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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 ]Ⅰاللغة

www.9alami.info

العربية :

أوال  :القراءة والشكل ( 02نقطة)
-1
-0
-3
-8

مرادف طرب  :خف – اهتز – ارتاح – نشط ...
قــــوة ≠ ضعف  /وهن ...
مقالة
مصدر النص  :المطالعة والنصوص ص  84- 84بتصرف
التعريف انطالقا من النص  :الموسيقى بحد ذاتها ليست سوى غناء
وألحان موزونة تطرب السامعين

 -5دعا الكاتب إلى تعلم الموسيقى منذ الصغر ألنها تصقل العقول صقال وتهذب النفوس تهذيبا

 1نقطة
 1نقطة
 1نقطة
 1نقطة
نقطتان
 3نقط

وتربي ملكة الحس والذوق والجمال.
 -6الموسيقى فن وحضارة ...

نقطتان

 -7لما اشتملت عليه من قوة التأثير على النفوس ،وقدرة في رسم الحياة وتصوير الحضارة......

نقطتان

 -4أضبط بالشكل التام  7( :نقط)
س َوى ِغنَاٍء َوأَ ْل َحاٍن
ِ
ْ
َ
سه ُ
وسيقِ ُّي نف ُ
َوال ُم ِ
صدى
اُ ْألَ ْل َحانَ ُكل َها -
َ

تخصم ¼ نقطة عن
كل خطإ

ق بَ ْينَ
صح الت ْع ِبي ُر ،ثَقَافَ ٍة تَ َ
وسيقِي ٍة إِ َذا َ
ض ُع اُ ْل ُم ِ
إِننَا أَ ْح َو ُج َما نَ ُك ُون إِلَى ثَقَافَ ٍة ُم ِ
وسيقَى فِي َم َكانِ َها اُلالئِ ِ
اُل ُّد ُر ِوس اُألُ ْخ َرى

ثانيا  :الدرس

اللغوي ( 11نقطة)

أ -التراكيب ( 6نقط)
 -1ناسخ فعلي يدل على نفي الحال  :ليس
 -0مفعول مطلق  :صقل

 1نقطة

 -تهذيب

 1نقطة

 -3أدخل إن  :إن الموسيقي مفيد لوطنه

 2.5نقطة

 -8أتمم الجملة بمفعول ألجله  :تبنى معاهد الموسيقى ( ................يراعى في ذلك المبنى والمعنى)

 2.5نقطة

 * -5تسمع نايه واضحة
* أخذ يزمر وهو مبتهج

* حال جملة اسمية
* حال مفرد
* حال شبه جملة

* أبصرت العود فوق الطاولة
 -6اإلعراب  1.5( :نقطة)
* غناء  :مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره
* نفسه  :نفس  :توكيد معنوي مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره  ،وهو مضاف
الهاء :ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه .
ب -الصرف والتحويل ( 6نقط)
 -1اسم ممدود  :غناء  -سماء
كان
 -0عاش -
 -3أمأل الجدول بما يناسب :
وزنه
اسم اآللة
الفعل
مفعال
مذياع
ذاع
مفعال
مزمار
زَم َر
مفعل
ِمقص
قص

www.9alami.info

 1.5نقطة
 2.5نقطة
 1نقطة

 1نقطة
 1نقطة
 3نقط

 -4التحويل :
الموسيقية ترقي سمعك بما تقدم من األنغام العذبة الساحرة .
ج -اإلمالء ( 3نقط)
 -1أكتب رسم الكلمات الخاطئة بشكل صائب :
زرياب أبو الحسن بن علي  ،أكبر موسيقيي األندلس  ،نشأ في بغداد وتتلمذ على إبراهيم الموصلي
 -2أتمم برسم التاء المناسبة بنقل الكلمات إلى الورقة :
لغة  -لطيفة  -حالوة  -نغمات  -رقيقة  -ساعات
كانت  -محزنة  -ساعات  -كانت  -مفرحة

ثالثا :

 1نقطة

 1.5نقطة

 1.5نقطة

اإلنشاء ( 11نقطة)

حضرت حفال موسيقيا بمناسبة نجاح أحد زمالئك  ،حدث أخاك عند عودتك إلى
البيت في  4جمل على األقل :
-

تصف له مكان الحفل
تذكر له آالت الطرب المستعملة
تصف له حالة الحاضرين خالل الحفل.
مالحظة :يؤخذ بعين االعتبار ما يلي :
* توظيف مهارة الكتابة المطلوبة (وصف)
* االرتباط بالموضوع وااللتزام بالحجم
* االستعمال السليم لعالمات الترقيم
* التوظيف السليم للرصيد اللغوي
* المقروئية والتنظيم

 5نقط
 1نقطة
 3نقط
 8نقط
 0نقط

******************************************************************

 ]Ⅱالتربية

اإلسالمية ( 11نقط)

 -1القرآن الكريم (1نقط)
أ-

" فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم  .لوال أن تداركه نعمة من
ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم  .فاجتباه ربه فجعله من الصالحين  .وإن يكاد الذين كفروا
ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون  .وما هو إال ذكر للعالمين ".

ب -أوضح داللة  :أخذنا منه باليمين  :انتقمنا منه
حسرة  :ندامة

 3نقط

 1.1نقطة
 1.1نقطة

ج -حروف اإلدغام  ( :ي – ر  -م  -ل  -و  -ن )

1

نقطة

 -2العقيدة والعبادات ( 2.1نقطة )
أ-

أ-

استخرج من اآلية صفات هللا الواردة :
مخالفته تعالى للحوادث  -العلم

-

السمع

 1.1نقطة

ب -أتمم الحديث :
" من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ".
ج -وقت إخراج زكاة الفطر  :تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة.

 1.1نقطة
 1.1نقطة

 -3اآلداب اإلسالمية والحديث الشريف والسيرة النبوية ( 2.1نقطة )
أ-

"طلب العلم فريضة على كل مسلم "

 1نقطة

ب -أذكر أدبين من آداب الطعام والشراب في اإلسالم :
* تسمية هللا في بدايته

* األكل باليمين * عدم اإلسراف في الطعام

* الشرب على دفعات

* تجنب النفخ على الطعام * تجنب التنفس في الماء

 1نقطة

* حمد هللا عند االنتهاء من األكل والشرب
......
ج -خطبة حجة الوداع كانت في يوم عرفات

 1.1نقطة
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