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وحدة اللغة العربية  05 ( :نقطـة )

تحتفل دول العالم قاطبة كل عام في اليوم األخير من شهر ماي باليوم العالمي بدون تدخين .يومئذ ،تسلط وسائل
اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة األضواء على أضرار التبغ ،وتحث الناس جميعهم ذكورا وإناثا على اجتناب
استهالكه ألنه يؤذي جميع أجهزة الجسم ويخربها تخريبا؛ وصار يمثل ثاني أهم أسباب الوفاة ،إذ يتسبب في عشر الوفيات
التي تسجل في أوساط البالغين في شتى أنحاء العالم.
********
* تنبيــــه  ( :يتم الشكل في هذه الورقة  ،أما األجوبة عن األسئلة األخرى فتتم في ورقة التحرير ) .

 /Iالمجال األول  :القـــراءة والشكل  05 ( .نقطة )
 )1أقرأ النص بتمعن ثم أضبط بالشكل التام ما تحته سطر
 )0أحدد نوعية النص باختيار الكلمة المناسبة مما يلي  :حـــوار

( 6نقط)

 -مقالــة  -رسالــة

(1نقطة)

 )3الشــــرح :
أ)

أشرح بالمرادف الكلمة  :تحـــث

(1نقطة)

ب) أشرح بالضد الكلمة  :البالغـــين

( 1نقطة )

ج) أشرح في أقل من سطر العبارة التالية حسب معناها في النص  :تسلط األضواء على أضرار التبغ .

( 0نقط)

 )4أحدد الموضوع الذي تتحدث عنه وسائل اإلعالم في اليوم األخير من شهر ماي من كل سنة .

( 3نقط )

 )0أحدد ما يقصده الكاتب بوسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية .

( 3نقط )

 )6أذكر ثالثة أضرار يسببها التدخين .

( 3نقط )

 /IIالمجال الثاني  :الدرس اللغــــوي  14 ( .نقطة )
أ)

التراكيـــب  6 ( :نقط )

 )1أستخرج من النص كلمة مناسبة للمطلوب في كل خانة من الجدول التالي :
مفعول مطلق

توكيد

( 4نقط )

خبر ناسخ حرفي

تمييز منصوب

 )0أعيد كتابة العبارة التالية بعد تصحيح األخطاء الواردة فيها .

( 0نقط)

يا بنت ،ويا ولد؛ أنصحكما بأن ال تدخنان السجائر .............
ب) الصرف والتحويــل  6 ( :نقط )

 )1أستخرج من النص كلمة مناسبة للمطلوب في كل خانة من الجدول التالي :
اسم تفضيل

اسم منسوب

اسم مفعول

( 0نقط)

مصدر فعل مزيد بثالثة أحرف

 )0أستخرج من النص فعال مبنيا للمجهول واسما موصوال.
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( 0نقط)
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الصفحة
0/0

 )3أحول العبارة التالية إلى المثنى :
 إن المقالة الصحفية التي قرأتها ذلك اليوم حول التبغ مفيدة.

( 0نقط)

ج) اإلمـــــــــالء  0 ( :نقط )

 أعيد كتابة الجملة التالية مصححا الكلمات الخاطئة الواردة فيها :
استاأة لـميـاأ لـما علمت أن صديقتـا عزيزتـا عليهـا أصبحت تدخـن .

( 0نقط)

 /IIIالمجال الثالث  :اإلنشـــــاء (  16نقطة )
 علمت أن أحد أقاربي أصبح يدخن .
أكتب إليه رسالة من سبعة أسطر :
 -1أخبره فيها بما شعرت به عندما علمت بتعاطيه للتدخين .
 -2أخبره فيها بثالثة أضرار للتدخين .
 -3أحثه فيها على التخلي واالبتعاد عن التدخين .
 -4أنصحه فيها بممارسة هواية نافعة .

وحدة التربية اإلسالمية  15 ( :نقط )
-Iالقـرآن الكريـم  5 ( :نقط ) 
 )1أكمــل :

 من سورة الملك ﴿:أولم يروا إلى الطير  ................................بصيـــر ﴾.

( 1نقطة )

 من سورة القلم ﴿ :فاصبر لحكم ربك  ...............................مذموم﴾.

( 1نقطة )

 من سورة الحاقة ﴿ :سخرها عليهم  ...................................خاويــة﴾.

( 1نقطة )

 )0أصل بسهم كل عبارة أو كلمة بقاعدتها التجويدية :
بكل شيء بصير



اإلمالـــة

نــــادى



اإلقـــالب

( 1نقطة )

 )3أشـــــرح :


صافــــات :



حسومـــا :

( 1نقطة )

 -IIالعقيـدة والعبـادات  2,5 (:نقط )

 )1ماهي كلمة التوحيد؟

( 1نقطة )

 )0أضع كل كلمة أو عبارة مما يلي في الخانة المناسبة :
تأخير السحور -
من شروط الصيام

العقل  -ذوق الطعام -
من مفسدات الصيام

( 1,5نقطة)

ترك األكل والشرب  -تعمد إخراج القيء -
من فرائض الصيام

من مكروهات الصيام

البلــوغ
من سنن الصيام

-IIIاآلداب اإلسالمية والحديث النبوي والسيرة النبوية 2,5 ( :نقط )
 -1أكمل الحديث النبوي التالي  ( :طلب العلم ) ...........................

( 1,5نقطة)

 -2أكتب ( صحيح ) أو ( خطــأ ) أمام كل عبــارة :
أ)

حج رسول هللا (ص) ثالث مرات .

ب) خطبة حجة الوداع كانت في عرفات .
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( 0,5نقطة )
( 0,5نقطة )

