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 :                                            النص
ُج ُنامُ رُ ب ُالُ ُنُ مُ ض ُُلُ خُ د ُي ُُوُ هُ ،ُف ُي  ُاق ُالطُ ُجالُ مُ ةُفيُالُ ي ُقيقُ حُ ُنهضة" تُلنورُميد" ةُ طُ حُ مُ ُروعُ شُ مُ ُرُ ب ُت ُعُ ي ُ

لىُإ ُُفُ دُ هُ ذيُي ُال ُوُ ُةُ ي ُسُ مُ الشُ ُةُ اق ُلطُ ل ُُي  ُب ُرُ غُ مُ الُ 

 .بُ جان ُال  ُوُ ُينُ ي ُن ُطُ وُ الُ ُرينُ مُ ث ُت ُسُ مُ الُ وُ ُلُ وُ الد ُُنُ مُ ُديدُ ع ُالُ ُفُ رُ طُ ُنُ مُ ُحظيُالمشروعُباهتمامُكبير د ُق ُل ُوُ  .باءُ رُ هُ كُ الُ ُليدُ وُ ت ُُلُ جُ أ ُُنُ مُ ُشمسيةاتُطُ حُ مُ ُجازُ نُ إ ُ

ُت ُُةُ ي ُمالُ جُ إ ُُةُ طاق ُبُ ُكُ ذلُ ،ُوُ ةُ ي ُب ُرُ غُ مُ ال ُُتُ لُ ميد ُُةُ دين مُ ُمالُ شُ ُكيلومترا 20 دُ عُ لىُب ُعُ ُةُ جين هُ الُ ُةُ ي ُسُ مُ الشُ ُةُ اق ُلطُ لُ " نورُميدلت" ةُ طُ حُ مُ ُروعُ شُ مُ ُعُ ق ُي ُوُ  ُلُ ص 

ُ ة ُبيرُ كُ ُزينُ خُ ت ُُة ُرُ د ُق ُميغاواط،ُوُ  800إلىُ ُنُ ضوئيةُمُ  - الشمسيةُالمركزةُوالطاقةُالكهروُةُ اق ُالطُ ُةُ مُ ظُ نُ أ ُُةُ ني ُقُ ت ُُنُ يُ ب ُُة ُطُ حُ مُ ذهُالُ هُ ُعُ مُ جُ ت ُسُ وُ  .ساعاتُ 5ت ب ل غ 

ُخُ اًُفيُت ُضيُ أ ُُمُ ساهُ ي ُسُ ُلُ ،ُب ُبُ سُ حُ ف ُُةُ طُ حُ مُ الُ ُتاج ُنُ إ ُُسينُ حُ ت ُُنُ مُ يمكنُ نُ ،ُل ُالمبتكرتين نُ يُ ت ُي ُن ُقُ الت  ُُنُ يُ ب ُُعُ مُ جُ الُ ُنُ أ ُُثُ يُ حُ ُ.ةُ دامُ ت ُسُ مُ ُةُ ي ُبائُ رُ هُ كُ ُةُ طاق ُُتاج ُنُ إ ُُلُ جُ أ ُ ُفيض 

ُفُ خُ ،ُوُ ةُ اعُ الكيلوواطُفيُالسُ ُنُ مُ ث ُ  .بونُ رُ كُ الُ ُسيدُ نائيُأوكُ ث ُُعاثاتُ ب ُانُ ُض 

ُهُ ذُ هُ ُيُ ب  ُل ُت ُُنُ ل ُ
ل ُطُ ق ُف ُُي  ُبائ ُرُ هُ كُ الُ ُطُ بُ الرُ ُنُ مُ ُاالحتياجات ة ُي ُت ُحُ الت ُُة ُي ُنُ ب ُالُ  سُ ن ُكُ ُ، ُ وُ ُياهُ مُ الُ ُريفُ صُ ت ُُةُ كُ ب ُشُ وُ ُماءُ الُ ب ُُويد ُزُ الت ُوُ ُيُ ق ُرُ الطُ ُلُ قُ الن ُُلُ مُ شُ ت ُهُا ُصالتُ ت ُ ال 

ةُ  ليمُ عُ الت ُوُ ُةُ حُ الص  ُُجالتُ فيُمُ ُزاتُ جُ نُ مُ ب ُُيامُ قُ الُ ُاللُ خُ ُنُ مُ ُةُ ي ُصادُ ت ُيوُاقُ وسُ السُ ُةُ ي ُمُ نُ الت ُُمُ عائ ُد ُُبيتُ ث ُت ُل ُُةًُصُ رُ ،ُف ُلُ ك ُ شُ ماُت ُكُ ُ.ةُ المُ السُ وُ  ال ف الح  ل ة ،ُ ،و  قاو  ُال م  عال م  و 

ي  ُ ياض  الر   و   ُ ُالث قاف ي  الت ن شيط   .و 

غُ الُ  ه ُن ُسُ كبيراُُرهانا ةُ ي ُن ُطُ وُ الُ ُةُ ي ُالطاق ُُةُ باق ُفيُالُ ُة ُد ُد ُ جُ ت ُمُ الُ ُاقاتُ الطُ ُةُ مُ ساهُ مُ ُنُ مُ ُعُ فُ قىُالرُ بُ ي ُوُ  عىُسُ اُي ُوحًُتفُ اُمُ شًُرُ وُ ،ُوُ ياتُ وُ ت ُسُ مُ الُ ُةُ لىُكاف ُعُ ُبُ رُ م 

ُيُ ع ُالُ ُمانُ إلىُضُ   .هُ اُب ُخورًُف ُُهُ لُ عُ جُ وُ ُنُ واطُ مُ ل ُل ُُريمُ كُ الُ ُش 

 (بتصرف)عنُموقعُأوساط

 (ن 20)القراءة : المجال الرئيسي األول
ْب َعّما يَلي  (ن2)     :اْقَرإ النَصَّ قراَءةً ُمتَأنِّّيَةً ثُمَّ أجِّ

 .في الخانة المناسبة)+( نوع النص بوضع عالمة حدد  -1

ُُُُُُُُُُُُُُُُُنصُسرديُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنصُتوجيهيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنصُتفسيري 
 :أتمم الخطاطتين التاليتين -2
 (ن2( )يدخلُ(عائلةُكلمةُ .أ

 

 

 

 

....ُُ...... يدخل  ......ُُ....  ......ُُ....  ......ُُ....  



 

 
 
 

 

 ن(2)       (:)نَْهَضة  خريطة كلمات  .ب

 

 

 

 

 

 

 

 (ن2) :حدد الفكرة العامة للنص -3
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 (ن2)  احتياجاتها؟ " نور"ما هي المجاالت التي سيلبي مركب  -4

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

 (ن2) .استخلص من النص العبارات الدالة على أن هذه المحطة ستنتج طاقة كهربائية صديقة للبيئة -5
....................................................................................................................................................... 

 (ن3) .لخص الفقرة الثانية من النص -6
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 (ن2): بين القيم التاليةسطر تحت القيمة التي يعالجها النص من  -7

  المُ السُ ُلُ ضُ ف ُ-                بالوطنُزازُ ت ُعُ الُ -         باءُ رُ هُ الكُ ُإنتاجُ  -
 (ن3) ما رأيك في اعتماد المغرب على الطاقات المتجددة؟ -8

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

   (ن 15) الظواهر اللغوية: المجال الرئيسي الثاني
 (ن 6)الصرف والتحويل : المجال الفرعي األول

 (ن1) النصاستخرج من  .1
 مضعفاصحيحاُ فعال                                   ................... : 
 مثالُفعالُمعتال............... :.......... 
 (ن1) .حول الفعل في الجملة التالية إلى األمر مع الضمير المطلوب .2
ُ ُلُ ثاًلُمُ ُساقُ   .ة ُد ُد ُ جُ ت ُمُ الُ ُاقاتُ فيُالطُ ُمارُ ث ُت ُسُ ال 

 .................................................................................................................................................: أن تُ 

 

 ال يكتب أي 

 شيء هنا

 المساك
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:مرادفها



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يكتب أي شيء هنا
 (ن2) .أتمم الجدول التالي حسب المطلوب مع الشكل .3

 اسم اآللة المكاناسم  اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

 ............... ............. .............. .............. ن ظ رُ 

 (ن1) :صغ اسم التفضيل مما يلي .4

س نُ  ث رُ : ...................................      ح   .: .................................ك 

 (ن1) :مع الشكل سليمفي الجملتين التاليتين بشكل اكتب العدد والمعدود  .5
 ُ ُُُُُُُبوع ُسُ فيُال  ُ( يوم( )7) ة ُطُ حُ مُ الُ ُلُ غُ ت ُشُ ت .............................................................................. 

 ُ ُهكتار(ُ( )11) هيزُ جُ ت ُُمُ ت           ......................................................................................... 

 (ن 6)تراكيب ال: ثانيالمجال الفرعي ال

َن النص جملة تتضمن فعال منصوبا -1  (ن0.5) :اِّْستَْخرْج مِّ
...................................................................................................................................................... 

 (ن0.5) :على الجملة التالية مع الشكل" لم"أدخل  -2
 .يستثمرُفيُالطاقاتُالمتجددة.........

 (ن1) المناسبة.الفراغ في الجمل التالية باألسماء الخمسة  أمأل -3
  (أبيه –أباه– أبوه). ةُ ظيف ُالن ُُةُ اق ُالطُ ُضوع ُوُ فيُمُ ُثُ حُ ب ُالُ ب ُ..........ه ُحُ صُ ن 
 ُ (أخيك –أخاك–أخوكُ) ي  ُمُ لُ عُ الُ ُثُ حُ ب ُالُ ب ُُمُ ت ُهُ ي ُُنُ أ ُ..........حُ صُ نُ ا 

 (ن2) .أتمم كل جملة من الجمل التالية بما يناسبها حسب المطلوب -4
 ُ (توكيدُلفظي.......................)ة ُاق ُالطُ ُة ُطُ حُ مُ الُ ُتُ جُ ت ُنُ أ 
 ُ (توكيدُمعنوي.........................) ة ُاق ُالطُ ُة ُطُ حُ مُ الُ ُتُ جُ ت ُنُ أ 
 ُ (الملحوظ تمييز. )ةُ ئ ُيُ ب ُلىُالُ عُ .....................  رُ ث ُكُ أ ُُة ُي ُسُ مُ الشُ ُة ُالطاق 
 ُ (تمييزُملفوظ. )ة ُد ُد ُ جُ ت ُمُ الُ ُاقاتُ الطُ ُضوع ُوُ مُ ُنُ عُ ُثُ د ُحُ ت ُي ُ..................... رينُ شُ عُ ُتُ أ ُرُ ق 
 (ن2) .بخط سميك في النصأعرب ما كتب  -5
 ُكيلومترا...............................................................................................:............................... 
 الحتياجات.....................................................................................:...................................... 
 رهانا........................................................................................................................... :......... 

 المبتكرتين...............................................................................................:............................... 

 (ن 3) مالءاإل: ثالثالمجال الفرعي ال

 (ن0.5) :ارسم همزة الوصل أو همزة القطع فيما يلي -1

ُوُ احُ   .هُ ب ُُزُ ت ُاعُ ،ُوُ ه ُن طُ ب 

 (ن0.5) :في المكان المناسب" بن"أو " ابن"اكتب كلمة  -2
  ُُع  .حُ صالُ ُنُ واطُ مُ ُللا ُُدُ بُ عُ .......... لُ ال 
  .......ُ يُ ب ُرُ غُ مُ ُة ُال ُحُ رُ ُة ُوطُ طُ ب. 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يكتب أي شيء هنا
 (ن1) .أتمم الكلمتين الناقصتين بألف لينة مناسبة -3
 المتجددةُالطاقاتُ ُمارُ ث ُت ُإلىُاسُ ..... د عـ. 
  ُقافاتُ الث ُوُ ُعوبُ الشُ ....... ـق ُت ُلُ مُ ُبُ رُ غُ مُ الُ ُلُ ظ. 
 (ن2): مما يليفي كل كلمة المناسبة  اكتب الهمزة -4
 .تكونُصالحاُنُ أ ُُةُ مُ كُ حُ الُ ُسُ ...رُ ُنُ أ ُُمُ ل ُواعُ ... قارُ ُرُ يُ خُ ُنُ كُ 

 (ن 15) الكتابة: المجال الرئيسي الثالث

 (ن5) الشكل: المجال الفرعي األول

 (ن3) :اضبط بالشكل التام الكلمات التي تحتها خط في النص -1

 يمكنُ       شمسية،ُ    نهضة،ُ

 (ن2) :اضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص -2

 حظيُالمشروعُباهتمامُكبيرُ

 (ن10)كتابةال: ثانيالمجال الفرعي ال

البديلة والمتجددة ثورة كبرى في العالم نظرا لإلمكانيات التي يتيحها لإلنسان مقارنة مع يعرف التوجه نحو الطاقات 

 :موضوعا مقاليا تتحدث فيه عن بكتأ .(...البترول، الغاز، الفحم)الطاقات غير المتجددة المعروفة 

 ا الجمة التي تتيحه المقصود بالطاقات المتجددة موضحا بعض نقط االختالف مع الطاقات غير المتجددة والفوائد

 (أسطر 10ال تتعد ) .لإلنسان
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 مادة التربية اإلسالمية
 :وضعيةال
ُ

 كورونا في َمْنعِ أداء صالتَْي العشاء والتراويح بالمساجد. فَعَِمَل السيد الجياللي على تخصيص مكان 
تََسبَّبَْت جائحةُ

ُهْم في صالة العشاء  في منزله ألداء الصالة ُرْفقَةَ زوجته وأبنائه إبراهيم وآسية ومريم وجدتهم الحاجة خديجة. كان يَُؤمُّ
ُم اْبنَهُ إبراهيم ِليُِصل َِي بهم في باقي الركعات من التراويح، حيث كان يَتْلو ما َحِفَظهُ وبعِض ركعات صالة التراوي ح، ثم يُقَد ِ

من آيات من سورتي اْلُمْلِك واْلُمْرَسالت، غير أنه كان يَْرتَِكُب بعَض األخطاء. بعد االنتهاء من الصالة، تَْجتَِمُع األسرةُ 
الشاي. وكالمعتاد في كل جلسة، يُْلِقي السيد الجياللي َمْوِعَظةً َشي ِقَةً حول مواضيَع تتعلق بالمالئكة  اْلُمتَوادَّةُ الْحتِساِء كؤوس

واليوم اآلخر وبالقضاء والقدر، أو بالصيام وشروطه وفرائضه وُسنَنِه. أما الزوجة واألبناء فكانوا يتناوبون على سرد 
أة عمران وأصحاب الجنة، بينما يتكلف األبناء بِبَْسِط قصص بعض القصص القرآنية، فتتحدث الزوجة عن قصص امر

آسية وإبراهيم ومريم ُكلٌّ حسب اسمه. من ناحية أخرى، كانت حكاياُت الحاجة خديجة اْلُمْمتِعَةُ عن تبليغ النبي صلى هللا 
 األبناء ة، تَُشن ُِف أَْسماعَ عليه وسلم لرسالة اإلسالم، وصبره وأصحابه على أذى المشركين وتحمل االبتالء في سبيل الدعو

 وتَُشدُّ انتباَهُهْم، وتُثيُر فضولَُهم لمزيد من التعرف على سيرة سيد الخلق أجمعين.
ُ

 األسئلة:
ُ

 (نقطتان)                                   أُْكِمُل اآلياِت التاليةَ لتَْمكيِن إبراهيم من تصحيح أخطائه في الحفظ:. 1
 

 ............................................................................................................................قولكم أو اجهروا به  وأسروا«ـ  

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

 (نقطة 1)    .   »(16وإليه النشور ) ......................................................................................................................

 ................................................................................................................................... (8) فإذا النجوم طمست«ـ 

 (نقطة 1)    .  » (13ليوم الفصل ) .......................................................................................................................

 

 (نقطة 1)         :أُعيُن إبراهيَم، انطالقا من اآليات التي تالها، على توضيح ما يلي. 2
 

  نقطة( 0.5)                                                         :التاليةالكلمة معنى 
 ........................................................... :طـُِمـَســـت  

  ْ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال 1)«من أسماء هللا الحسنى في قوله تعالى:  نِ يْ مَ استخراج اس
 نقطة( 0.5)             .........     ...................( 2..........     ..................( 1:    » (2وهو العزيز الغفور)
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 نقطة( 0.5)        : ( أمام الجواب الصحيحXة المتعلقة بحرف الراء بوضع عالمة )التجويدي القاعدةَ . أُبَي ُِن له 3

  تفخيــم الـــراء            اإلمــالــة                 ترقيــق الـــراء          
 

 (نقطة 1)                    :. أُساِعدُ أفراد األسرة في اإلجابة عن األسئلة التالية التي طرحها األب بعد إِْلقاِء الموعظة4

  ُنقطة( 0.25)       فضيلةً واحدةً من فضائل اإليمان بالقضاء والقَدَِر:                              )ي(رْ كُ ذْ أ 
................................................................................................................................................................ 

 

  َي(زْ رِ بْ أ( ( طبيعة المالئكة بوضع عالمةX) نقطة( 0.75)                          : في المكان المناسب 
 
 

 خــطــــأ صـحـيــح 

   الــمــالئــكـــة تَـْعــبُـــدُ هللاَ. -

   الــمــالئــكـــة تَـْعـصي هللاَ. -

   تَـْســُجــدُ هللِ.الــمــالئــكـــة  -

 
 
 

 (نقطة 1)                :بَْيَن فوائد الصيام وفرائضه ِمْن بَْيِن اآلتي بَِوْضِعها في الجدول لألبناءِ  . أَُمي ِزُ 5
 

 َعدَُم إيصاِل شيء إلى المعدة ـالجهاز الهضمي      ةُ راحَ إِ  ـ    عن الغيبة والنميمة فُّ كَ لْ اَ  ـ     ماعالجِ  كُ رْ تَ ـ 
 

 فرائض الصيام فوائد الصيام
................................................................... 

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

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

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

 (ونصف )نقطة                              :أُناقُِش إبراهيم ومريم للجواب عما يلي .6

 نقطة( 1)                   :ِذْكُر َمْظَهَرْيِن من مظاهر أدب حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه 
1) ...............................................    ................... 2) ........................................................................ 

 

 نقطة( 0.5)     " ة  ـحَ ـن  ـمِ "   /   "ة  ـنَ ـح  ـمِ "    :كتابَةُ كل كلمة في مكانها المناسب 
 

ِه مريم.تَْبِرئَةُ عيسى  - عُ قَْوِم مريم في إيذائِها.   ................. عليه السالم ألُم ِ  ................. ـ تََسرُّ
 

 نقطة( 0.5)               :الطفلة آسية، ِلنَِصَل بَِخط ٍّ كل عبارة بالحق المناسب لهاأَتَعاَوُن مع  .7
 

 الحق في اإليمان      آَوْت آسيةُ موسى عليه السالم -

 الحق في التعليـم     ـ آَمـنَـْت بـه وَصـدَّقَـْت برسالته

  الحق في الحيـاة 
 

 (نقطة 1)            لمـــاذا؟       ؟َمْن يَْمنَُع عن المساكين َحقَُّهْم في زكاة اْلِفَطِر بِدَْعوى أزمة كورونامع  قُ فِ تَّ . هل تَ 8
 

 بوضع عالمة المناسب  فِ قِ وْ مَ الْ  أَُعب ُِر عن(X):     ( ــقـفِ ت  ال أَ ـ   )....(    ــقـفِ ت  أَ ـ....( 
 أَُعل ُِل َمْوقِفي: ........................................................................................................................................ 

 

 
 

 ال يكتب أي 

 شيء هنا



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيء هنا ال يكتب أي
 

 

ضى. أََضُع قيَمةَ:  "9  نقطة( 0.5)                 :"  في الخانة المناسبةال َمَحب ة"  أو  "الر ِ

 قالَِت الحاجةُ خديجةُ:

ْلـنـا ُظروَف َوباء كورونا. -  ............................. نَْحُن أسرةٌ تَـقَـبَـّ

 ............................. اْلـَمــَودَّةِ فيما بَـْيـنَـنـا.ـ نَْحِرُص على ِحـْفـِظ 

 

لتي ا أَْستَْشِهدُ ألصدقائي الذين نَفَدَ َصْبُرُهْم على بالء جائحة كورونا بالحديث الشريف اْلُمتَِّصِل بِواقِعَِة اْبتاِلِء آِل ياسر .10

 (نقطة 1)                                  :َحَكتْها اْلَجدَّةُ لألبناء
 

 ُُرسولُللاُصلىُللاُعليهُوسلمقال: 

((.......................................................................................................................................................)) 
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 (ن 20)القراءة : المجال الرئيسي األول

 رقم السؤال عناصر الجواب سلم التنقيط
 1 تفسيري 2

 أ-2 ...دخول-تداخل -مدخول-داخل 2

ب-2   تقبل جميع الجمل الصحيحة.../ تقهقر-تراجع.../تقدم-تطور/اسم 2  

 3 ...أهمية مشروع نور ميدلت في توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية الشاملة 2

النقل الطرقي والتزويد بالماء وشبكة تصريف المياه واالتصاالت  الكهربائي،الربط  2

 ...والسالمة

4 

 5 خفض انبعاثات ثنائي أوكسيد الكربون، مستدامةطاقة كهربائية  2

مشروع نور ميدلت، طاقة شمسية، : تقبل جميع الملخصات التي تضم الكلمات المفاتيح 3

 ...تنمية سوسيو اقتصادية طاقة كهربائية مستدامة،

6 

 7 االعتزاز بالوطن 2

 8 مستدامة تنمية -الحفاظ على البيئة -خفض التكلفة الطاقية -مسألة إيجابية 3

 (  ن 15)الظواهر اللغوية : المجال الرئيسي الثاني

 المجال الفرعي األول: الصرف والتحويل )6 ن(

 رقم السؤال عناصر الجواب سلم التنقيط
 1 يقع : َسنّهَ     الفعل المعتل المثال: الفعل الصحيح المضعف 1

 2 .....أنت ُسق   1

 3 ِمن ظارٌ   -َمن َظٌر  -َمنظور  –ناِظر  2

 4 أكثر  –أحسن  1

تار   ----تشتغل المحطة َسب عَةَ أيّاٍم    1  5 اتَمَّ تجهيز أََحدَ َعَشَر ِهك 

 

  

 االمتحان اإلقليمي املوحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية

2021دورة يونيو   

 موضوع اللغة العربية

 عناصر اإلجابة
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 موضوع اللغة العربية

)تتمة(عناصر اإلجابة  

 (ن 6)تراكيب ال: ثانيالمجال الفرعي ال

 رقم السؤال عناصر الجواب سلم التنقيط
 1 ...لن يمكن من تحسين إنتاج المحطة/.... لن تلبي هذه البنية 0.5

تَث ِمر  في الطاقات المتجددة 0.5  2 لم يَس 

 3 أخاك---أبوه  1

 4 ... َمقاال   -ِكتاب ا/ِحفاظا/نَف َسها/ الطاقة -أنتجت المحطة الطاقَةَ  2

 تمييز ملفوظ منصوب : كيلومترا   2

 النائبة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم بالكسرةمفعول به منصوب : االحتياجاتِ 

 مفعول به منصوب بالفتحة: ِرهانا  

 نعت تابع لمنعوته في جره: المبتكرتين

5 

 (ن 3)مالء اإل: ثالثالمجال الفرعي ال

 رقم السؤال عناصر الجواب سلم التنقيط
تَزَّ به 0.5  1 أََحبَّ وطنه، وآع 

 2 رحالة مغربيابن بطوطة /.... عالل بن عبد هللا 0.5

 3 ... ظل المغرب ُمل تَقى الشعوب .../ دَعا إلى استثمار 1

 4 سَ أ  رَ /  قاِرئٍ  2

 (ن 15) الكتابة: المجال الرئيسي الثالث

 (ن5) الشكل: المجال الفرعي األول

 رقم السؤال عناصر الجواب سلم التنقيط
 1 نَ كِّ مَ يُ     ،ةٍ يَّ سِ م  شَ  ،  ة  ضَ ه  نَ  3

 2 (باأللف أو الواو أو الياء يتم وضع الحركة على الحرف قبل المد ال) بيرٍ كَ  مامٍ تِ اه  بِ  روعُ ش  مَ ل  آ يَ ظِ حَ  2

 (ن10)كتابةال: ثانيالمجال الفرعي ال

:أثناء التصحيحالمعايير التالية تتم مراعاة   

 املعايير النقط

ن1                                أسطر  10الحجم:      

ن1                     خاتمة-عرض-مقدمةاملوضوع:  تصميم  

ن3  االرتباط باملوضوع وعدم الخروج عنه:     

ن3  سالمة اللغة 

ن1          ستعما  اللليم لعالما  الررقيماال  

ن1                        ومقروئية الخط تنظيم الورقة ونظافتها 
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ادة التربيـــة اإلسالميـــةـــم  
 

 األجوبة:
 

 (نقطتان)                             ل اآليات:اكمإ. 1
جعل لكم األرض ذلوال  ( هو الذي15( أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )14إنه عليم بذات الصدور ) … «ـ  

، مع عدم محاسبة نقطة عن كل خطإ 0.25يتم خصم  قطةن 1).              »(16... )فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
 (المتعلم على الشكل من عدمه

 

.               » ( ...12( ألي يوم أجلت )11( وإذا الرسل أقتت )10( وإذا الجبال نسفت )9( وإذا السماء فرجت )8) ... «ـ 
 (، مع عدم محاسبة المتعلم على الشكل من عدمهنقطة عن كل خطإ 0.25يتم خصم  قطةن 1)

 (نقطة واحدة)    ما يلي: توضيح. 2
 نقطة  0.5)         )أو كل شرح قريب من المعنى( ذهب نورها طـمـســـت:       :معنى الكلمة التالية

 للجواب الصحيح(

  ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز 1)«أسماء هللا الحسنى: استخراج اْسَمْيِن من

عن كل اسم  0.25نقطة أي  0.5)                     الغفور( 2         العزيز( 1:    » (2الغفور)

 من األسماء الحسنى(صحيح 

(نقطة 0.5)                      : ةالتجويديالقاعدة . تبيان 3  

ترقيــق الـــراء               اإلمــالــة           تفخيــم الـــراء               X 

:  اإلجابة عن األسئلة التالية. 4 (نقطة واحدة)    

            :نقطة للجواب الصحيح أو لجواب  0.25)أذكر فضيلة واحدة من فضائل اإليمان بالقضاء والقدر

 يؤدي المعنى نفسه(

...والتسليم     ـ االطمئنان والسكينة    ـ الحكمة والرحمة والعبرة ـ الرضى  

 ( أبرز طبيعة المالئكة بوضع عالمةX) نقطة لكل جواب  0.25أي  ،نقطة 0.75)   :  في المكان المناسب

 (صحيح

 خــطــــأ صـحـيــح 

  X الــمــالئــكـــة تَـْعــبُـــدُ هللاَ. -

 X  هللاَ.الــمــالئــكـــة تَـْعـصي  -

  X الــمــالئــكـــة تَـْســُجــدُ هللِ. -

بين فوائد الصيام وفرائضه:  التمييز .5 نقطة لكل جواب  0.25أي ، نقطة واحدة)            

(صحيح  

 فرائض الصيام فوائد الصيام
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المعدةترك الجماع   /  عدم إيصال شيء إلى  الكف عن الغيبة والنميمة   /  إراحة الجهاز الهضمي  

            :يلي . اإلجابة عما6

    :(نقطة لكل جواب صحيح 0.5أي  نقطة 1) ذكر مظهرين من مظاهر أدب حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه 

 ـ حلمه بأبيه   ـ مخاطبته بلطف    ـ حرصه على نجاته    ـ تذكيره بالمصير

 "    :نقطة لكل جواب  0.25أي  نقطة 0.5) "  منحة"   /   "محنةكتابة كل كلمة في مكانها المناسب

 (صحيح

تبرئة عيسى عليه السالم ألمه مريم. - ةـــحــنـــم  في إيذائها. ـ تسرع قوم مريم     ةـــنــحــم   

نقطة لكل جواب  0.25أي  نقطة 0.5)     عبارة بالحق المناسب:   الصل و. 7

 (صحيح

آوت آسية موسى عليه السالم -  
  

 
  

 الحق في اإليمان

   ـ آمـنـت بـه وصـدقـت برسالته
  

 الحق في التعليـم

  
 الحق في الحيـاة

لمـــاذا؟       ؟مكين من حقهاهل تتفق مع حرمان المس. 8 نقطة للموقف  0.25: نقطة واحدة)             
(نقطة للتعليل 0.75و  

 ال أتـفــقـ          ار الموقف المناسب:   يختا (X) 

 ألن حق المسكين فرضه هللا تعالى على الغني   أو   ـ ألن في تمكين المسكين من حقه  ـ : موقفال تعليل

)يقبل كل جواب قريب          رضى هللا     أو   ـ ألن في تمكين المسكين من حقه تحصين للنعمة من الزوال

 من المقترحة ويقدم تبريرا للموقف(
 

نقطة عن كل جواب  0.25أي  نقطة 0.5)               :الخانة المناسبة"  في المحبة"  أو  "الرضىضُع قيَمة:  "و. 9

  (صحيح

نَْحُن أسرةٌ تَـقَـبَّـْلـنـا ُظروَف َوباء كورونا. -  الرضى 

 المحبة ـ نَْحِرُص على ِحـْفـِظ اْلـَمــَودَّةِ فيما بَـْيـنَـنـا.

ذكر حديث ويقبل تمنح للحديث أسفله  واحدة نقطة)             :  بالحديث الشريف المناسب االستشهاد. 10

(آخر عن الصبر  

ـإن مـر فـــاسـرا آل يـبـص))      قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   


