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وحدة اللغة العربية (05ن)

عناصر التصـــــحيح

كانت الرحالت في الماضي عمال شاقا  ،حيث كان الرحالة يتعرضون لمخاطر كثيرة ومتنوعة،
كتقلب المناخ ،وقطاع الطرق  ،إلى جانب ما يعانونه من خوف وإرهاق وضياع ،نتيجة مقاومة صعوبة
الطريق ومصارعة األمواج ووحشة المحيطات.

أما اليوم فقد تطورت وسائل المواصالت تطورا سريعا ،وغدا العالم متصال بعضه مع
بعض ،فما كان يقطعه األقدمون في عام أصبح المسافر في هذا العصر يجتازه في بضع
ساعات....مما وفر على الناس كثيرا من المتاعب والجهد و المال والوقت ،حتى أصبح السفراليوم
وسيلة مريحة لالطالع واالستمتاع بالحياة وبجمالية و عجائب هذا الكون .

المجال الرئيسي األول  :القراءة والشكـــــــل (05ن)
 1ـــ أقرأ النص جيدا واضبط العبارات والجمل المضغوطة بالشكل التام 8( :ن)
 0ــ يضع المتعلم عنوانا مناسبا للنص (0ن) الرحالت بين األمس واليوم /تطور وسائل
المواصالت /السفر بين الماضي والحاضر..........
 3ــ نوعية النص0(:ن)
× رسالة
مقالة
خــــــطبة
حــــــــوار
4ــ استخرج من النص شرح الكلمتين التاليتين :متعبا =...شاقا ،يقطعه= يجتازه (0ن)
 0استخرج من النص ضد الكلمتين التاليتين)0( :
،.تأخرت #تطورت
منفصال #.متصال
6ــ ما يدل على أن الرحالة كانوا يسافرون بحرا (0ن)
 .مصارعة األمواج ووحشة المحيطات.
 7ــ هل توافق الكاتب على قوله ( غدا العالم متصال بعضه ببعض ) .ما سبب ذلك ؟(0ن)
نعم /تطور وسائل النقل ..وسائل االتصال والتواصل ...... ........

المجال الرئيسي الثاني :الدرس اللغوي10 ( :ن)
المجال الفرعي األول  :التراكيب6 ( :ن)
 1ـ اإلعراب0 ( :ن)
ــ تطورا :مفعول مطلق منصوب........................
ــيجتازه :فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة و الفاعل ضمير مستتير تقديره هو و الهاء ضمير
متصل مبني في محل نصب مفعول به و الجملة الفعلية في محل نصب خبر أصبح .
 2ــ صل بخط بين الجملة والظاهرة التركيبية المناسبة لها 3 ( :ن)
 .المفعول معه
ــ أصبــح السفـــــر ممتـــــــــعا .
 .خبر الناسخ الحرفي
ــ رجع المسافر رجــوع األبطال .
 .المفعول المطلق
ــ إن الســــــــفر ممــــتـــــــــع .
 .خبر الناسخ الفعلي
ــ استيقظ الرحالة وطلوع الفجر.
 .االستثناء
ــ عاد المسافر إلى البيت فرحا .
.الحــــــــال
ــ عاد الغائــبون إال واحـــــــدا .
 3ــ الصيغة المبنية للمجهول1 ( :ن)
طورت الحياة تطورا سريعا.

المجال الفرعي الــــــثاني  :الصرف والتحويل6 ( :ن)
 1ــ امأل خانات الجدول أسفله بما يناسبها من النص )51( :

www.9alami.info

اسم فاعل
مسافر

مصدر فعل رباعي
مصارعة

فعل مثال
وفر

 0ــ أنسب إلى األسماء اآلتية1 ( :ن)
الكــــون:الكونــي  ،العالم:العـالمي
3ـ أتمم الجدول التالي بما يناسبه من المشتقات مع الشكل0 ( :ن)
المصدر
اسم المفعول
اسم الفاعل
الفعل
فتح
مفتوح
فاتح
فتح
كــــي
مكوي
كاو
كـوى
 4ـ أكتب األعداد بالحروف وأكتب ما يوجد بين قوسين بالشكل الصحيح1 ( :ن)
ــ قطع المسافر المسافة في ثالث ساعات
ــ رافق االبن في رحلته أربعة عشر عامال
 0ـ التحويل1 ( :ن)
ـ شاخت النساء وعجزن عن الســـــــفر

فعل ناقص
غدا

اسم اآللة
مفتاح
مكواة

المجال الفرعي الــــــثالث  :اإلمـــــــــالء 53( :ن )
 1ــ اكتب "ابن" أو"بن" مكان النقط  1 ( :ن)
ــ ابن بطوطة رحالة مغربي مشهور.
ــ يوسف بن تاشفين هو مؤسس الدولة المرابطية.
 0ــ اكمل كلمات الجملة التالية بكتابة التاء المناسبة  1 ( :ن)
للرحالت أهميـة كبيرة في اكتساب الخبرات
 3ـ اكمل الكلمات التالية بكتابة الهمزة المناسبة 1 ( :ن)
لؤلؤ ،.سؤال  .إساءة،
العبـ ء ،
المجال الرئيسي الثالث:اإلنشـــــــــاء(  10ن)
شاركت في رحلة مدرسية ممتعة ،اكتب في حدود عشرة أسطر ما راقك في هذه الرحلة واستمتعت
به خاللها.
مع مراعاة مايلي:
 وضع تصميما للموضوع (مقدمة-عرض-خاتمة 53 ( ) ،ن) االرتباط بالموضوع والحجم المحدد50 ( ،ن) عرض أفكار تتعلق بالموضوع 56 ( ،ن) االستعمال السليم لعالمات الترقيم 51 ( ،ن)( 50ن)
 اجتناب األخطاء اللغوية ،( 51ن)
 -الكتابة بخط واضح ومقروء ،

عناصر التصحيح -
التربية اإلسالمية15( :ن)
الـقرآن الكـريم 0 ( :ن) -
ــ(( ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير  .ولقد زينا -
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياط ينوأعتدنا لهم عذاب السعير))
من سورة الملك
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ــ (( والتطع كل حالف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد
ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين)) من
سورة القلم
ــ (( فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم أقرأوا كتابيه .إنني ظننت أني مالق
حسابيه  .فهو في عيشة راضية  .في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا
هنيئا بما أسلفتم في األيام الخالية)) من سورة الحاقة.
 0ضع عالمة (×) في الخانة المناسبة لقاعدة الحكم التجويدي المناسبة- :
القلقلة

المفردات
أعتدنـــــــــــا
مــــشاء بنميـــــــــم

-

-

القلب

× 5,0
×5,0

العقيدة والعبادات(  0,0ن) -
1ـ استخرج من اآليات التالية الصفات الواجبة في حقه تعالى 1( :ن) -
الصفة المناسبة
اآليات
وهللا غني حميد
الغنى
توكل على الحي الذي اليموت
الحياة
إن هللا على كل شيء قدير
القدرة
وهو السميع البصير
السمع  /البصر
 0ـ صل بخط بين الفعل وحكمه 1,0(:ن) -
ــ من أفــطـر في رمضـان ناسيا - .
.
ــ من تعـمد إخــراج القيء
- .
ــ من سـفر سـفر القصـــر
.
ـ من نوى اإلفطاربغير عذر
.
ـ من كــــــــانت حــــــائضا
ـ من اليقوى على الصوم كالشيخ .

 .القضاء -
 .الفدية -
 .القضاء والكفارة

-

اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية 0,0 ( :ن) -
1ـ رتب األحداث التالية حسب تسلسلها التاريخي  " 4 ،3 ،0، 1 "،ـ (1ن) -
حجة الوداع  3غزوة بدر  0الهجرة إلى يثرب  1وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم
0ـ ضع عالمة (×) أمام الجواب الصحيح  :من عوامل هجرة الرسول صلى هللا عليه -
وسلم من مكة إلى المدينة )5,0( :
× طلب العلم
حماية الدعوة اإلسالمية
البحث عن عمل
3ـ أتمم الحديث الشريف:قال صلى هللا عليه وسلم ((من حسن إسالم المرء ترك ما ال
يعنيه)) (1ن)

-
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