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 [50ٌ]أوال انهغح انؼزتيح 
 

 
 
 

I. (َقطح20): انشكم وانقزاءج 

 (1,5ٌ)                                       تتفرق ≠              تتجمع منافع ≠         مضار الهدم ≠البناء  -1

 (2ٌ)                                                        شعر            مقالة              قصة        :نوعٌة النص -2

 (2ٌ   )                                              ...             أهًيح انتؼاوٌ –  انتؼاوٌ–! يا أخًم انتؼاوٌ: عىوان انىص -3

 (2ٌ)!                                                                             يا أخًم انتؼاوٌ :ستخرج جملة تعجبٌة من النصأ -4

 (1,5ٌ  والثانً ٌؤدي إلى الهدم واالنحاللة أن األول ٌرمً إلى البناء والحٌا:مٌز الكاتب بٌن التعاون والتفرقة كاآلتً -5

 (2ٌ)                                              . النحل والنمل والطٌور: التً ضرب بها الكاتب المثل فً التعاونالحٌوانات -6

 وتدور حول أهمٌة التعاون وأن فً االتحاد "فالكل للواحد والواحد للكل"تقبل كل إجابة تبٌن قصد الكاتب من العبارة  -7
 (3ٌ)...                                                                                                                     قوة

  (6ٌ)                                                                              ( خبطئخوصف وقطخ عه كم كهمخ تخصم ): انشكم -8

 ٌُ ٍْ َيذاِرِكُا َوأَْتصاِرَاٱتَتَؼاَو ُق ِِلَْسثاٍب يا تَزاُل غائِثَحً َػ  .ْنكائُِاُخ َوتَتَفَزَّ

ٌَ ٱ -ْنُكمُّ ٱ  َ  –نَُّْ مَ ٱ - َ يَّحٌة         نتَّؼاُو

II. ( 15ٌ)انذرس انهغىي 
 (6ٌ)انتزاكية  - أ

 (3ٌ)                                                                                      :   ثمب ٌىبست مه انىصحأكمم ممء انترسٍم -9

 (1ٌ)                                                                    . آخريعهى مىصوة ثبنفتحخ انظبهرح اسم أن:  ولاِل-  -10

 (1ٌ)                                                              . آخريعهى انظبهرح كسرح ثبلحقٍقً مجرور وعت  :كثيزج-           

 (1ٌ)                                                                      .ا آخريعهى ثبنفتحخ انظبهرح حمىصوةحبل : أسزاتا          - 

 (6ٌ)انصز  وانت ىيم - ب      

11-                                                                                                                                       (3ٌ) 

 اسم المفعول فاعلالاسم  مصدره الفعل

مَه  دَه دْل ُم   َه مُم  اَالْلهَا مٌم / اَهلْلهادِد دومُم   ادِد هْل دومٌم / اَهلْلمَه هْل  مَه

دُم  ةًة  تُمشاهِه دَه ةٌم  مُم ا َه دَه دٌم / مُم ا ِد ةٌم  مُم ا ِد دَه دٌم / مُم ا َه  مُم ا َه

عُم فً حدٌقتنا  -12 بْل سَه ُم  شجٌرات وسَه مْل  (1ٌ) ممرات                                                                           َه

 : انت ىيم -13
ٌَ في انذفاع ػٍ ِكياَِِهى هى:  انغائةاندًغ انًذكز  (2ٌ)                                                                           .يَتَفاََْى

ٍَّ  هٍ : انغائةندًغ انًؤَثا ٍَ في انذفاع ػٍ ِكياَِِه  (2ٌ)                                                                          .يَتَفاََْي

 ( ن3)اإلمالء  -   ج
                                                                 (1ٌ)                                                                                                     ( عن كل جواب صحٌح0,25)      -14

 صفت الٌتاما ال طأ

 صف  الٌتامى الصواب

االيت اٌ انًى ذ اإلقهيًي نُيم شهادج انذروس االتتذائيح 

 ػُاصز اإلخاتح وسهى انتُقيظ 2018دورج يىَيى 

  انتزتيح اإلسالييحانهغح انؼزتيح و

 جار ومجرور مضاف إلٌه مفعول مطلق مضاف إلٌه  فاعل  فعل

 تانصىر انًتؼدة اتتهاج َا أفكار تثتهح 

 المدٌرٌ  اإلقلٌمٌ  بجرادة

× 
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 (0,5ٌ ).                                                                                 زٌاد فاتح بالد األندلسبنطارق  -15
                                                       (0,5ٌ )                                                       .انجىبء انعذدي انعبنم انرٌبضً وانفهكً انكجٍر ثمراكشابن           ُونِذ 

ـ -16 ئـذنة   - ذن   ؤمُم ـ- مِه  (1ٌ)                                        ( عن كل جواب صحٌح0,25)مكافَاـأة             - وس   ؤكُم

- III  (15ٌ)اإلَشاء 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 [10ٌ] انتزتيح اإلسالييح ثاَيا
1-                                                                 

 (ن1,5):                           ذكر خدٌجة بأوصاف الولٌد بن المغٌرة، من خالل استظهار اآلٌات من سورة القل   ( أ

 

 ن1:بٌن لخدٌجة بعضا من النع  التً أنعمها هللا على عباده وذكرها بالتزا  الشكر لتتطهر نفسها من خالل استظهار ( ب

 

 
 (ن0,5)                                                                             : ما ٌلًستخرج القاعدة التجوٌدٌة فًأ (  ج

 
 (ٌمٌل القارئ بالفتح  نحو الكسرة، وباأللف بعد ا نحو الٌاء)اإلمال  

 
 (ن0,5)جاف غلٌظ، قاسً القلب، فاحش، لئٌم                                                               «:عتل»أشرح  (د

 انًؼاييز   انًؤشزاخ

 االرتثاط تانًىضىع يضًىَا و دًا -

يذي انتزاو انًُتىج تتقُيح كتاتح انزسانح   -

(5ٌ)انًالءيح     

 :ا تزاو تزتية اِلفكار -

 أهًيح انتؼاوٌ تيٍ اِلصذقاء 

 تثياٌ تؼض يظاهز انتؼاوٌ تيٍ اِلصذقاء 

  تقذيى انُصائح نهت هي تانتؼاوٌ وانتضايٍ تًُاسثح ػيذ انفطز

(4ٌ)االَسداو     

 انتىظيف انًُاسة ِلدواخ انزتظ -

 انتزكية انسهيى نهدًم -

االستؼًال انص يح نؼالياخ انتزقيى  -

  (4ٌ)ساليح انهغح 

انكتاتح تخظ واضح ويقزوء  -  (2ٌ)اإلتقاٌ 
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  ن1:               أتم  الحدٌث النبوي الشرٌف بما ٌناسب للتخفٌف من معاناة خدٌجة. إن اإلعاقة قضاء وقدر: قالت األ  -2
، حتى ٌعلم أن ما أصابه لم ٌكن لٌ طئه، بالقدر  ٌره و رهال ٌومن عبد حتى ٌؤمن  ″: قال صلى هللا علٌه وسل  -

  2144: حدٌث رق . سنن الترمذي ـ باب ما جاء فً اإلٌمان بالقدر خٌره وشره "لم ٌكن لٌصٌبهوأن ما أ طأه 

 ن1                                                                ( 0,5×2):     بٌن لخدٌجة فضل اإلٌمان بقضاء هللا وقدره  -3
 الرضا والتسلٌم -
 االطمئنان والسكٌن  -
 العبرة/ الرحم  / الحكم   -

 ن1 (0,5×2). طالبت األ  ابنتها بالحل ، بٌن لخدٌجة مظهرٌن من مظاهر حِهل  الرسول صلى هللا علٌه وسل  عند فتح مكة -4
 (اِدذ بوا فأنتم الطلقاء)عفوه عن الم ركٌن  -
 عدم عتابه لهم -
 دعاؤه بالمغفرة لمن آذاه/ تجاوزه عن أذى الم ركٌن  -

 ن1                         ( عن كل جواب صحٌح0,25)  :المناسبة شهر رمضان، ساعد خدٌجة فً ملء الجدول حسب المطلوب -5
  تأخٌر السحور– تعمد القًء – المرض –                      النٌة 

 مبٌحات اإلفطار مفسدات الصٌام سنن الصٌام فرائض الصٌام

 المرض تعمد القًء تأ ٌر السحور النٌ 

 ن0,5(                                     0,25×2): ذكِّر أسماء بمفسدات الصو  المعنوٌة التً تنقص من أجر الصائ  حتى تتجنبها -6
 ...الكذب ـ الغٌب  ـ النمٌم  ـ الس رٌ  ـ الفسوق

 ن1                                          ( عن كل جواب صحٌح0,25):    فً المكان المناسب × ساعد خدٌجة بوضع عالمة  -7

  طأ صحٌح العبارة 

 ×  .امرأة عمران اعترضت على قضاء هللا

  × .االستقامة تعنً االلتزا  بهدي الرسول صلى هللا علٌه وسل 

  × .أراقب هللا فً سري وفً علنً

 ×  .أحفظ كرامتً وأعتدي على كرامة غٌري بالحط من شأنه

ضع سطرا تحت أحسن األسالٌب الممكن اعتمادها إلقناعها بعد  السخرٌة . ل  ٌعجبك تصرف أسماء، فقررت نصحها -8
 ن1                                                         (عن كل جواب صحٌح 0,5).                              من اآلخرٌن

 التواضع أثناء الحوار. 

 مخاطبتها بغلظة . 

 حسن االستماع والتأدب فً النصح. 

 نصحها وتبٌان أخطائها أما  زمٌالتها. 



  
 
 

 
               

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 [ن50] انهغح انعرتٍح أوال
 

 

 

 

 

  

           
 

 

 
 

 
 

I. ( وقطح20)انشكم وانقراءج: 
 (ن1,5):                                                                      أبحث فً النص عن أضداد الكلمات اآلتٌة -1

 ................ ≠              تتجمع ................ ≠         مضار ................ ≠البناء 

 (ن2                          )شعر            مقالة              قصة        :نوعٌة النصم أما (×)أضع عالمة   -2

 (ن2)              ................................................................................................................:أضع عنوانا مناسبا للنص  -3

 (ن2 )........................................................................................................             :ستخرج جملة تعجبٌة من النصأ -4

 (ن1,5)كٌف مٌز الكاتب بٌن التعاون والتفرقة؟                                                                            -5
............................................................................................................................................................. 

 (ن2)ما هً الحٌوانات التً ضرب بها الكاتب المثل فً التعاون؟                                                        -6
.............................................................................................................................................................. 

 (ن3)                                                             "فالكل للواحد والواحد للكل": ماذا ٌقصد الكاتب بقوله -7
.............................................................................................................................................................. 

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

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

 (ن6).                                                      أضبط بالشكل التام ما كتب بخط بارز ومضغوط فً النص -8
 

II.  (وقطح15)اندرش انهغىي: 

 (ن6): التراكيب  - أ 

 (ن3)                                                                         : أكمل ملء الترسٌمة بما ٌناسب من النص -9

  (ن3):                                                                                     أعرب ما تحته خط فً النص -10
 ........................................................................................................................................................................: األول   

 ........................................................................................................................................................................   : كثٍزة

 ........................................................................................................................................................................: أسرابا  

االمتحان انمىحد اإلقهٍمً نىٍم شهادج اندروش االتتدائٍح 

 ـ 2018دورج ٌىوٍى ـ 
 َٔصفساعت  :مدج اإلوجاز

 3: انمعامم
  انترتٍح اإلسالمٍحانهغح انعرتٍح و

 خاص بكتابة االمتحان النقطة النهائية

 
 

 

 جار ومجرور مضاف إلٌه مفعول مطلق مضاف إلٌه  فاعل  فعل

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

  األٔل ٔانذي َعزفّ يٍ أيز انتعأٌ ٔانتفزقت ، أٌ .   تتعاون انكائىاخ وتتفرق ألسثاب ما تسال غائثح عه مداركىا وأتصاروا

 .ٌزيً إنى انبُاء ٔانحٍاة، ٔانثاًَ ٌؤدي إنى انٓذو ٔاالَحالل

 تُشزذ صذٔرَا اَشزاحا، ٔتبتٓح أفكارَا ابتٓاج انًتعدب بانصٕر انًتُٕعت نهتعأٌ فً انكٌٕ، ٔتُكًص حٍح  َحٍ كائُاث 

 فً خالٌاِ، ٔانًُم فً يساكُّ، نتعزف كى فً تعأَُا انىحمٔحسبك أٌ تشاْذ . اَكًاش انًتحسز بًشاْذ انتفزقت ٔانتُابذ

، ٔبعض انحٍٕاَاث انتً تعٍص قطعاَا، فًٓ فً انغانب أسزابأكذنك فً بعض انطٍٕر انتً تعٍص . كثٍزةانعدٍب يٍ يُافع 

 !انتعاون نهٕاحذ ٔانٕاحذ نهكم، فًا أخًم فانكمتتفاَى فً انذفاع عٍ كٍآَا، 
 (بتصزف) .63-62 ص ص ،انىىر واندٌجىر، يٍخائٍم َعًٍت

 بجرادة اإلقليمية المديرية

 [ن50]أوال انهغح انعرتٍح 

 

 .......................................................... :االسم وانىسة

  ........................................................... :رقم االمتحان

  ...................................................................:انمؤسسح

 خاص بكتابة االمتحان
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 انمدٌرٌح اإلقهٍمٍح تجرادج

تنجز األجوبة على ورقة االمتحان  : هام 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ن6)الصرف والتحويل   - ب
 (ن3):                                                                           بما ٌناسب مع الشكلأتمم ملء الجدول  -11

 اسم المفعول فاعلالاسم  مصدره الفعل

مُم  ....................... دْل  ....................... ....................... اَالْلهَا

دُم   ....................... ....................... ....................... تُمشاهِه

 (ن1):                                                                                      أعٌد كتابة العددٌن بالحروف -12

 .ممرات (5)شجٌرات و (7)فً حدٌقتنا  -

- ............................................................................................................................................... 
 (ن2):                                       إلى" تتفاوى فً اندفاع عه كٍاوها: " أُمحول العبارة الموجودة فً النص  -13

 ..................................................................................................................................................................:الجمع المذكر الغائب- 

 .................................................................................................................................................................:الجمع المؤنث الغائب- 

 ( ن3)اإلمالء -     ج 

 (ن1)                              :مرٌم الجملة أسفله، ساعدها على تصحٌح األخطاء من خالل ملء الجدول تكتب -14

 . "التعاون بٌن األصدقاء صفت محمودة":شاركت مدرستنا فً نشاط لجمع التبرعات للٌتاما، تحت شعار 

 ....................... ....................... الخطأ

 ....................... ....................... الصواب

 
 (ن1):                                                                   فً المكان المناسب (بن)أو  (ابن )أضع كلمة  -15

 .زٌاد فاتح بالد األندلس........... طارق  -
نِذ  -                        .   انبَُّاِء انَعَذِدي انعانى انزٌاضً ٔانفهكً انكبٍز بًزاكص .............ُٔ

 (ن1):                                                                              أكمل كتابة الكلمات بالهمزة المناسبة -16

ـ - ـ- ذن   .....مُم ـ- ذنة   .....مِه  ة.....مكافَاـ- وس   .....كُم
 

- III (وقطح15)اإلوشاء: 
 فقررت أن توجه رسالة من ثمانٌة أسطر إلى أصدقائك من بعد قراءتك للنص أعاله، تبٌن لك أن التعاون فضٌلة عظٌمة،

 : خالل المجلة الحائطٌة
 .تتحدث فٌها عن التعاون وأهمٌته بٌن األصدقاء -1
 .تبٌن فٌها بعض مظاهر التعاون بٌن األصدقاء -2
 .تقدم من خاللها نصائح للتحلً بالتعاون والتضامن بمناسبة عٌد الفطر -3

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

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

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

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

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

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

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

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

 [ن10] انترتٍح اإلسالمٍح ثاوٍا

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 :مساعدة خدٌجة على تقبل إعاقتها من خالل استثمار مكتسباتك (ي)الوضعٌة وحاول (ي)تأمل

1-  
 ن   1,5:                           ذكر خدٌجة بأوصاف الولٌد بن المغٌرة، من خالل استظهار اآلٌات من سورة القلم ( أ

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

 
 

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

 

 ن1:بٌن لخدٌجة بعضا من النعم التً أنعمها هللا على عباده وذكرها بالتزام الشكر لتتطهر نفسها من خالل استظهار ( ب

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

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

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

 ن0,5                                                                              : ما ٌلً ستخرج القاعدة التجوٌدٌة فًاِه  (ج

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

 ن0,5                               ....................................................... «:عتل»اشرح الكلمة اآلتٌة حسب معناها فً السورة  ( د
 

 

2 4/  

    خدٌجة طفلة مجدة تعانً من إعاقة فً رجلها، تابعت باهتمام شدٌد برنامجا تلفزٌا رمضانٌا تحدث فٌه الواعظ عن حٌاة 
كما . حٌنها لجأ كفار قرٌش إلى إٌذائه باإلهانة والسب والسخرٌة. الرسول صلى هللا علٌه وسلم عندما أمره هللا بالجهر بالدعوة

وبٌن الواعظ كٌف استمر الرسول فً تبلٌغ دعوة ربه موقنا بتأٌٌد هللا . اتهموه بالكذب تارة وبالجنون والسحر تارة أخرى
. تعالى

.    دمعت عٌناها، وأخبرت أمها كٌف سخرت منها صدٌقتها أسماء أمام التالمٌذ عند سقوطها أثناء حصة للتربٌة البدنٌة
طلبت األم من ابنتها االستفادة من البرنامج واالقتداء بالرسول صلى هللا علٌه وسلم والتحلً بالصبر والحلم واإلٌمان بالقضاء 

 .ودعتها لاللتحاق بمأدبة اإلفطار عند سماع أذان صالة المغرب، وأوصتها باالستغفار لنفسها ولصدٌقتها أسماء. والقدر
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 ن1:            أتمم الحدٌث النبوي الشرٌف بما ٌناسب للتخفٌف من معاناة خدٌجة. إن اإلعاقة قضاء وقدر: قالت األم -2

                              لم يكن ليصيبه   ـ   بالقدر خيره وشره
، حتى يعلم أن ما ...........................................................ال يؤمن عبد حتى يؤمن  ″: قال صلى هللا علٌه وسلم

سنن الترمذي ـ باب ما جاء فً اإلٌمان  "...........................................................أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه 

 2144: حدٌث رقم. بالقدر خٌره وشره
 ن1 :                                                                           بٌن لخدٌجة فضل اإلٌمان بقضاء هللا وقدره  -3

- .......................................................... 

- .......................................................... 

- ..........................................................  

 ن1.        طالبت األم ابنتها بالحلم، بٌن لخدٌجة مظهرٌن من مظاهر حِهلم الرسول صلى هللا علٌه وسلم عند فتح مكة -4
- .......................................................... 

- .......................................................... 

- .......................................................... 
 

 ن1                                               :المناسبة شهر رمضان، ساعد خدٌجة فً ملء الجدول حسب المطلوب -5
  تأخٌر السحور– تعمد القًء – المرض –                      النٌة 

 مبيحات اإلفطار مفسدات الصيام سنن الصيام فرائض الصيام

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

 

 ن0,5:                                    ذكِّر أسماء بمفسدات الصوم المعنوٌة التً تنقص من أجر الصائم حتى تتجنبها -6

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

 ن1:                                                                    فً المكان المناسب × ساعد خدٌجة بوضع عالمة  -7

 خطأ صحيح العبارة 

   .امرأة عمران اعترضت على قضاء هللا

   .االستقامة تعنً االلتزام بهدي الرسول صلى هللا علٌه وسلم

   .أراقب هللا فً سري وفً علنً

   .أحفظ كرامتً وأعتدي على كرامة غٌري بالحط من شأنه

ضع سطرا تحت أحسن األسالٌب الممكن اعتمادها إلقناعها بعدم السخرٌة . لم ٌعجبك تصرف أسماء، فقررت نصحها -8
 ن1.                                                                                                               من اآلخرٌن

 التواضع أثناء الحوار. 

 مخاطبتها بغلظة . 

 حسن االستماع والتأدب فً النصح. 

 نصحها وتبٌان أخطائها أمام زمٌالتها . 
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