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أجيب على جميع األسئلة في ورقة التحرير
النص:
انتشرت شبكة االنترنت في مختلف أرجاء العالم ،ان لم تكن في المنزل  ،فإنها في المدارس وأماكن العمل وغيرها.
ويستطيع االنسان بحركة بسيطة أن يجري حوارا أو يكتب أو يرسل بريدا لمن يشاء،أو يتجول عبر االنترنت في عدة
متاجر ويشتري ما يحتاج اليه شريطة توفره على بطاقة ائتمان.
ان مستخدم االنترنت ينعم بالحرية وهو يبحر عبر هذه الشبكة العجيبة .
ان الحد األدنى من التدريب على استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلوميات سيغدو في القريب العاجل أمرا ضروريا لكل
مواطن  ،شابا كان أو مسنا  ،اذا اراد أن يزاول عمله وهو متيقن من سرعة انجازه ودقته .وقد بات ضروريا شانه في
ذلك شأن القراءة والكتابة واستخدام الهاتف.

( الجديد في االنشاء –تربويات الحاسوب(بتصرف)

القراءة02( :ن)
 )1أشرح:

يغدو

-

يزاول

 )0ما نوعية هذا النص :مقالة  -قصيدة

 -رسالة  -خطبة

 )3أقترح عنوانا مناسبا للنص.
 )4ما الفكرة الرئيسة في النص؟
 )5أصل الجملة باألسلوب الذي يناسبها :
 -كيف انتشر االنترنت في العالم؟

*

 -يا مستخدم االنترنت أنت تنعم بالحرية *

* اسلوب التمني.
* اسلوب االستفهام.
* أسلوب النداء.

)6أرتب باألرقام من  1الى  4االفكار التالية حسب ترتيبها في النص :
 االنترنت بات مهما ويحتاجه الجميع للوصول الى المعلومات. .يستطيع االنسان عبر حركة بسيطة أن يلج األماكن التي يرغب في الوصول اليها.
 .يتواصل مستخدم االنترنت بكل سهولة وحرية.
 االنترنت غزا العالم. )7من بين القيم التالية أختار القيمة التي يروجها النص :قيمة رياضية – قيمة تثقيفية – قيمة فنية .
 )8أشكل الكلمة والجملة التاليتين حسب موقعهما في النص  -:انتشرت  -ان مستخدم االنترنت ينعم بالحرية وهو يبحر
عبر هذه الشبكة العجيبة.
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التراكيب 6( :ن)
 )1أضع الجملة التالية في ترسيمة مناسبة " :انتشرت شبكة االنترنت في مختلف أرجاء العالم".
 )0أربط كل جملة بالظاهرة التركيبية التي تناسبها :
* جملة حالية
 انتشرت شبكة االنترنت في العالم كله * .* منادى.
*
 انها أكثر الشبكات انتشارا* تمييز ملحوظ.
 يا مستعمل االنترنت حذاري من أخطاره ** توكيد معنوي.
*
 يبحر وهو ينعم بالحرية . )3أعرب الكلمات التالية حسب موقعها في النص – :ينعم – متيقن – ضروريا.

الصرف والتحويل6( :ن)
)1أضع كل كلمة من الكلمات التالية في الخانة المناسبة :كاتب – منزل – تدريب – متيقن
اسم مفعول
مصدر
اسم فاعل

اسم مكان

 )0أستحضر :
– اسما ممدودا .
 اسما منقوصا اسما مقصورا اسما منسوبا )3أكتب األعداد الموجودة بين قوسين بالحروف مع مراعاة التغييرات المناسبة( مع الشكل:).
 أرسلت ((........... )9رسالة) بالبريد االلكتروني. -في الشركة ((...................... )19حاسوب).

االمالء3( :ن)
 )1أكتب التاء المناسبة في النقط:
 شبكا – .....بسيطــ – .....تجولــــ - .....بنا. ...... )0أكمل كتابة الكلمات التالية بالهمزة المتوسطة المناسبة - :سا...ل  -مســـ...لة  -ر...وس  -بط...
 )3أضع مكان النقط ألفا مناسبة :
 -استدعـــــ – ...سعـــ – ...دعـــ – ...دنــــــ...

االنشاء 51( :ن)
انتشرت شبكة االنترنت في مختلف أنحاء العالم ،فأصبحت في متناول الجميع ،لكن أخطارها كبيرة على االطفال الصغار.
أكتب نصا ال يقل عن عشر جمل .
مع مراعاة ما يلي:
 عدم الخروج عن الموضوع اجتناب مختلف األخطاء اجتناب الحشو والتكرار استعمال عالمات الترقيم......./.....
 -الخط المقروء
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القرآن الكريم 1( :ن)

 )1أكتب بالخط العادي وبدون شكل:
 من قوله تعالى" :كلوا واشربوا هنيئا " ...الى قوله تعالى " :ياليتها كانت القاضية". )0أصل كل آية بسورتها
* من سورة .الحاقة.
" فاعترفوا بذنبهم فسحقا الصحاب السعير " ** من سورة القلم .
 " عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون* " .* من سورة الملك
*
 "فال أقسم بما تبصرون،وما التبصرون " )0أصل كل عبارة أو مفردة تحتها سطر بالحكم التجويدي المناسب:
*  -المد المنفصل.
 لهم مغفرة وأجر كبير **  -ترقيق الراء.
*
 عسى ربنا أن يبدلنا )3أحيط بخط معنى الكلمة الصحيحة:
* الحاقة - :اسم من اسماء يوم القيامة  -.اسم الجنة  -.اسم جهنم.
* الجارية  - :الجمال  -سفينة نوح – النهر.

العقيدة والعبادات)0.5(:
 )1صام أحمد أول يوم في رمضان ،وأثناء صيامه نسي فشرب جرعة من ماء.فلم يعرف ماذا سيفعل؟.اضع
عالمة في الخاتة المناسبة.
– ال

أ –هل يستمر في الصيام ؟  -نعم
ب – ماذا يجب عليه بعد انتهاء شهر رمضان ؟
القضاء
الفدية

القضاء والكفارة

 )0أذكر أربع صفات من صفات هللا تعالى.
 )3أعين مما يلي شروط الصيام:
-الوضوء – .النية – .االسالم – .البلوغ  – .تأخير السحور.

اآلداب االسالمية والحديث والسيرة النبوية)0.5(:
 )1رأيت طفال يرشق قطا بالحجارة .ما االجراء الذي تتخذه أمام هذا السلوك؟استشهد بحديث شريف.
 )0أذكر حديثا شريفا في وجوب طلب العلم .
 )3أعين الغزوة التي تمت بدون قتال بوضع عالمة(×) في الخانة المناسبة:
فتح مكة
غزوة بدر
ذات البقاع
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