين إلى:....... ال هذا يوم ﴿ من:  بدون شكل  سورة املرسالت أكتب/أكتبي .1

                  

                                                                                                   

 ن) 1(استخرج/استخرجي م� كتبته/كتبتيه كلمة تتضمن قاعدة التجويد: ترقيق الراء.                                                      .2

                                               

ن)                   1(                                                                           ما العربة املستخلصة من قصة مريم عليها السالم؟               .3
يعترب جواب املرتشح(ة) صحيحا إذا استخلص من قصة مريم صيانة الكرامة والعرض وعدم االعتداء عىل كرامة الناس واملس برشفهم 

 وتفهم ترصفاتهم.  
 ن)  1(                 ؟  بالرسول صىل الله عليه وسلم يف صربه عن األذى، كيف ذلكمنا االقتداء  طُلَِب  .4

يعترب الجواب صحيحا إذا تطرق املرتشح(ة) إىل التحيل بالصرب واملواظبة يف أداء العبادات وعند االبتالء �رض أو فاقة وعند االنشغال 
 م يف صربه عن أذى قريش عندما رشع يف دعوتهم إىل اإل�ان باللهبالعمل أو الدراسة... اقتداء بالرسول صىل الله عليه وسل

 ن)  1(                                                       ؟ استدل/استديل بآية كر�ة من سورة القلم تحث عىل الصرب .5

                       قوله تعاىل: 

 ن)  1(                          عرف/ عريف املالئكة واليوم اآلخر.  .6
  املالئكة: مخلوقات نورانية عظيمة الخلق سخرهم الله ملهام كث�ة.

تعاىل بعلم وقت وقوعه، وهو يوم عظيم يفنى فيه الكون، و�وت جميع الكائنات، ويبعث الله عباده اليوم األخر: هو يوم استأثر الله 
 للحساب والجزاء. 

 ن)1هل �كن أن تنصحه/تنصحيه بأع�ل مستحبة يف شهر رمضان؟             ( هناك من يؤدي فرائض الصيام وسننه فقط، .7
 فث والدعاء عند اإلفطار....االكثار من ذكر الله وحفظ اللسان من اللغو والر 

 ن)1(                              .فضل السحور عىل أكتب/أكتبي حديثا يدل .8
  قال رسول الله صىل الله عليه وسلم : "تسحروا فإن يف السحور بركة".

 


