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 ...........................................................................................  رقم االمتحان:   
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 صفحات(  6)من   1

مادة اللغة العربية  
 والتربية اإلسالمية 

 
 ورقة اإلجابة 

 النقطة النهائية باألرقام والحروف: 
 
 

 اسم المصحح وتوقيعه: 

خاص بكتابة المركز اإلقليمي  
 لالمتحانات 

 ( 6)عدد الصفحات   تتم اإلجابة عن جميع األسئلة في هذه األوراق            ن( 50اللغة العربية )أوال: 
 النص: 
ال تبعد عن    ةق  ش  لت  فض    ،وينيأحينما بحثت عن مكان ي    . ةدراسالفي إتمام    رغبة إلى بلد بعيد    العام الماضي  سافرت

 متار. أ ببِضعالمدرسة التي أرتادها يوميا إال 
أتذك   أزال  الرقمية، وال  بالتكنولوجيا  الد  كنت مولعا  التي  ر  المادة حيث كان    إلي    ت  ب  ب  وأح    أعجبتنيروس األولى  هذه 

أستاذي يقول: "التواصل الرقمي عبارة عن عملية تحويل الحروف األبجدية إلى رموز عبارة عن لغة اآللة، هذه الرموز  
تعود إلى حروفها األولى التي  ل  ،إلى آلة أخرى تقوم بفك هذه الشفرة  قصيرة  ة  مد  في  ل عبر األسالك والهواء لتصل  تتنق  

يا ترى ما  "   :في نفسي   د أرد    آنذاك  وكنت   .ب كل بعيد..." قر  ها بالفعل تكنولولوجيا المستقبل التي ست  ...إن  ل إليه رس  يقرؤها الم  
 " ؟تى سنحتاجها ؟ ومالتي تسافر عبر الهواءهذه اللغة 

جائحة  : "ابتداء من الغد ستغلق المدارس أبوابها بسبب انتشار  وهو يقول   ذيع  م  لِ   استمعت وأنا في شقتي    ،شهر مارسفي  
 . تم تعويض الدروس الحضورية بالدروس عن بعد" يكورونا وس 

سينَ ى من  ني أصبحت أتلق  أن    والعجيب   ،التواصل الرقمي  دورمت  في هذه اللحظة علِ   َدر ِّ الدروس نفسها التي يستفيد    الم 
  يسكن   بعضنا   بالرغم من أن   ،في نفس الوقت   الرقمية تصلنا جميعا  الرسائلكانت  و  . منها زمالئي من كافة أنحاء العالم 

 ! نا مدرست  عن   بعيدا
  قرأ النص ثم أجب عن األسئلة في المكان المخص ص لإلجابة: اِّ ن(20المجال الرئيسي األول : القراءة : )  

د )ي( نوعية  النص بوضع عالمة ) -1 د ِ  ( في الخانة المناسبة.    Xح 

                توجيهي  رسالة                              نص سردي                               نص           
 ن2

 أتمم)ي( خريطة الكلمة:  -2

 

2.5 
 ن

 1.5 ............... ..................................................................................................   ...................................................................................:  ذيع"بثالث كلمات من عائلة كلمة "الم   يتِ اِ  -3
.............. ................................................................................................ .................................................................................................. .......................... ؟بعد أن سافر  هذا التلميذ  كن  أين س   -4   

 ن1

مولَع  

..............................: نوعها

...........................: مرادفها

.............................. .............................. .............................. ..............................:     في جملة

..............................:  ضدها

   



 

 ال يكتب شيء في هذا اإلطار

 

 

 صفحات( 6)من  2

 

 ة. التكنولوجيا الرقمي  ب  ا  غوفش  كان على أن هذا التلميذ  ل  تد    بارة  عِ   النص  استخرج من  -5
 ن2 ........................................................................ .................................................................................................. ..........................

6- 
 

. ....................................................................... ............................................................................................................................................................................ :ة لهذا النص  بالفكرة العام   يتِ اِ 
......... ....................................................................................... ................................................ .................................................................................................. ................................................................................................. . 

.............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .......................................................................................................... .. 
 ن3

 .من النص ِ  األخيرة   رة  ص الفق  خ ِ ل   -7
......................................................................................................................................................................................................... .......... ............................... ............................... ............................... ..................  .....................

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

 ن3

 ( X)عالمة :    عِ بوض   من هذا النص ِ  ستفادة  م   ة  ر  ب  عِ   ر  خت  اِ     -8
ِ لتواص  ل - يةٌ كبيرةٌ ل الرقمي   ...............  راسة. الد   ةِ تابع  في م    أهم 
 ...............  منها.  دة  ة ال فائِ الرقمي   روس  الد   -
 ...............  ة ال فائدة منها. الحضوري   روس  الد   -

 ن2

تي  ك في الد روس ال  ما رأي   . د" ع  روس الحضورية بالدروس عن ب  الد   تعويض   "سيتم    :الكاتب  ول  ق   النص  جاء في  -9

 ...... .......................................................... ... ............................................................................................................. .............................................. .............................................................................. د؟ ع  عن ب   م  ت قد  

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

 ن3

  ( ن 15المجال الرئيسي الثاني: الظواهر اللغوية ) 
  ن(   6الصرف والتحويل : ) -أ 
 الجمل:  )ي(لِو  ح   -1

 ................. .................................................................................................. ..........................م ه    -         بالقرب من مدرستي.    ن  ك  س  أ   -

 ................ ................................................................................................. ........................... أنتن   -         رعة.  بس    سالةالر   رأ  ق  هي ت   -

 .................. .................................................................................................. .......................... البنات   -       ته.       إلى شق   يعود   لميذ  الت   -

1.5 
 ن

 ن1 ......................................................................................................... .................................................................................................. ..........................     "فعال مثاال".ايت بجملة تتضمن  -2
مأل )اِملئي( الجدول التالي حسب المطلوب مع الشكل . اِ    -3  

 اسم تفضيل الفعل  اسم آلة  الفعل  اسم مكان  الفعل  اسم مفعول الفعل  اسم فاعل الفعل 
س ل   س ل   ...................................  أ ر  ن  ك  س  أ   ...............................  أ ر  ع  ب  ط   ....................................   س ن   ....................................     .....................................  ح 

2.5
 ن

 ن1 لكترونية. إرسائِل  .....................................  (5كتب)ي( العدد بالحروف:          قرأت  )ا   -4



 

 ال يكتب شيء في هذا اإلطار

 

 

 صفحات( 6)من  3

 

  نقط(:   6التراكيب ) -أ 
ك ل  الفعل في الجملتين(  م)ي( الجمل مع إجراء التغييرات المناسبة:مِ ت  أ   -1 ) ا ش   

 ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... لم   -أتذك ر  الدروس  األولى.               -

د ة قصيرة.       -  ........ ............... .............................................................................................................................لن  - ت ِصل  الرموز  في م 
 ن1

:  حيحة  ص    تابة  ب )ي( ما بين قوسين كِ ت  ا ك   -2  

                                    .....................................  الم سم ى ب )أبو بكر(   اراتِ ظ  الن  .....................................   )ذو( ذيعِ لم  لِ  ت  تمع  س  اِ  - 
 ن1

. ي  عنوِ م   وكيدٌ ها ت  بِ   ملة  ج  بِ  يتِ اِ  -3  

                                             ............................................................................................................................................................................................................ ....... .....................................................  ن1 

ه    الية  الت   ملة  م)ي( الج  مِ ت  . أ  هِ الئِ م  ن ز  مِ  ثر  لة أك  الق فاِض بأخ    ى أحمد  ل  ح  ت  ي   -4  : زمالئهعن ه قِ ل  بخ  لت مي ِز 

 ن1 ... ..................... .......................................ضل  ف  أ   أحمد   -

 :  في النص  مضغوط  ب )ي( الكلمات المكتوبة بخط   رِ ع  أ   -5
.................................................  .................................................................................. .................................  ..... .....................................................................................................................................سافرت:  

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

.... ............. ............. ............. ............. ................... ............... ................................................................................................................................................................................................................................شقة:     

......... ............. ............. ...................................................................................................... .......................................................................................... .................................. ........................................ المدرسين:     

. ............. ............. ............. .......................... ..... ......................................................................................................... .............................................................................................................................الرسائل:     

 ن2

  نقط(:   3اإلمالء ) -أ 
ع )ي( في الفراغ األلف المناسبة:   "ا" أو "ى"  ض   -1  

 ن1 . . .د ت  ن  معه في الم   ك  شارِ ي  .   لِ .موســـــ   . .ــــطفص  م    ..ــــعد   -

"بن": ع)ي( في الفراغ "ابن" أو  ض   -2  

 نا. ...  جارِ    ي  لِ ...  ع     ن  س  ح    -.          دين  اشِ الر   فاءِ ل  من الخ   ليفةٌ خ   ابِ ....  الخط    ر  م  ع   -
0.75 
 ن

ع )ي( الهمزة المناسبة في الكلمات التي تحتها خط: ض   -3  

 ". بارِ الكِ  رامِ ـِ تــباح   ك  لي  : "ع  هِ ـنِ ـــــالب    ابٌ  قال   -
0.75 
 ن

 ن0.5 ا.. .         ــــالة العشـــلص ــ ..  ذ ِ ن   ــــأذ ن  الم             م )ي( الكلمات بالهمزة المناسبة: مِ ت  أ   -4



 

 ال يكتب شيء في هذا اإلطار

 

 

 صفحات( 6)من  4

 

  ن( 15المجال الرئيسي الثالث :الكتابة )  
 الشكل :   -1

 ن5 .                                                                            ا  تام   ال  ك  ش   في النص ِ   ته خط  ح  ل )ي( ما ت  شك  ا      

 التعبير الكتابي :   -2

 

ةِ من األجهزة الم   ي  كِ ة فأصبح الحاسوب والهاتف الذ  قمي  التكنولوجيا الر   م  ر  عال  طو  ت   .  ليمِ ع  والت    لِ واص  في الت   هم 

ِ الحاسوب أو الهاتف الذ   داماتِ خ  تِ ة واس  ي  فيها عن أهم   ث  ا كتب  مقالة  تتحد    .  ليمِ ع  والت   لِ واص  الت  في  كي 

 )ما بين ثمانية وعشرة أسطر(. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________ _______________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________ _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ _______________________________________________________ 

 
 
 
10
 ن
 
 
 
 



 

 ال يكتب شيء في هذا اإلطار

 

 

 صفحات( 6)من  5

 

  ن( 10)   ثانيا: التربية اإلسالمية 
  الوضعية االختبارية:  

 

ونستمتع بالجبال    ر في اآلفاق  ا ننظ  ن  إلى جبال األطلس، فك    حلة  نا في بداية هذا الموسم الدراسي ر  مدرست    مت  ظ  نَ

روا ما أجمل خلق نظ  ق، ا  "عبد هللا" في كل ذلك فقال: سبحان هللا الخال    لَ الشاهقة والوديان واألشجار الجميلة. تأم  

 . غير الئق   كالم  ب    قَ طَ ة ونَوَ فعل "عبد هللا" أن تعامل معهم بقس   زأ منه أصدقاؤه، وكان رد  سته  ا    ! هللا

قال هللا عز وجل في اآلية الثالثة من سورة الملك:           

 

 
 

 

 اقرأ الوضعية وأجب عن األسئلة التالية مستعينا بما درسته في مادة التربية اإلسالمية: 
 

 

َ ل   .1  ة. ثيرَ د كَ وائ  فَ  هللا    ق  ل  في خَ  ر  فك  والت   ل  م  لتأ
 

 عير.   الس   من اآلية المذكورة أعاله إلى قوله تعالى   ...عذاب   )ي(ب ت  ك  ا   .أ
 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___

_ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

1.5 
 ن

0.5التجويدية الموجودة في الكلمة:         دةَ القاع   )ي(د د   حَ  .ب  : ____________________ 
 ن

 بمعناها:  كلمة   ل  ك   )ي(لص   .ت 
 

 ⁕ فاوت  تَ 

 ⁕ طور  ف  

 دوع قوق والص  الش    ⁕

 ب ي  الف والعَ خت  اال    ⁕
 

 ن1

 ". سير  .....وهو حَ "   إلى  "....ع سماوات  سب    ذي خلقَ ال  تعالى "  ه  من قول    :من اآليات    فادَ تَ س  الم    العام  المعنى  )ي(ب ت  ك  ا   .ث 
 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

1.5
 ن



 

 ال يكتب شيء في هذا اإلطار

 

 

 صفحات( 6)من  6

 

م جمال َخل ق  هللا ا ستهزأَ  .2  . التالميذ من "عبد هللا" وهو ي ريه 

 : فيما يلي  حيحةالص   فات  أمام التصر  َضع)ي( عبارة "صحيح"  -أ

جيه النظر إلى َخل ق  هللا كما فعل "عبد هللا" َعمل   - . تَو   ____________   َسي  ء 

 ____________   ل.ساؤ  قيقة عن طريق الت  عن الحَ  سي دنا إبراهيم حثَ بَ  -

 ____________   .با  رف غاض  صَ رأيه وان  دنا إبراهيم ل  سي   بَ تعص   -

 ____________  .رَ التفك   ونبذَ   اآلباء   إلى تقليد  دنا إبراهيم سي  دعا  -

 ______   .جود هللا  على و   ة  دال   ها مخلوقات  ه أن  قوم  ل   نَ بي   ا غابت  فلم   آلهة   والشمس   القمر   خاذ  عن ات  دنا إبراهيم سي   تساءلَ  -

 ن1

ر  "عبد هللا" ب   -ب   الل الدعوة الجهرية؟  هللا صلى هللا عليه وسلم خ    له رسول    ضَ ذي تعر  ر األذى ال  مظاه  ين من  ظهرَ مَ ذَك  

_ _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 

 ن1

 

د  على الن ط ق  بالكالم الحسن    ائم  فالص   ،األخالق   ضائلَ يام فَ الص   فريضة نام  عل   ت   .3  . يتَعو 

  ___________________________________________________________ .ض  ر  يام فَ اآلية التي تد ل  على أن الص   )ي(ب ا كت   .أ

 ____________________ ___________________________________________________________________________________________ 

  بما يناسب كل عبارة:  بخط   )ي(لص   .ب 
 ⁕من فوائد الصيام األخالقية.     -

 ⁕من شروط الصيام.               -

 ⁕من فرائض الصيام.              -

 البلوغ والعقل.   ⁕

 ة. الني    ⁕

 . ذيء  عن الكالم البَ  الكف    ⁕

1.75 
 ن

 

حَ وت   ستاذك ل تن َصَح صديقَك "عبد هللا"ا نتدَبَك أ   .4  . ه  مالئ  ز   فات  تصر   صح  

 _______________________________________ _"عبد هللا" فائ دة  من فوائد النظر والتفك ر في َخل ق  هللا؟  الء  مَ ز  بَي  ن)ي( ل   .أ

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

0.75 
 ن

 

وار سي دنا إبراهيم مع أبيه.  "عبد هللا"  عب  ر  عن موق فَك تجاه س لوك   .ب  را  إي اه ببعض أَدَب  ح   مذك  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 

 ن1

 وفقكم للا انتهى                   
 



 

األكاديمية الجهوية للتربية  
 والتكوين كلميم واد نون 

 اإلقليمية بطانطان المديرية 

 2021دورة يونيو -االمتحان اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية
 مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية

 التصحيح 
 

 

1 

                                ن(50اللغة العربية )أوال: 
   ن(20المجال الرئيسي األول : القراءة : ) 

 ن2               نوعية النص: سردي  -1
 ن 2.5 ن(1ن(توظيف في جملة سليمة )0.5مبغض.)  -كارهالضد:  ن(0.5)...محب/المرادف:مشغوفن(0.5)كلمة"مولع":النوع: اسمخريطة   -2
 0.5x3 1.5إذاعة... -مذياع -أذاع:  ثالث كلمات من عائلة كلمة "المذيع"  -3
 ن1  بعد أن سافر التلميذ سكن شقة بجانب مدرسته. -4
 ن 2 " بالتكنولوجيا الرقميةكنت مولعا : " التكنولوجيا الرقميةب اشغوفكان تدل على أن هذا التلميذ التي عبارة ال -5
  صارف ،إغالق المدارس بعد إعالن قرار: تلميذ شغوف بالتكنولوجيا الرقمية أدرك أهمية التواصل الرقمي الفكرة العامة للنص -6

 ن3  )تُقبل كل فكرة تالمس هذا المعنى( تُرسل إلى جميع التالميذ في كافة أنحاء العالم. وهو في المهجر بنفس الدروس التييتوصل 

  من مدرسينا  كافة أنحاء العالمالموجودين في زمالئي  حيث أتوصل و   ،مت دور التواصل الرقميعل   : اآلنمن النص الفقرة األخيرة تلخيص -7
 ن3 )العلم بدور التواصل الرقمي+ التوصل في أماكن مختلفة بنفس الدروس الرقمية في نفس الوقت( .في نفس الوقت و الدروس الرقمية بنفس 

 (X)مستفادة من هذا النص بوضع عالمة :   ة  ر  ب  ع   ر  خت  ا     -8
 نX 2 في متابعة الدراسة.  أهمية كبيرة لتواصل الرقميل -

 النقطة كاملة في إحدى هذه الحاالت( )تعطى : في الّدروس التي تُقّدم عن بعدرأيه  -9
 الدروس عن بعد مهمة فيذكر إحدى اإليجابيات كاستمرار الدراسة.  -

 الدروس عن بعد غير مهمة فيذكر إحدى السلبيات كحصول الملل أو ضعف الفهم.  -

 الملل. : بالرغم من أن الدروس عن بعد تحقق استمرار التعلم إال أنها تسبب في ، مثالالجمع بينهما -

 ن3

  ن(   6الصرف والتحويل : ) -أ (ن15المجال الرئيسي الثاني: الظواهر اللغوية ) 
 (0.5x3) ل الجمل:يحوت -1

 . مدرستهمبالقرب من  يسكنون  هم –        بالقرب من مدرستي.  أسكنُ  -

 الرسالة.  تقرأنأنتن   -         بسرعة.    هي تقرأ الرسالة -

 . شقتهنإلى   يعدن البنات –         التلميذ يعود إلى شقته.        -

1.5 
 ن

 ن1       "فعال مثاال".بجملة تتضمن  اإلتيان -2
3-  

 

0.5x5 

 اسم تفضيل الفعل  اسم آلة  الفعل  اسم مكان  الفعل  اسم مفعول الفعل  اسم فاعل الفعل 
س ل   ل أ ر  .مرس  س ل    نُ كُ س  أ   مرس ل أ ر  ع  ب  ط   مسكن  ُسن   مطبعة    أحسن  ح 

 ن 2.5

 ن1 لكترونية. إرسائ ل   خمس( 5العدد بالحروف:          قرأُت ) كتابة -4
  نقط(:   6التراكيب ) -أ 
 0.5x2                                  الجمل مع إجراء التغييرات المناسبة:إتمام  -1

 الدروس األولى.  أتذكر    لم  -أتذكَُّر الدروس  األولى.               -

ُل الرموُز في ُمّدة قصيرة.       -  الرموز في مدة قصيرة. تصل   لن  –ت ص 
 ن1

 0.5x2                                                                              ما بين قوسين كتابة صحيحة:كتابة  -2
                                  ر.أبي بكبـالُمسّمى  ارات  ظّ النَّ  ذياستمعت للمذيع  - 

 ن1

جملة بها توكيد معنوي.                            اإلتيان ب -3  ن1 
. )من زمالئه(  خلقا أحمد أفضل  - إتمام جملة بتمييز: -4  ن1 
 0.5x4                                                                            :في النص الكلمات المكتوبة بخط مضغوط إعراب  -5

 فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل تقديره "أنا". سافرت: 
 مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. شقة: 

 جمع مذكر السالم(.  ه اسم مجرور بالياء )ألن المدرسين:  
 اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. لرسائل:  ا

 ن2

  نقط(:   3اإلمالء ) -أ 
ــ دع -: :   "ا" أو "ى" وضع -1  ن0.25x4                            1       .ىليشارك معه في المنتد    ـىموســــ   ىــــمصطف   اــ
 ن 0.25x3       0.75    جارنا.  ابنعلي    بنحسن   -الخطاب خليفة من الخلفاء الراشدين.            بنعمر   -  "ابن" أو "بن": وضع  -2

 0.25x3       0.75".الكبار  رام ـتــحٱ ب: "عليك هـنـــــب ٱل ب  أ قال   -: ضع الهمزة المناسبة و -3
 ن

ــ         الكلمات بالهمزة المناسبة:    إتمام -4  ن 0.25x2    0.5.       ء ذّ  ُن  لصـــالة العشــــاؤــأذّن  الُمــ
   



 

 

2  

 

  ن(15المجال الرئيسي الثالث :الكتابة ) 
1-  

ب ة  الشكل :   غ  ب ت ني  -ر  ج  دُ أُ   -أ ع  ّد  ر    -ر  كان   -د و  ميعا  .و  لُنا ج  ت ص  ق ميَّةُ  سائ ُل الرَّ )تخصم     ت  الرَّ
 ( كلمة خاطئةنقطة عن كل   نصف

 

 ن5

 التعبير الكتابي :  -2

 المالءمة
دامات  الحاسوب أو الهاتف الذكي  االرتباط بالموضوع والتقيد بالمضامين - ت خ  : أهمية واس 

دامات  الحاسوب أو الهاتف الذكي في التعليم.  ت خ   في التواصل/ أهمية واس 
 احترام هيكلة النص المقامي. -

 ن 4

 وترابط األساليب.   البناء والتسلسل المنطقي لألفكار - االنسجام
 . التوظيف السليم للغة -

 ن 4

 الجودة
 المقروئية: خط مقروء وخلو المنتج من التشطيب. -
 . 10إلى  8الحجم: من   -
 التوظيف السليم لعالمات الترقيم. -

 ن(.1.5تحقق عنصرين ) -

 ن( 1تحقق عنصر واحد ) -
 ن 2

 

 
 
 
 ن 10
 
 
 
 

  ن(10)    التربية اإلسالميةثانيا:  
تَْيِن يَْنقَِلب إِلَْيَك اْلبََصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسير  اآليات المطلوب كتابتها:  -أ .1 َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماَء    4ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر َكرَّ

 )شكال أو دون شكل(    5 بَِمَصابِيَح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشَّيَاِطيِن ۖ َوأَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَاَب السَِّعيرِ الدُّْنيَا 
1.5 
 ن

 ن0.5                       القاعدة التجويدية الموجودة في الكلمة:       -ب  . اإلمالة: 
   0.5x2صل كل كلمة بمعناها:  -ت 

 ⁕ تفاوت  
 ⁕ فطور  

 الشقوق والصدوع   ⁕
 االختالف والعيب   ⁕

 ن1

، فالناظر إليها باحثا عن االختالف  خلق هللا السماوات بإتقان ال عيب فيها  :المستفاد من اآليات   العام  المعنى -ث 
 ن1.5 . متعبايرجع ذليال 

 0.5x2 التصرفات الصحيحة: -أ .2

 بحث عن الحقيقة عن طريق التساؤل.  -

 لقومه أنها مخلوقات دالة على وجود هللا.  نَ القمر والشمس آلهة فلما غابت بيَّ  خاذِ تساءل عن ات   -
 ن1

ض له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالل الدعوة الجهرية األذى الذي  من مظاهر    مظهرينر  كْ ذِ   -ب  :  تعر 
إفراغ سال جزور بين      -االتهام بالجنون والسحر   -االتهام بالكذب   - السخرية  -اإلهانة   –السب والشتم    -الضرب 

 0.5x2كتفيه وهو يصلي..
 ن1

 ن(1)  (على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب  كما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) االستشهاد باآلية:  -أ .3

  0.5x3 -ب 
 ⁕من فوائد الصيام األخالقية.     -

 ⁕من شروط الصيام.               -

 ⁕من فرائض الصيام.              -

 البلوغ والعقل.   ⁕

 النية.   ⁕

 عن الكالم البذيء.  الكف  ⁕
 ن0.75

1.75
 ن

  -اإليمان باهلل  -معرفة هللا من خالل خلقه -فائِدةُ النظر والتفكُّر في َخْلِق هللا: معرفة عظمة هللا وجالله وقدرته -أ .4
 ( فائدة واحدةيكفي ذكر تعرف مظاهر الكمال والجمال....    ) –التفكر عبادة 

0.75
 ن

 :  دنا إبراهيم مع أبيه حوار سي   ن(0.5) ببعض أدب راً سلوك مذك ِ التجاه  ن(0.5) الموقف التعبير عن  -ب

أن يتحلى بأدب الحوار كما تحلى بذلك سيدنا إبراهيم مع  عليه أن ينطق بما ال يليق و  ل"عبد هللا"ال ينبغي مثال:  -
 . أبيه فمهما خالفه أبوه فقد تعامل معه برفق وحلم وأدب رفيع

 ونقبل آداب سيدنا إبراهيم مع أبيه ومنها:    
 . الشتم يلطف سيدنا إبراهيم في الكالم وينادي باحترام ليحبب عقيدة التوحيد بدل السب أو  -

 أنذر بسوء العاقبة. أحسن الكالم ولم يتوقف عن الدعوة بالرغم من اإلعراض بل   -

 ن1
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