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 ..……/…50النقطة                   أوال:  اللغة العربٌة

 ن(20)الـمـجـال الـرئـٌـسـً األول: الـقـراءة. 

 ن(2)                                          :                     الخانة المناسبةفً )×( بوضع عالمة  النصنوعٌة  أحدد – 1

 سشدي   ذفسٍشي   وصفً 
 

 ن(2)                                                                                                                 ":تمنح ،"آتً بخرٌطة كلمةأ(  -2

 .....................................................:جًهح فً ذشكٍثها ..............: ضذها - .............. :يشادفها -.............:َىعها -

      ن(2)                                                                         :فً حدود أربع كلمات أكون شبكة مفردات كلمة " تكنولوجٌا" ب(   

           1 .......................       ....2  :.........................   3  :........................ ..  4  :................. ................ 
 

 ن(2)               ؟                                   أستخرج من النص األجهزة التكنولوجٌة التً ٌتقن الطفل استخدامها – 3
................................................................................................................................................... 

 ن(2)                          :استخدام الطفل للتكنولوجٌا الحدٌثة بشكل مفرط على الدالة العبارة النص انطالقا من أحدد - 4
................................................................................................................................................... 

 

 ن(2)                     دت به فً النص:، حسب التسلسل الذي ور(4، 3، 2، 1)فكار اآلتٌة باستعمال األرقام أرتب األ – 5

 .واألمهات وتحدي االستعمال اآلمن للتكنولوجٌا الحدٌثة اآلباء             

 .رورة التكنولوجٌا فً الحٌاةض            

 .فوائد وأضرار استخدام التكنولوجٌا            

 .تفوق األطفال فً استخدام التكنولوجٌا            
 ن(3)".  ...التحصٌل الدراسً" إلى غاٌة: " سالحا... التكنولوجٌا تعد:" الخاص الفقرة التً تبتدئ بألخص بأسلوبً   - 6

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

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

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

  (ن2)                              :ة المناسب الخانةفً )×( بوضع عالمة أختار العبرة المستفادة من النص من بٌن ما ٌلً -7

 .ذىعٍح وحًاٌح األطفال يٍ سىء اسرخذاو انركُىنىجٍا انحذٌثح  االسرعًال انًفشط نهركُىنىجٍا انحذٌثح.                

 

قليمي لنيل إلاالمتحان الموحد ا 
 شهادة الدروس االبتدائية

 

     

  

 

 ....................:  الشخصيسم إلا

 ..........................:  العائلي  اإلسم

 ..................................رقم االمتحان:

 اللغة العزبية ً التزبية اإلسالمية

 2021دًرة يٌنيٌ 

 3المعامل  ساعة ًنصفمذة اإلنجاس: تكتب جميع األجٌبة على ىذه الٌرقة /....10 النيائيةالنقطة 

 الطفل والتكنولوجٌا
، فتطورت ألعاب الصغار من نا عنهاأنفسنا وال أبناء أن نمنعال نستطٌع ، التكنولوجٌا جزءا أساسٌا من حٌاتنا أصبحت

 االستغناء عنها. طٌعون  ت  س  ٌ  طوٌلة، وال  ساعات  ل  حمولة ٌستخدمونها على مدار الٌوم ألعاب تقلٌدٌة إلى أجهزة م
اللمس،  شاشاتوالحواسٌب، فً تعلم استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة من أجهزة المحمول، و فائقةبموهبة  األطفالٌتمتع و

 األخٌرة التً سٌطرت على عقولهم متفوقٌن على الكبار فً استخدامها.وألعاب الفٌدٌو...هذه  ت،ٌنترنواإل
ٌ  ح  سالحا ذا التكنولوجٌا تعد  كتعلم الكتابة، وطرٌقة نطق األصوات، ، من الفوائد للطفل الكثٌرتمنح  هً تستطٌع أن، فند

 ،ت التفكٌرمهاراتطوٌر و واكتساب تقنٌات الرسم من خالل البرامج واأللعاب والفٌدٌوهات، مما ٌساهم فً إشباع خٌاله،
والتعلٌمٌة. ٌؤثر سلبا علٌه من الناحٌة الصحٌة واالجتماعٌة  هافً استعمال اإلفراط   فراطاإل غٌر أن. لدٌه والتأمل ،بداعإلوا
باإلضافة إلى نمو اإلصابة بأمراض عضوٌة ونفسٌة، ووالفقرات،  ،والعنق ،آالم الظهرو ،والعٌنٌن ،إرهاق الجسدك

، وسوء وقلة تواصله مع األخرٌن من أقرانه ،ضعف الروابط األسرٌةناهٌك عن ، وعدوانٌة شخصٌته بشكل أكثر عنفا
 ...تركٌزه أحٌانا أثناء التحصٌل الدراسً

 األكبر أمام اآلباء واألمهات ٌكمن فً اإلعداد الجٌد للبٌئة اإللكترونٌة للطفل، وتوعٌته بطرق استخدامهالذلك فإن التحدي 
 بشكل إٌجابً.

 )بتصرف( 82 ص: ،8102 ،33العدد  ،مجلة خطوة التنمٌة،المجلس العربً للطفولة و           
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 ن(3)                                  فً استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة: الكبارعلى  تفوق األطفال الصغار :فً ًرأٌ أبدي – 8

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

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

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

 (ن15) الظواهر اللغوٌةالـمـجـال الـرئـٌـسـً الـثـانــً: 
 (ن6)    المجال الفرعً األول: الصرف والتحوٌل –أ 
 ن(1)                                                 :  التام مع ضبطهما بالشكل الجملة اآلتٌة إلى المضارعالفعلٌن فً أحول  -1

 .تذاعإليهاساخ انرفكٍش وا د  ً  انركُىنىجٍا فشصا نهرعهى، وَ   د  ح  ُ  ي   -

 .يهاساخ انرفكٍش واالتذاع .............انركُىنىجٍا فشصا نهرعهى، و................ -

 ن(1,5)                                                                   : مع الشكل التام خانات الجدول التالً بما ٌناسب أمأل -2

 اسم الزمان أو اسم المكان اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

    د  ع  و  

    ع  د  و  ت  س  ا  

 ن(1,5)                                                                                          :مع ذكر الوزن أصوغ اسم اآللة من الفعلٌن اآلتٌٌن -3

 الفعل اسم اآللة ًسنو
 ٍ  ق  س    
 راع    

 ن(1)                                                                                                       : مناسب تفضٌل باسم االتٌتٌن الجملتٌن أتمم -4 

 . عٍ انًعهىياخ وسٍهح نهثحثاإلَرشٍَد .......   -     

 .نكرشوٍَح اسرعًاالإلانهىاذف انًحًىنح ........األجهضج ا -     

 ن(1)                                                                                             :مع الشكل التام ما ٌلً فً صحٌح بشكل والمعدود العدد كتبأ -5

 .نكرشوٍَحإنىحح  ..............................( .......15) ، وحاسىب(.....................خًسح )  اسرفادخ يذسسرُا يٍ -

 ن(6)التراكٌب : الثانًالمجال الفرعً  –ب
 ن(1)                                           :  ضبط الفعل بالشكل التاممع بإحدى أدوات النصب المناسبة  اتأمأل الفراغ – 1
 .فً انعانى االفرشاضًَثحش........ َسرخذو انهىاذف انزكٍح -      .يٍ اسرخذاو انركُىنىجٍا أَفسُا ًَُع ............ - 

                                    ن(1)                             : مع ضبط الفعل بالشكل التام تٌنتٌآلا تٌنعلى الجمل ةمناسبال جزمال إحدى أدواتدخل أ – 2 

  نترنٌت.إلحسنة بسبب إدمانه على ا آدم نتائج ٌحقق......  -. فً يشاهذج انفٍذوهاخ انرافهح وقرا طىٌال ذسرغشق......  -

  ن(1)                                                                                                 :" توظٌفا سلٌما" أخ  و " ذو": وظفأ – 3
                                        ك(أخوخاك، ) أخٌك، أ .استخدام شاشات اللمس .....ٌتقن..إن  -    .) ذي، ذا، ذو(التكنولوجٌا سالح ..... حدٌن-        

 

        ن(1)                                                مع الشكل:   ، حسب المطلوب،مناسبالتوكٌد الب تٌتٌنآلاأتمم الجملتٌن  –4
  ) توكٌد لفظً( .الهواتف ............نافعة -     
 ( معنوي) توكٌد  .مسؤولون عن إدمان أبنائهم على استخدام الهواتف اآلباء............... -     
        ن(1)                                                               : التام مناسب مع الشكلالتمٌٌز الب الجملتٌن اآلتٌتٌنأكمل  – 5

    ) تمٌٌز ملفوظ(       ....................إلكترونٌا................عشرٌن تصفحت -

 تمٌٌز ملحوظ( ) ............................الهواتف الذكٌة أكثر األجهزة المحمولة -

  ن(1)                                                                                             : أعرب ما تحته خط فً النص – 6

 ............................................................................................................................:ساعات   -

 ........................................................:.................................................................عونٌٌستط -

     ..............................................................................................................................:حدٌن -
 ............................................................................................................................:اإلفراط   -
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 ن(3) اإلمالء: الثالثالمجال الفرعً  –ج 
ن(1)                                                                         : فً ما ٌلً المناسبة القطع أو الوصل همزة كتبأ -1  

.عهى اسرخذاو انركُىنىجٍا تشكم اٌجاتً احشص           

ن(0.5)                                                                          :جملة كل حسب" بن" أو" ابن" بـ الفراغ مألأ -2  

 طاسق ...... صٌاد فاذح األَذنس. -  ......تطىطح سحانح يغشتً يشهىس.-

ن(0,5)                                                              :المناسبة و الممدودةاأللف المقصورة أ  النقط مكان أضع -3  

 جش......... -      ....ًَد    -      

ن(1)                                                                         :   فً العبارة اآلتٌة المناسبة بالهمزة الفراغ مألأ -4  

اآلبا.... ُت...رق بً...ة إلكترونٌة آمنة مس..ولٌة ضمان -      

 ن(15) الكتابة: الـثـالـث الـمـجـال الـرئـٌـسـً

 :ن(5) الشكلالمجال الفرعً األول:  –أ 

 ن(2).         اإلفزاط -الكثيز    -شاشات     -   فائقة -  : النص  فً مضغوط بخط المكتوبة الكلمات التام بالشكل ضبطأ -1  

ن(3)      ."أنفسنا وال أبناءنا عنها أن نمنعال نستطٌع " : النص فً مضغوط بخط المكتوبة الجملة التام بالشكل ضبطأ -2  

 ن(10) التعبٌر الكتابً: الثانًالمجال الفرعً  – ب 

فً  / تفرط ٌفرط / أنها لمراجعة دروسكما معا، فالحظت أنه صدٌقتك / استعدادا لالمتحان الموحد اإلقلٌمً، قصدت صدٌقك

حول اإلفراط فً استعمال أسطر الحوار الذي دار بٌنكما  إلى عشرة ثمانٌةكتب فً حدود ا  فً ما ال ٌفٌد.  تٌنترناإلاستعمال 

 اإلنترنٌت وأضراره.

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :اآلتًتصمٌم بال االستعانةٌمكنك 

 ) سٌاق االمتحان، ذكر أهمٌة االستعداد لالمتحان...(؛ مناسبة وضعٌةمن االنطالق -

 نترنٌت(؛اإلطرح موضوع الحوار )االستفسار عن سلوك اإلفراط فً استعمال -

 ) تضٌٌع الوقت، إهمال الواجبات المدرسٌة....( اإلفراط فً استعمال اإلنترنٌت - حول:التحاور -

 األضرار ) الصحٌة، النفسٌة، الدراسٌة، االجتماعٌة......( -                 
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 ما درسته فً مداخل مادة التربٌة االسالمٌة ، أنجز اآلتً: اعتمادا على ، ومعطٌات الوضعٌةباستثمار 

 كتب هذه اآلٌات ؛ أ 18و 17و 16ا، ومن بٌنها، اآلٌات ردد معه بعض اآلٌات سرالملك، كنت أ أثناء تالوة أبً لسورة– 1

ن ىالا التً تبتدئ ب "  ض  ر  س  ال 
ى  ا َ۬ م  ن ك  ع  نز ے ج 

ٌشۦ  إلى " ...... ...."ه ى  ا َ۬ ٍ ف  َ ز  ٌ  ك  ى  ً ه  ر ع   (ن2)                 ."، كتابة سلٌمة:ف س 

 ......................................................................................................................األرض ذلوالهو الذي جعل لكم  » 

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

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

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

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

 (ن0.5)      فً الخانة المناسبة:                                                                                  )×(عالمة  أضع-2

   نوع من الرٌاح           نوع من الحجارة           المرسالت :                    

 (ن0.5)                                              :للكلمات القرآنٌة اآلتٌة المسطر تحتها التجوٌدٌة المناسبة القاعدة أختار -3

ىس    ذ ۪شي  ه م                   
ٍ ف ط    اإليانح                  انرفخٍى                       : ي 

ٍ ك                    ق ه ة  ا ن  ش  ٌُ  ن ث ص 
                       يانحاإل                         انرفخٍى                        :ا َ۬

 (ن0.5)                                                                                         :و وظٌفته ك  ل  كل م   صل بسهم بٌنأ -4
 . النفخ فً الصور   ملك الموت.                 -

 . انىحً                                      

 . قبض الروح                  .   إسرافٌل  -

 ن(1)                                                                                                                 :أصنف ما ٌلً حسب الجدول – 5

 الترفع عن مقابلة السب بمثله –واألذى البدنً  السب –مواصلة الدعوة إلى التوحٌد  – السخرٌةاإلهانة و             
 أنواع اإلذاٌة التً تعرض لها مظاهر صبر الرسول صلى هللا علٌه وسلم

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

 

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

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

 ن(1)                  :أربعة منها "؛ أذكرحدثك أبوك عن شروط الصٌام حٌث اكتشفت أنها تتوفر فٌك" ورد فً الوضعٌة: -6
- ..................................................................................................................................................................... 
- ..................................................................................................................................................................... 
   ن(0.5)                                        لسنة من سنن الصٌام: يالعبارة الدالة على تطبٌق والد من الوضعٌة أستخرج -7 7

.................................................................................................................................................................. 
 (ن1)                                      بحدٌث نبوي على ذلك:هتنً أمً إلى ضرورة القٌام من النوم للتسحر، أستشهد نب -8

..................................................................................................................................................................... 
 (ن1)                                                                                                                    :     أتمم الجدول بما ٌناسب –9

 القيمة المستفادة قصة 

   خشٍد سٍذذُا يشٌى عهى َفسها انرهًح، واترعذخ عٍ قىيها، وانرضيد انصًد.

   "صثشا آل ٌاسش، فإٌ يىعذكى انجُح"

 (ن2)       ؟الحدثكٌف تصرفت تجاه نت صائم تعرضت لإلهانة والمضاٌقة من قبل أحد المارة. فً أحد أٌام رمضان، وأ -10

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

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

 ...…/10     النقطة: ثانٌا: التربٌة االسالمٌة

 ماأدائها وحلٌبا قبل تمر النٌتناو والدٌكالمغرب، رأٌت صالة أثناء سماعك ألذان و، المبارك خالل شهر رمضان  الوضعٌة:

صلى أن عن شروط الصٌام حٌث اكتشفت أنها تتوفر فٌك. وبعد أبوك حدثك تناول وجبة اإلفطار، االنتهاء من بعد ؛ وللصالة

فنبهتك إلى ضرورة  أمك بجانبجلست  آٌات بٌنات من سورة الملك،خاللهما تال التراوٌح جماعة، و بكم صالتً العشاء

  قرٌش. كفار آذى علىالرسول صلى هللا علٌه وسلم ن قٌمة الصبر مستحضرة فً ذلك صبر ، كما حدثتك عالقٌام للتسحر
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 أوال:  اللغة العربية

 ن(02الـمـجـال الـرئـيـسـي األول: الـقـراءة. )

 
 السؤال رقم

 
 األجوبة

 سلم
 التنقيط

 ن2 تفسٌري 1

 
2 

 (0,0ذأخز ) :ضذها - (0,0ذعطي ) :يشادفها -(0,0فعم ):َىعها أ

 (0,0جًهح ذايح يفيذج يرضًُح نهفعم) :جًهح في ذشكيثها
 ن2

 ذقثم جًيع انكهًاخ انري نها عالقح تانحقم انذالني نكهًح ذكُىنىجيا في حذود أستع كهًاخ ب

 .(َقطح نكم واحذج 0,0)تًعذل 
 ن2

 ...ت، ألعاب الفٌدٌوٌنترناللمس، اإل شاشاتالحواسٌب، أجهزة المحمول،  3
 لكل واحدة. 0.5ذكر أربعة منها بمعدل 

 ن2

 ن2 عنها." االستغناء ٌستطٌعونطوٌلة، وال  لساعاتٌستخدمونها على مدار الٌوم "  4

 
5 

 .واألمهات وتحدي االستعمال اآلمن للتكنولوجٌا الحدٌثة اآلباء  4
 .فً الحٌاةرورة التكنولوجٌا ض  1
 .فوائد وأضرار استخدام التكنولوجٌا  3
 لكل جواب حسب الترتٌب( 0,5) تمنح  .تفوق األطفال فً استخدام التكنولوجٌا  2

 
 ن2
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 ن(؛1اإلشارة إلى الفوائد ) -

 ن(؛1)اإلشارة إلى األضرار  -

 .ن(1)التلخٌص بلغة سلٌمة وأفكار منسجمة  -

 مركب() تلخٌص ٌتضمن الفوائد واألضرار بشكل 

 
 ن3

 ن2 .ذىعيح وحًايح األطفال يٍ سىء اسرخذاو انركُىنىجيا انحذيثح 7

راء المترشحٌن والمترشحات مع مراعاة سٌاق النص، وٌتم تقدٌر التنقٌط باعتبار وضوح آتقبل  8
 .سلوب سلٌمواستعمال أ ،، سالمة اللغةالرأي

 ن3

 
 

 ن(51. )الظواهر اللغوية: الثانيالـمـجـال الـرئـيـسـي 

 
 السؤال رقم

 
 األجوبة

 سلم
 التنقيط

 ن(6المجال الفرعي األول: الصرف والتحويل    ) –أ 

 ن1 .يهاساخ انرفكيش واالتذاع( 0,0) ذًُُيانركُىنىجيا فشصا نهرعهى، و( 0,0ذًُُح ) - 1

 اسم الزمان أو اسم المكان اسم المفعول اسم الفاعل الفعل 2

 (0,25موعد ) (0,25موعود ) (0,25واعد ) وعد

  (0,25)ُمستْوَدع  (0,25)ُمستْوَدع  (0,25)ُمستْوِدع  استودع

 
1,5

 ن

 الفعل اسن اآللت وصًه 3

 سقٍ (0,0) يشقُح (0,20) يفعهح

  راع (0,0) يزياع (0,20) يفعال

 
1,5

 ن

 (0,0)نهثحث عٍ انًعهىياخ.  وسيهح أفضم/ أحسٍ/ أيسش....اإلَرشَيد  - 4

 (0,0)  .األجهضج االنكرشوَيح اسرعًاالأكثش انهىاذف انًحًىنح  -

 ن1

 ن1 .نكرشوَيحإنىحح  (0,0)  خًس عششج و (0,0)حىاسية خًسح  اسرفادخ يذسسرُا يٍ - 5

 

 

االمتحان الموحد االقليمي لنيل 
 شهادة الدروس االبتدائية

 

 عٌاصش اإلجابت

 وسلن التٌقيط
 اللغت العشبيت و التشبيت اإلسالهيت

 0202دوسة يىًيى 



2 

 

 ن(6المجال الفرعي الثاني: التراكيب  ) –ب 

 .يٍ اسرخذاو انركُىنىجيا أَفسُا( 0,0) ًَُع   نٍ - 1

 .في انعانى االفرشاضي (0,0)َثحش   كي َسرخذو انهىاذف انزكيح -

 ن1

 .وقرا طىيال في يشاهذج انفيذوهاخ انرافهح( 0,0) ذسرغشق  ال  - 2

 حسنة بسبب إدمانه على اإلنترنٌت. آدم نتائج (0,0)ٌحققْ  لم -

 ن1

 ن1 .استخدام شاشات اللمس ٌتقن (0,0)أخاكإن  -      . حدٌن( 0,0) ذوالتكنولوجٌا سالح - 3

 نافعة ) توكٌد لفظً(( 0,0)الهواتف الهواتُف  - 4
 مسؤولون عن إدمان أبنائهم على استخدام الهواتف ) توكٌد معنوي(( 0,0) ...اآلباء كلُهم/ جمٌُعهم -

 ن1

 ) تمٌٌز ملفوظ(     (0,0)عشرٌن موقعا/ كتابا/ فضاء....إلكترونٌا   تصفحت - 5

 ) تمٌٌز ملحوظ( (0,5) .....ولة استخداما/ استعماال/ انتشارااألجهزة المحم الهواتف الذكٌة أكثر -

 ن1
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 (0,25) .اسم مجرور بالالم وعالمة جره الكسرة الظاهرة :ساعات -

، والفاعل ضمٌر مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسةفعل مضارع  :عونييستط -

 (0,25) مستتر تقدٌره هم.

 (0,25)   .: مضاف إلٌه مجرور بالٌاء ألنه مثنىحدين -
 (0,25) .توكٌد لفظً منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة: اإلفراط -

 
 ن1

 ن(3اإلمالء ): الثالثالمجال الفرعي  –ج

 ن1 (نكم جىاب صحيح 0,20) .يجاتيإتشكم  نركُىنىجياا   اٌسرخذاوعهى  حشصُ أ 1

 0,5 نكم جىاب صحيح( 0,20صياد فاذح األَذنس. ) بيطاسق  -تطىطح سحانح يغشتي يشهىس.   ابي 2

 0,5 (لكل جواب صحٌح 0,20)جرى    -     ُدنٌا - 3

(نكم جىاب صحيح 0,20) اآلباء ُتؤرق مسؤوليةإلكترونٌة آمنة  بيئةضمان  4  ن1 

 

 ن(51) الكتابة: الـثـالـث الـمـجـال الـرئـيـسـي

 :ن(1) الشكلالمجال الفرعي األول:  –أ 

 2ٌ نكم كهًح يضثىطح تانشكم انصحيح( 0.0).     إلفشاط  ا   -   لكثيش  ا   -    شاشاث   -   ة  ق  فائ   - 1

 3ٌ "(0,5) هان  ع   (0,5) ناناء  ب   أ  ال  و   (0,5)نا س  فُ ن  أ   (0,5) ع  ن  م  ن   (0,5) ن  أ   (0,5) طيعُ ت  س  ن   ال  " 2

 

 ن(52) التعبير الكتابي: الثانيالفرعي  المجال – ب

 (حواري كتابة نصمعايير تصحيح التعبير الكتابي ) 

 التنقيط المؤشرات المعايير

 

 المالءمة

 ن 1,5  حوار مهارة كتابةمع المنتج  توافق

 ن0.5 أسطر( 10إلى  8ٌبن  احترام حجم النص المطلوب ) ما

 

 

 نسجامالا

 ؛ترتٌب األفكار ترتٌبا سلٌما -

 ؛استعمال الرصٌد المعجمً والمعرفً استعماال سلٌما -

 ؛استعمال أدوات الربط استعماال سلٌما -

 .استعمال عالمات الترقٌم -

 

 ن5

 

 االستعمال السليم

 ألدوات المادة

 ؛توظٌف أسلوب الحوار -

  خلو ثلثً المنتج من األخطاء المرتبطة بالظواهر اللغوٌة المدروسة -

 .عن كل أربعة أخطاء( 0,25) تخصم 

 

 ن2

 

 اإلتقان

 ؛مقروئٌة  الخط -

 .خلو المنتج من الشطب -
 ن1

 



3 

 

 

 التربية اإلسالمية :ثانيا

 السؤال
 رقم 

 
 األجوبة

 سلم
 التنقيط

 

1 

ي "أعىر باهلل هي الشيطاى الشجين  ُكلُىْا ه  ٌ اك ب ه ا و  لُىَٗل ف اْهُشىْا ف ے ه  ْسض  ر  َل 
ع ل  ل ُكُن اَُ۬ لز ے ج 

 ُهى  ا َ۬

لٌُُّشىُسۖ ) إ ل ْيه  ا َ۬ ْصق ه ۦۖ و  ا ه ي  ت ُوىُسۖ )61سِّ ْسض  ف إ ر  َل 
ف  ب ُكُن اَُ۬ آء  اَ۬ ْى يَّْخس  لسَّو  ٌتُن هَّي ف ے ا َ۬ اه   ( 61( ء 

ٌتُن هَّي ف ے لسَّ  أ م  ا ه  يش ۦۖ )ا َ۬ ْيف  ً ز  ت ْعل ُوىى  ك   ف س 
ۖ
بٗا اص  ل ْيُكْن ح  ل  ع  ْى يُّْشس 

آء  اَ۬   صذق هللا العظين.."(61و 

 

 ن2

 ن 0.5 المرسالت        :                 نوع من الرٌاح  2

 هل ترى من فطور:                     اإلمالة 3

 ٌنقلب إلٌك البصر :                     التفخٌم

 ن 0.5

 

 

4 

 ملك الموت.                   . النفخ فً الصور -
                                  
 . الوحً                                 

 
 إسرافٌل      .                    . قبض الروح -

 

 ن 0.5

 التً تعرض لهاأنواع اإلذاٌة  مظاهر صبر الرسول صلى هللا علٌه وسلم على األذى 5

 مواصلة الدعوة إلى التوحٌد  - 

 الترفع عن مقابلة السب بمثله -

 اإلهانة والسخرٌة -

  السب واألذى البدنً..  - 

 ن 1

(0.25 )x4 

 الطهارة من الحٌض والنفاس، ، العقل،  البلوغ،  االستطاعة، اإلسالم من شروط الصٌام : 6

 دخول شهر رمضان، اإلقامة،.... 

 ن 1

(0.25 )x4 

 أثناء سماعك ألذان المغرب، رأٌت والدٌك ٌتناوالن تمرا وحلٌبا قبل أدائهما لصالة المغرب. -  7

 (أو هما معا ) تقبل إحدى العبارتٌنفنبهتك إلى ضرورة القٌام للتسحر. - 

 ن 0.5

 

" تسحروا فإن في السحور م:أنس بن مالك )ض( قال، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسل عن 8

 رواه البخاري ومسلمبركة."

 ن 1

 القٌمة المستفادة القصة  9

خشٌت سٌدتنا مرٌم على نفسها التهمة، وابتعدت عن 

 قومها، والتزمت الصمت.
 الكرامة -العفة  -   مرٌم

  الصبر آل ٌاسر الجنة""صبرا آل ٌاسر، فإن موعدكم 

 ن 1

(0.25 )x4 

 

10 

 وسلم وأقول :"اللهم إنً صائم"؛  ألتزم بسنة وأخالق رسول هللا صلى هللا علٌه -

 أفتح حوارا معه وأقنعه بالتً هً أحسن؛ -

 ال أقابل اإلساءة باإلساءة ؛ -

 أعفو عنه وأصفح؛   -

.... 

 ن 2

(0.5 )x4 

 

 

 

 


