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ََةَ سال َرَ َبَ أ ََبَ تَ كَ     :  النص   ََ ّلَليَإ ََلَ ثَ مَ تَ الَيَ فَ َقومَ ،َأ َفيكَ َرَ كَ فَ ناَأ َأ ََوَ َنامَ أ َ:َفيهاَقولَ يَ َهَ نَ بَ ل  َنَ سَ ىَحَ تَ فَ َراكَ ،َأ َكَ يال ََ

َبَ قَ ،َمَ كاءَ الذَ َالماتَ عَ َكَ ي َل َعَ َلوحَ ،َتَ دامَ نَ هَ الَ  َ.َشاطَ نَ َوَ َدَ جَ بَ َكَ تَ راسَ لىَدَ َعَ ال 

فيَأعمالك،َحراَفيَتصرفاتكَوسلوكك،َوأودَأنَتكونَنظيفَالعقلَوالقلبَوالجسم،َبعيداَعنََبسيطاأتمنىَأنَتكونَ

دونَأنَتبغضَأحدا،َوأنَترقىَسلمَالمجدَدونَأنَتترفعَعلىََشريفةأحبَأنَتعيشَعيشةَ.َالتكبرَوالَجلَوالكذبَوالجبن

َ.،َوعاشر،َعاشر،َمنَتراهََيراطيباأحد،َفكنَطيبا،َ

I-  القراءة والشكل 

 (َََََََََن2ََ:َََ)اشرحَالمفرداتَالتالية .1

 َالَوف:ََالجبنَ–اللباسََََََََََََََََََََََََََََ:ََالهندامَ–

 (ن3ََ)َََََََ:صلَبينَالكلمةَوضدها .2

َالصدقَالتكبرَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َالتواضعََالكذبََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 القبحَََالحسنَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 (َن1ََ:َََََََََََََََََََََ)َفيَالمكانَالمناسب(َ×)ضعَعالمةَ .3

 ََطبةَََََََََََقصةَََََََََََََََََََمقالةَََََََََََََََََرسالةَََ

ََََََََََََ:ََالقيمَاليجابيةَالتيَيحثَعليهاَالنصَهيََ(ن2ََ.ََََََ)َالتيَيحثَعليهاَالنصَةماَالقيمَاليجابي .4

 الطيبوبةَوحسنَالمعاشرةَأوَالمعاملة/َالتواضع/َالصدق/َسالمةَونقاءَالعقلَوالقلبَوالجسم/َالجدَوالجتهاد

َ

يَصمََربعَنقطةَعنَكلََطإَفيَ)َََوَنشاطَ....َإلىَ.....َمنَأولَالنصَ.َََ)َأشكلَالفقرةَاألولىَمنَالنص .5

 (نقط  4) ََ(َ(نقط3َََحدودَ

َ

   П-  اللغويالدرس  

َعيشة:َمفعولَمطلقاََ-َََ(ن2َ:ََََََََ)استَرجَمنَالنصََ-1  

َعاشرَ-طيباَ:َتوكيداَلفظياَََ-ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 (ن4َ:َََََََََََ)أعربَماَتحتهََطَ-2ََََ

 رقم اإلمتحان

..............................َ

 خاص بكتابة االمتحان

X 



َ

َ.َبرَكانَمنصوبَوعالمةَنصبهَالفتحةَالطاهرةَفيَآَره:َبسيطاََ-

َ.نعتَتابعَللمنعوتَفيَنصبه:َشريفةََ-

 (ن4.5َ:َََََ)استَرجَمنَالنصََ-3َ
ََ

َفعالَمضعفاَفعالَأجوفاَفعالَصحيحاَسالما

َتبغضََ--كتبَ

َ

كانََ–لحََ–قامََ–نامََ–عاشَ

 عاشرَ-

 ود

َ

َ(ن3َ:َََ)صغَاسمَالفاعلَواسمَالمفعولََ–4َ

َاسمَالمفعولَاسمَالفاعلَالفعل

َترفعَ-

َكتبَ-

َأقبلَ-

َمترفع

َكاتب

َمقبل

َمترفع

َمكتوب

َمقبل

َ

َكونواَطيبين:َجمعَالمذكرَالسالمََ-(:َن2َ:ََ)إلىَالجمعَبنوعيهَ"َكنَطيباَ"َحولَالجملةََ–5َ

َكنَطيبات:َجمعَالمؤنثَالسالمََ-َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 ءووضـَََ-ـنََََئََكاََََ-سََََأفـَ:ََ(ن1.5َ:َََ)اكتبَالهمزةَفيَالكلماتَالتاليةََ–6َ

 (نقط1ََ)َ:َشطبَعلىَالكلماتَالتيَكتبتَفيهاَالتاءَكتابةَغيرَصحيحةََ-7َ

َمراعاتَََََََََََََََ-جلسةََََََََََََََََََََََََََ-ََََََََصوةَََ

Ш-  (نقطة  10) اإلنشاء 

َ.اكتبَرسالةَإلىَصديقَلكَتهنئهَفيهاَبنجاحهَََََََ

َالتحيةَ–اإلمضاءََ–المرسلَإليهََ–المرسلََ–التاريخَ: تقنيات الرسالة - (ن2َ)َََََ

َتحقيق االنسجام بين عناصر الرسالة+ أدوات الربط َ-(َن2َ)َََََ

َ–الصبرََ–الجدَفيَالعملََ–المثابرةَ:َالحثَعلىَالتمسكَباألسسَالالزمةَللنجاح): مضمون الرسالةَ-(َن6َ)َََََ

َ........(َالمطالعةََ–معاشرةَاألصدقاءَاألَيارََ–الصدقََ–المعاملةَالحسنةََََ-التواضعَ

 

 



 

 التربية اإلسالمية

َ(ن2َ)ََََََََََََََََََ:َاكتبَبالَطَالعاديَوبدونَشكلَعلىَورقةَالتحرير:  (نقط  5) قرآن كريم  .1

 .طباقامنَأولَسورةَالملكَإلىَقولهَتعالىَالذيََلقَسبعَسمواتََ

ََالحياةَليبلوكمَأيكمَأحسنَعمالَهوَعلىَكلَشيءَقدير،َالذيََلقَالموتَوَتباركَالذيَبيدهَالملكَو:َ"َقالَهللاَتعالى

َ"هوَالعزيزَالغفور،َالذيََلقَسبعَسمواتَطباقاََو

 (ن1َ)َََََََََََََ:ماَالقاعدةَالتجويديةَالموجودةَفيَالكلماتَالتاليةَ .2

 َََََََقلقة:ََسنستدرجهمَ–َََََََََََََََََََمدَمتصل:ََجاءناَ-

 جزاءَمنَأوتيَكتابهَبشمالهَيومَالقيامةَهوَالعذابَالشديدَودَولَجهنم:ََ(ن1َ)َََ .3

الوحدانيةََ–البقاءََ–الحياةََ–القدرةََ–البصرََ–السمعََ–العلمَ:ََ(ن1.5.َ)اذكرَثالثَصفاتَفيَحقهَتعالى .4

 الغنىَالمطلقَ–الكالمََ–الوجودََ–اإلرادةََ–مَالفتهَللحوادثََ–

َ–الرضاعََ–الحملََ–السفرََ–مشقةَالعملََ–العجزََ–لمرضَا:ََيباحَللصائمَاإلفطارَفيَرمضانَفيَحالةَ .5

 :ََ(ن5.5َ)ََدمَالحيضَوالنفاس

التقربَمنَهللاَعزَ/َتحقيقَالتصديقَبمراقبةَهللاَعزَوجلََ-إراحةَالمعدة:َََللصيامَفوائدَكثيرة،َاذكرَبعضها .6

ََ-الكفَعنَالغيبةَوالنميمةَوإيذاءَالناسَ–مساعدةَالفقراءَوالمحتاجينََََ-وجلَوإصالحَالنفوسَوتهذيبها

 (ن1َ)التعوذَعلىَالصبرَ

 "لمَفريضةَعلىَكلَمسطلبَالعلمََ:َ"(ص)قالَرسولَهللاَ:  (ن1َ:َََ)أكملَالحديثَالنبويَالشريف .7
َ

َآدابَالحديثَوالكالمَالطيبَََََََََََََََََََََََأسميَهللاَوآكلَباليمينََ:ََ(ن1َ):َكلَسلوكَبماَيناسبهصلَ .8

َآدابَالطعامَوالشرابَََََََََََََََََََََََأنجزَواجباتيَالمدرسيةَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َالرفقَبالحيوانَََََََََََََََََََََََََأصغيَلمنَيحدثنيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 طلبَالعلمَََََََََََََََََََََََََأطعمَحيواناَجائعاَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 (ن1َ)ََ:َمكانَالنقط"ََطأ"أوَ"َصحيح"اكتبَكلمةَ .9

 

َ.مرةَواحدة(َص)حجَالرسولََ-

َ.عنَعمرَيقلَعنََمسينَسنة(َص)توفيَالرسولََ-

 

 صحيح

...... 
 َطأ

...... 
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 .............................: ..............التقدير المفسر للنقطة 

....................................................................... 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ييالك، أركك فت  اللي إل أنا أفكر فيك، أقوم فال يتمث أنام و:  بنه يقول فيهاالة كتب أب رسال    :  النص            

 . نشاط كاء، مقبال عل  دركستك بجد وحسن كلهندكم، تلوح عليك عالمات كلذ  

كلجسم،  كلقلب و تكون نظيف كلعقل وأود أن  سلوكك، و في أعمالك، حرك في تصرفاتك و بسيطاأتمن  أن تكون         

أن ترق  سلم كلمجد دون  دون أن تبغض أحدك، و شريفةأحب أن تعيش عيشة . كلجبن كلكذب و كليجل و بعيدك عن كلتكبر و

 .عاشر عاشر، من تركه ييرك ، وطيباأن تترفع عل  أحد، فكن طيبا 

I-  القراءة والشكل 

 (         ن 2 :   )كشرح كلمفردكت كلتالية .1

 .....................................................:  كلجبن –          ...................................   : كلهندكم –

 (ن  3)       :صل بين كلكلمة وضدها .2

 كلصدق كلتكبر                                             

 كلتوكضع  كلكذب                                            

 كلقبح   كلحسن                                           

 ( ن 1 :                     ) في كلمكان كلمناسب( ×)ضع عالمة  .3

  يطبة قصة                   مقالة                 رسالة                                    

  (ن  2.      ) كلتي يحث عليها كلنص ةما كلقيم كاليجابي .4

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

 

 (نقط  4) (و نشاط  .... إل  ..... من أول كلنص .   ) أشكل كلفقرة كألول  من كلنص .5
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 رقم اإلمتحان

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

 خاص بكتابة االمتحان

 خاص بكتابة االمتحان
 النقطة النهائية

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

 



 

 

 ال يكتب أي شيء في هذا اإلطار

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   П- الدرس اللغوي  

 : ................................................................مفعوال مطلقا  -   (ن 2:        )كستيرج من كلنص  -1  

 : ................................................................            توكيدك لفظيا   -                                               

 (ن 4:           )أعرب ما تحته يط - 2  

 ......: ................................................................................................................بسيطا  -

 : ......................................................................................................................شريفة  -

 (ن ..4:     )كستيرج من كلنص  - 3
  

 فعال مضعفا فعال أجوفا فعال صحيحا سالما

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

 

 (ن 3:   )صغ كسم كلفاعل وكسم كلمفعول  – 4

 كسم كلمفعول كسم كلفاعل كلفعل

 ترفع -

 كتب -

 أقبل -

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

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

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

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

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

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

 

 : ......................................جمع كلمذكر كلسالم  -(: ن 2:  )إل  كلجمع بنوعيه " كن طيبا " حول كلجملة  – 5

 : .....................................جمع كلمؤنث كلسالم  -                                                                   

 ووضـ   -ـن      كا    -س     فـ :  (ن 1,5:   )ككتب كلهمزة في كلكلمات كلتالية  – 6

 (نقطة 1) : شطب عل  كلكلمات كلتي كتبت فيها كلتاء كتابة غير صحيحة  - 7

 مركعات               -جلسة                          -صوة           
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 ال يكتب أي شيء في هذا اإلطار

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Ш-  اإلنشاء 

 .ككتب رسالة إل  صديق لك تهنئه فيها بنجاحه       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                ........................... 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ية اإلسالميةالترب

 (ن 3)                  :ككتب باليط كلعادي وبدون شكل عل  ورقة كلتحرير:  (نقط  5) قرآن كريم  .1

 .من أول سورة كلملك إل  قوله تعال  كلذي يلق سبع سموكت  طباقا

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

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

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

 (ن 1)             :ما كلقاعدة كلتجويدية كلموجودة في كلكلمات كلتالية  .2

 : ...........................................        سنستدرجهم –    ..........        .......: ................. جاءنا -               

 ......................................................:  (ن 5.5) (ن 1)ما جزكء من أوتي كتابه بشماله يوم كلقيامة؟    .3

 ..........................................................................:  (ن 5.5). كذكر ثالث صفات في حقه تعال  .4

 .................................................................. :  (ن 5.5)مت  يباح للصائم كإلفطار في رمضان؟    .5

 ....................................................................  : (ن 5.5.       )للصيام فوكئد كثيرة، كذكر بعضها .6

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

 ......................................"طلب كلعلم  : "(ص)قال رسول هللا :  (ن 1:   )أكمل كلحديث كلنبوي كلشريف .7
 

 آدكب كلحديث وكلكالم كلطيب                          أسمي هللا وآكل باليمين             :  (ن 2): كل سلوك بما يناسبهصل  .8

 آدكب كلطعام وكلشركب                       أنجز وكجباتي كلمدرسية                                                   

 كلرفق بالحيوكن                         أصغي لمن يحدثني                                                      

 طلب كلعلم                         أطعم حيوكنا جائعا                                                       

 (ن1:   )مكان كلنقط" يطأ"أو " صحيح"ككتب كلمة  .9

 

 .مرة وكحدة( ص)حج كلرسول  -

 .عن عمر يقل عن يمسين سنة( ص)توفي كلرسول  -
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