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فھم المقروء والشكل :

 1ـ العنوان  :رمضان ــ شھر رمضان ـ شھر الصيام ) وكل عنوان يقارب مضمون النص(
 2ـ المرادف :ميز= فضل
 3ـ الضد :

ضعفا ≠ قوة

ثوابا = أجرا

)نقطتان(
)نقطتان(
)نقطتان(

األول ≠ األخير

 4ـ اسم الباب الخاص بالصائمين الريان.

)نقطتان(

 5ـ من فضائل شھر الصيام :استجابة الدعاء ،ورفع الدرجات ،وتكفير السيئات...

)نقطتان(

 6ـ إبداء الرأي في صيام األطفال آلخر يوم في رمضان :كل جواب مبرر مقبول
سائِ ِر ال ُّ
ضل َ  ُ َت َعا َلى َ
ورَ ،و َج َع َل ُه أَ ْك َث َر َھا أَ ْجراً.
ضانَ َع َلى َ
ش ْھ َر َر َم َ
7ـ الشكل  :ــ َف َّ
ش ُھ ِ
ِير
ــ
َّ
الصا ِئ َم ـ ْاألَخ ُ
)يخصم نصف نقطة عن كل خطإ في الجملة ونقطة عن كل كلمة خاطئة من الكلمتين(
 .IIالتراكيب
1ــ
مفعول مطلق
مضاف إليه
بدل مضاف
فاعل
فعل
حرصا
ھم
معظمـ
األطفال
حرص

)نقطتان(

2ـ استخرج )ي( من النص ما يلي:
أجرا
ــ تمييزا ملحوظا
يقال
ــ فعال مبنيا للمجھول
جائعا
ــ خبرا مفردا لناسخ فعلي.
 3ـ اإلعراب:
قوة  :اسم إن منصوب..
ظنا  :مفعول ألجله منصوب
كله  :كل :توكيد معنوي مجرور وھو مضاف الھاء مضاف إليه.

.I

)  6نقط (
)نقطتان(

)  3نقط (
نعت
شديدا
)  1.5نقطة (

)  0.5نقطة (
)  0.5نقطة (
)  0.5نقطة (

الصرف والتحويل

1ـ
اسم مفعول
اسم فاعل
اسم منسوب
منتظر
صائم
مدرسي
2ـ صل )ي( بخط :
ـ فعل أجوف
ـ الراعي
ـ اسم منقوص
ـ صام
ـ فعل مزيد
ـ انتقل

اسم تفضيل
أحسن

اسم مكان
مسجد

)  3نقط (
اسم اآللة
مسطرة
) 1.5نقطة (
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3ـ ـ قرأت أربعة عشر قصة.
ـ صمت خمسة أيام.

.II
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اإلمالء

ــابن بطوطة رحالة مغربي ــ عمر بن الخطاب خليفة راشدي.
ــ مبيـت ــ فتاة.
ــ بـئر ــ مـؤذن.

اإلنشاء

) 0.5نقطة (
) 1نقطة (
)  3نقط (
) 1نقطة (
) 1نقطة(
) 1نقطة(
)  15نقطة (

عناصر التقويم :أن يتوفر الموضوع على العناصر التالية:
ــ من حيث المضمون  :التحدث عن عيد الفطر ،وعن االستعدادات ليوم العيد ووصف أجوائه ووصف مشاعر الطفل
) 5نقط (
في ھذا اليوم...
) 3نقط(
ــ من حيث التصميم  :احترام التصميم المناسب  :مقدمة  ،عرض  ،خاتمة
)نقطتان(
ــ من حيث عدد األسطر :االلتزام بالعدد المطلوب ) من  7إلى  10أسطر(
) 3نقط(
ــ من حيث اللغة  :تجنب األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية.
)نقطتان(
ــ من حيث المقروئية  :خط جيد وواضح.
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ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
) 1.5ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ؛ ﺃﻱ  3ﻧﻘﻂ (

س ِم ﱠ
يم ا ْل َحاقﱠةُ )َ (1ما ا ْل َحاقﱠةُ )َ (2و َما أَد َْراكَ َما ا ْل َحاقﱠةُ )َ (3ك ﱠذبَتْ ثَ ُمو ُد َوعَا ٌد
ــ سورة الحاقة ":بِ ْ
ﷲِ ال ﱠر ْح ٰ َم ِن ال ﱠر ِح ِ
بِا ْلقَا ِر َع ِة ) (4فَأ َ ﱠما ثَ ُمو ُد فَأ ُ ْھلِ ُكوا بِالطﱠا ِغيَ ِة)." (5
اج َھ ُروا بِ ِه إِنﱠهُ َعلِي ٌم
س ﱡروا قَ ْولَ ُك ْم أَ ِو ْ
ب لَ ُھ ْم َم ْغفِ َرةٌ َوأَ ْج ٌر َكبِي ٌر )َ (12وأَ ِ
ــ سورةالملك " :إِنﱠ الﱠ ِذينَ يَ ْخش َْونَ َربﱠ ُھ ْم بِا ْل َغ ْي ِ
ق َوھ َُو اللﱠ ِطيفُ ا ْل َخبِي ُر )."(14
الصدُو ِر ) (13أَ َال يَ ْعلَ ُم َمنْ َخلَ َ
ت ﱡ
بِ َذا ِ
2ـ

ــ الحـــاقة

ــ إظھار النون الساكنة

) 0.5ﻧﻘﻄﺔ(

ــ من خلق

ــ المد مقدار ست حركات

) 0.5ﻧﻘﻄﺔ(

3ـ ـ ـ يخشون ربھم بالغيب = يخافونه سرا دون أن يروه.
ــ الطاغية =
.II

الصيحة

المدمرة .

) 0.5ﻧﻘﻄﺔ(

ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ:
1ـ الصفة الواجبة وضدھا :
ــ الوجود

2ـ
من سنن الصيام
من مكروھات الصيام
من مبيحات اإلفطار
.III

) 0.5ﻧﻘﻄﺔ(

) 1نقطة(
ـ الحدوث
ـ الفناء
ـ العدم
تعجيل الفطور
تذوق الطعام
الرضاعة

) 0.5نقطة(
) 0.5نقطة(
) 0.5نقطة(

ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ:

1ـ ـ ـ اسم صاحب الرسول صلى ﷲ عليه وسلم الوارد في اآلية :أبو بكر الصديق.
ــ الحدث الذي تتحدث عنه اآلية الكريمة ھو الھجرة.
2ـ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ) :ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ(
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) 1نقطة(
) 0.5نقطة(
) 1نقطة(

