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الىص:
تحتم األَشطت انزياضيت يكاَت بارسة في حياة اإلَساٌ نًا تحققه يٍ تىاسٌ بيٍ طاقاته انفكزيت وانجسديت ،ونذنك َزي
حديثا انًجتًعاث انًتقديت تعتُي عُايت كبيزة بانزياضت ،بم تجعهها تىاسٌ االهتًاو بتهذيب َفىص أبُائها وصقم عقىنهى.
نهزياضت فىائد عظيًت ،فهي تكسب انجسى قىة ورشاقت ،كًا تعىد األفزاد عهً انُظاو ،واندفع بهى إنً اإليًاٌ بانسالو
وانتآخي ،وانقدرة عهً ربط صداقاث يع باقي أبُاء انًعًىر.
- Iالقراءة و الشكل20( :ن).
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 تعتنً : -رشاقة

 بارزة : اشرح: تكسب ما ضد : حدد الفكرة العامة للنص . أجب عما ٌلً:أ  -اذكر فوائد الرٌاضة الواردة فً النص .
ب -اذكر رٌاضتٌن جماعٌتٌن .
 ما هو األسلوب الذي كتبت به الجملة التالٌة:()....................................................
ما أعظم الرٌاضة !
( )..................................................
 اعط عنوانا مناسبا للنص . ضع عالمة ( )xأمام نوعٌة النص :قصة
سٌرة ذاتٌة
مقالة
 -اشكل الفقرة الثانٌة من النص .
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– IIتراكيب6( :ن).

 - 1ضع اسم الظاهرة التركٌبٌة فً المكان المناسب لالسم المسطر تحته( :مفعول ألجله – تمٌٌز – حال – منادى)
 سجل فرٌق كرة السلة عشرٌن إصابة )............................( . ٌا سائق السٌارة احترم قانون السٌر)............................ ( .( )............................
 رجع الالعبون فرحٌن باالنتصار.( )............................
 صفق الجمهور احتفاء بالفائز. - 2اعرب ما تحته خط فً الجملتٌن اآلتٌتٌن :
ت المتقدمة تعتنً بالرٌاضة.
 نرى حدٌثا المُمجْج َتت َتم َتعا ِتصادِتقا ًا فً أقوالك.
 كن َت - 3ركب جملتٌن مفٌدتٌن  :األولى تحتوي على توكٌد لفظً ،وأخرى تحتوي على مستثنى بإال .
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 -IIIصرف وتحويل6( :ن).

 - 1صغ من فعل ( َتف َتت َت ) ما ٌلً:
اسم آلة : - 2اكتب العدد بالحروف فً الجملتٌن التالٌتٌن:
 فً السلة ( )10كرات. وضعت فً الحصالة ( )15درهما. - 3حول الجملة اآلتٌة إلى الجمع المذكر والجمع المؤنث :
انتصر على خصمه فً المباراة النهائٌة.

 -اسم فاعل:
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– IVإمالء3( :ن).

 أمأل الفراغات بتاء مناسبة فً كل كلمة مما ٌأتً:– َتف َتتا .........
 َتبٌْجـ ........ أكًم انكهًاث اآلتيت بهًشة يُاسبت:– ُمكـ......وسٌ
-عِت بْجـ .......

www.9alami.info

 – Vإوشاء15( :ن).

– َتس َتن َتوا...........
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 . IIعقيدة وعبادات2.5( :ن).
 )1صنف الصفات الواجبة والصفات المستحٌلة فً حقه تعالى ،مستعٌنا بالجدول التالً:
الموت – الوحدانٌة – الغنى المطلق – العجز – القدرة – العلم.
صفات مستحٌلة
صفات واجبة
 )2ضع كل عبارة مما ٌأتً فً الجدول اآلتً:
األكل عمدا – تذوق الطعام – الدعاء عند اإلفطار – النٌة.
مكروهات الصوم
سنن الصوم
فرائض الصوم

ٌ1

ٌ1

ٌ1.5

مبطالت الصوم
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ضع عالمة ( )xأمام السلوك المرغوب فٌه:
الرد بالكالم الساقط على من شتمنً.
أتعاطى المخدرات.
أرفق بالحٌوان وأعتنً به.

 )3ضع إطارا على السنة التً تم فٌها فت مكة:
السنة الثامنة من الهجرة
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 .IIIاآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية2.5(:ن).
 )1أتمم الحدٌث الشرٌف الذي ٌحثنا على نبذ الرشوة:
« نعٍ رسىل هللا صهً هللا عهيه وسهى » ..................................................................................

السنة الثانٌة للهجرة
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َ -تن َتبـ.............

اكتب فً بضعة أسطر عن إحدى الرٌاضات المفضلة لدٌك ،مبرزا مزاٌاها وفوائدها بالنسبة إلٌك.
وحدة التربية اإلسالمية.
 - Iقرآن كريم5( :ن).
 )1أكمل اآلٌات اآلتٌة:
"فاصبر لحكم ربك  " ........................إلى قوله  ................." :من الصالحين "(سورة القلم).
"وجاء فرعون ومن  " ........................إلى قوله  ................." :في الجارية "(سورة الحاقة).
 )2صل بخط بٌن اآلٌة والمعنى المناسب لها:
 لٌصرعونك بأعٌنهم حسدا وحقدا. ٌراقبونك وٌتفقدون أحوالك.لٌزلقونك بأبصارهم
 ٌبصرونك عن بعد. )3ما هو الحكم التجوٌدي فً الكلمتٌن اآلتٌتٌن:
 فاجتباه: -فعصوا:
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السنة العاشرة من الهجرة
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