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ﻭﺣﺪﺗﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 3 :

ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ :ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭ 30ﺩﻗﻴﻘﺔ

ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

ﺃﻛﺘﺐ ﻛﻞ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.

أوﻻ :وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
فضل ﷲ تعالى شھر رمضان على سائر الشھور ،وجعله أكثرھا أجرا .فھو شھر الصيام والقيام وتالوة
القرآن .ومن فضائله؛ استجابة الدعاء ،ورفع الدرجات ،وتكفير السيئات .والصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة.
وفي الجنة باب يقال له الريان خاص بالصائمين.
ورغم أن الصائم يظل جائعا فإن في ذلك قوة لقوله صلى ﷲ عليه وسلم ":صوموا تصحوا" .فإذا كان
اليوم األخير من رمضان حرص األطفال معظمھم حرصا شديدا على الصيام فيه ،ظنا منھم أن صيام اليوم
األخير يعادل صيام الشھر كله.
اقرأ  ،أحمد بوكماخ الجزء الرابع ص  241بتصرف

فھم المقروء والشكل

.I
1ـ اقترح )ي( عنوانا مناسبا للنص.
2ـ حدد )ي( مرادف الكلمتين التاليتين انطالقا من النص :م َيز ــ ثوابا
3ـ استخرج )ي( من النص ضد الكلمتين التاليتين :ضعفا ــ األول
 4ـ ما اسم الباب الخاص بالصائمين؟
5ـ أذكر فضيلتين من فضائل شھر الصيام؟
6ـ ما رأيك في صيام األطفال آلخر يوم في رمضان؟
 7ـ أشكل )ي( ما كتب بخط بارز في النص:
ــ فضل ! تعالى شھر رمضان على سائر الشھور ،وجعله أكثرھا أجرا .ــ الصائم ـ األخير

.II

التراكيب

1ـ استخرج )ي( من النص الجملة المناسبة للترسيمة التالية :
مضاف إليه
بدل مضاف
فاعل
فعل

مفعول مطلق

2ـ استخرج )ي( من النص ما يلي:
ــ تمييزا ملحوظا؛
ــ فعال مبنيا للمجھول؛
ــ خبرا مفردا لناسخ فعلي.
 3ـ أعرب)ي( الكلمات التي تحتھا خط حسب موقعھا في النص.

.III

)  20نقطة(
)نقطتان(
)نقطتان(
)نقطتان(
)نقطتان(
)نقطتان(
)نقطتان(
)  8نقط (
)  6نقط (
)  3نقط (
نعت
)  1.5نقطة (

)  1.5نقطة (
)  6نقط (

الصرف والتحويل

1ـ ضع )ي(الكلمات التالية في المكان المناسب:صائم ـ منت َ
ظرـ أحسن ـ مسجد ـ مسطرة ـ مدرسي
اسم مكان
اسم تفضيل
اسم مفعول
اسم فاعل
اسم منسوب

)  3نقط (
اسم اآللة

2ـ صل)ي( بخط :
ـ الراعي
ـ صام
ـ انتقل

) 1.5نقطة(
ـ فعل أجوف
ـ اسم منقوص
ـ فعل مزيد
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3ـ أكتب)ي( العدد بالحروف وأزل)ي( القوسين مع الشكل التام:
ـ قرأت )) (14قصة(.
ـ صمت )) (5يوم(.

.IV

) 1.5نقطة (

اإلمالء

)  3نقط (

ــ أكتب )ي( )ابن( كتابة صحيحة في ما يلي:
 .....بطوطة رحالة مغربي ــ عمر  ...الخطاب خليفة راشدي.
مبيـ ....ــ فتا....
ــ أكتب )ي( الكلمات التالية بتاء مربوطة أو تاء مبسوطة:
ــ أكتب )ي( الھمزة كتابة صحيحة في الكلمات التالية :بـ...ر ــ مـ ...ذن

.V

اإلنشاء

)1نقطة (
) 1نقطة(
) 1نقطة(
)  15نقطة (

تحدث في بضعة أسطر ) من  7إلى  (10عن عيد الفطر وأجوائه وما يسبقه من استعدادات مستعينا بما يلي:
ــ التصميم ) :مقدمة ـ عرض ـ خاتمة (
ــ االحتفال بعيد الفطر بعد االنتھاء من صيام رمضان.
ــ االستعدادات ليوم العيد  :ما يقوم به اآلباء وما تقوم به األمھات ....
ــ وصف أجواء العيد  :وصف األطفال ـ صالة العيد ـ صلة الرحم....
ــ مشاعرك في العيد وما تتمناه معززا ذلك باستشھادات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وﺣﺪة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
)  5ﻧﻘﻂ(
)  3نقط (

 .Iﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ:
1ـ أكتب )ي( بالخط العادي وبدون شكل على ورقة التحرير :
ــ من أول سورة الحاقة إلى قوله تعالى  '':بالطاغية " .
ــ ومن قوله تعالى" :إن الذين يخشون ربھم بالغيب " ...إلى قوله سبحانه " :اللطيف الخبير" من سورة الملك.
) 1نقطة(
 2ـ صل )ي( الكلمة بالحكم التجويدي:
ــ إظھار النون الساكنة
ــ الحـــاقة
ــ المد مقدار ست حركات
ــ من خلق
) 1نقطة(
3ـ اشرح )ي( ما يلي  :يخشون ربھم بالغيب ــ الطاغية
) 2,5ﻧﻘﻄﺔ(
 .IIﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ:
) 1نقطة(
1ـ صل )ي( الصفة الواجبة بضدھا :
ـ الحدوث
ـ الفناء
ــ الوجود
ـ العدم
) 1.5نقطة(
2ـضع)ي( كل عبارة مما يلي في المكان المناسب :الرضاعة ـ تعجيل الفطور ــ تذوق الطعام
من سنن الصيام
من مكروھات الصيام
من مبيحات اإلفطار
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.III

ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ:

)  2,5ﻧﻘﻄﺔ(

ﺣﹺﺒﻪ ﻟﹶﺎ ﺗﹶﺤﺰﹶﻥ
ﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﺛﹶﺎﹺﻧﻲ ﺍﹾﺛﻨﹶﻴﻦﹺ ﹺﺇﺫﹾ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﹾﻟﻐﹶﺎ ﹺﺭ ﹺﺇﺫﹾ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻟﺼﹶﺎ 
ﺼﺮﻭﻩ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻧﹶﺼﹶﺮﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﹺﺇﺫﹾ ﺃﹶ ﹾ
1ـ قال تعالى " :ﺇﻟﱠﺎ ﺗﹶﹾﻨ ﹸ
ﹺﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻌﻨﹶﺎ " سورة التوبة اآلية40

ــ ما اسم صاحب الرسول صلى ﷲ عليه وسلم الوارد في اآلية؟
ــ ما ھو الحدث الذي تتحدث عنه اآلية الكريمة؟
2ـ أذكر )ي( حديثا شريفا يحث على تجنب الفضول.

2

) 1نقطة(
) 0.5نقطة(
) 1نقطة(
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