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 ةــيــربـــعـــة الــغـــــالل

  :الـــــــــــنـــــــــــص

      بشعب، ثم ما يتفرع منها من  ن(0.5) ة  اص  خ  ل  ٱاليوم بين ثالثة أنواع من الثقافة: الثقافة نفسها  العلماء  يفرق    

               الذي تقوم عليه حياة الشعب، وهذا هو ما يسمى بالثقافة الفرعية،  األساس، وربما كانت هي محليةثقافات 

العالمية التي تتكون اآلن بفضل ازدياد وسائل االتصال بين الجماهير من صحف، ومجالت، وإذاعات، ن(0.5) ة  اف  ق  لث  ٱثم 

 .ك  ل  ذ   د  ع  ب   ن(0.5) د  ج  ت  س  ي   ام  ومراكز تلفزة، باإلضافة إلى البرق والتلفون والتلكس و  

       ن(0.5) عوب  لش  ٱ ن(0.5) د  ه  ت  ج  ت  إلى ضرورة المحافظة على الثقافات المحلية، كما  ينحوواالتجاه العام اليوم    

يي ف   ن(0.5) ن  اآل    ن(0.5) ة  ي  ماض  ل  ٱ ن(0.5) ة  قاف  لث  ٱ ن(0.5) راث  ت   ن  م   ن(0.5) ف  ج  و   ن(0.5) د  م  ما ج   ن(0.5) اء  إح 

         كادت الصناعة اآللية  ، حيثلشعب نفسهل االجتماعي واالقتصادي كيانالمحافظة على الفي  أمالالخاصة بها، 

تقان والمحافظة على الصناعة الحرفية التي تمارس باليد، مع الحب واإل ن(0.5) ي  ض  ق  ت  اإلنتاج الكمي أن  ن(0.5) ات  ذ  

 ي. محلعلى الطابع ال

 )بتصرف(  392 / 390، ص 1998، 17، عالم المعرفة، العدد 2حسين مؤنس، الحضارة، ط

 

 ن(1.5):من النص أضداد الكلمات -1

 ن( 0.5)  العام :الخاص -           ن(0.5) ازديــــــاد :نقصان -            ن( 0.5) يـــفـــــرق :يخلط -

 ن(1)  المعنى يؤدي نفسأو ما أنـــواع الـــثـــقــافـــة...      -الــــثــقــافــة            :لنصا عنوان -2

 ن(1)    .شعر    –خطبة     –رسالة     –مقالة      –قصة         :النص يةنوع -3

 ن(1)فنية.قيمة      –قيمة ثقافية     –قيمة اجتماعية     –قيمة دينية     :صالتي يروجها الناألساسية القيمة  -4

 ن(1.5)    :في النص المذكورةأنواع الثقافات  -5

 ن(0.5)الثقافة العالمية  –ن( 0.5)الثقافة المحلية أو الثقافة الفرعية  –ن( 0.5)الثقافة الخاصة بشعب 

 ن( 2).    الفرق بين الصناعة اآللية والصناعة الحرفية -6

 .اإلنتاجالوسائل المستعملة ونوعية من حيث  ن(1ن( والصناعة الحرفية )1المتعلم بعض خصائص كل من الصناعة اآللية )يذكر 

 ن(3)    :سيةسااأل النص أفــكــار -7

  ن(  1أنواع الثقافة ) -

 (ن 1المحافظة على الثقافة المحلية )اجتهاد الشعوب من أجل  -

 ن( 1الصناعة اآللية )تراجع الصناعة الحرفية أمام سيطرة  -

 المجال الرئيسي األول: القراءة )20 نقطة( 
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 ن( لمن توفرت في جملته سالمة الشكل والمضمون. 2تمنح ) -8

 ن( 0,5) ...التين(... 0,5) ...أنن(... 0,5) ....ذاتن(.... 0,5...)كادت -

 ص()انظر الـن . ن( 7).شكلال -9

 

 ن(6) بـيــراكـتال 

 

 ن(2) :المطلوب من النصج استخرا -1

ـه  : تـوكـيد معـنـوي –         ن(0.5) أنــواع : ملـفـوظ تـمـيـيـز - ف ـس  ـف ـس ها / نـ   ن(0.5) نـ 

س  : فعـل مبني للمجهول –        ن(0.5) أمـــــــال: لهـــول ألجـمـفع - ــمـار   ن(0.5) ي س م ى /  تـ 

 ن(3):اإلعراب -2

 ن(0.5) فـاعـل مرفوع العلماء: -         

 ن(0.5) . نـعـت حقيقي تابع لمنعوته في جره محلية: –        

 ن(0.5)خــبــر كـان منصوب.األساس: -         

 ن(.0.5ن( والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )0.5فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو )يــنـحو: -         

 ن(0.5رفع خبر) فيوالجملة الفعلية محل          

 ن(1) .تقبل فقط الجملة التي تتضمن حاال جملة اسمية -3

 ( ن6الصـرف وتـحـويـل 

 

 ن(3)   استخراج المطلوب من النص:  -1

َميٌَّز( ن(0.5)مصدر ن(0.5)فعل ناقص ن(0.5)فعل مزيد ن(0.5)فعل مجرد  ن(0.5)اسم منسوب ن(0.5)عدد )م 

 –جف  –جمد 
 تقضي

 –تفّرعي -فّرقي
 تجتهد...

 

 ينحو / تقضي
 

-إحياء –ازدياد 
 إتقان 

 يّ محلال–الكمّي  ثـالثـة
–-... 

  

 ن( 2)االشتقاق   -2   

 مصدره اسم مفعوله اسم فاعله أصله الفعل

 حــــــافــــــــظ
 

ٌظ  ن(0.5) ظ  ف  ح   حـافـ  ٌظ  ن(0.5)م  ـحـافـ  ظ ـةٌ  ن(0.5)م  ـحـافـ   ن(0.5)م 

 

 ن(1مع الشكل التام:    ) الجملة إلى الجمع المذكر ليحوت -3

 يحافظ الصانع الحرفي على ثقافته المحلية، متطلعا إلى تطويرها"."

ى ل  إ  ن(0,25) عين  لّ  ط  ت  ، م  ة  ي  لّ  ح  م  ل  ٱن(0,25) م  ه  ت  اف  ق  لى ث  ع  ن(0,25) ون  ي  ف  ر  ح  ل  ٱ ن(0,25)(اع  ن  لص  ٱ) عون  ان  لص  ٱ ظ  حافـ  يـ  
 ا.ه  ير  و  ط  ت  

 

 نقطة( 15المجال الرئيسي الثاني: الدرس اللغوي )
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 ن(3) اإلمالء 

 
َ "      األخطاء في الجملة: تصحيح -1  ن(1"   ) صىـعَ لْ ٱو ت  لنَّْعـجـاٱ ة  صَّ ق   نْ ي عَ راعـ  ْبَن ْلــة  َســأ

 (ن 0.25) صـاالـعـ و   النّعجات قصةع ـن   ن( 0.25)اعٍ ر ن( 0.25) ب ن  ا ن( 0.25)ســ أ ل ـت  

 ن(1) :الكلمات بالهمزة المناسبة إكمال -2     

ٌ نـ      -     ن(0.25)ءدف      -      ن(0.25)ة ونؤـم     -ن(0.25)لئـمسا  ن(0.25)بـــأ

 ن(1)  :( في الكلمتينا –سـبب كـتابة األلف على هاتين الصورتين )ى  -3     

 ن( 0.5) سـقي( –ألن أصلها ياء )يسـقـي :  ســـــــقى -

 ن( 0.5) األلف اللينة سبقتها ياء: ع ــْلــيــا -

 

 

 م:ـــــويـــقـــتـــال معــاييـــــــر

 ن( 1.5)، ومهارة الكتابة المناسبة ) حوار(.  يعكس العناصر المطلوبةخضوع النص لتصميم مناسب  -1

 ن( 1.5االرتباط بالموضوع وااللتزام بالحجم المحدد. ) -2

 ن( 6وترتيبها، وتنوعها. )صحة األفكار،  -3

 ن( 3التوظيف السليم للرصيد اللغوي، وتجنب األخطاء. ) – 4

 ن(  2االستعمال السليم لعالمات الترقيم ) -5

 ن( 1المقروئية والتنظيم المادي للنص ) –6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقطة( 15المجال الرئيسي الثالث: اإلنشاء )
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ولن نشرك  يهدي إلى الرشد فآمنا به ○ن( 0.5)فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباأنه استمع نفر من الجن "قل أوحي إلي -1

 سورة الجن()                  ن( 0.5)ربنا أحداب

وا على أن أغد ○ن( 0.5)فتنادوا مصبحين ○ن( 0.5)فأصبحت كالصريم ○من ربك وهم نائمون "فطاف عليها طائف -2

 )سورة القلم( ○ان ال يدخلنها اليوم عليكم مسكين ○ن( 0.5)فانطلقوا وهم يتخافتون ○ن( 0.5)حرثكم إن كنتم صارمين

 ن( 0.5) .المد المــتــصـل نـائمـون: –                :التجويدية المناسبة القاعدة -3

   شرح المفردتين: -4

 ن( 0.25) كـــالـرمـاد األســود: كالصريم –              ن( 0.25جماعة من ثالثة إلى عشرة ): نَفـَرٌ 

 (ن1.5)  يعرف اإليمان. الذي شريفالنبوي ال حديثال -5

قال: "أخبرني عن اإليمان" قال صلى هللا عليه وسلم: )أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن ...

 .(أخرجه اإلمام مسلم)                                                        بالقدر خيره وشره( قال صدقت...      

 ن(1بعض صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم:    ) -6

 (X 4ن 0,25)النهي عن المنكر ...  –األمر بالمعروف  –العفو  –الصبر  –الحـــلم  - الرحـمـة  -

بنية  ن( 0.5)اإلمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو  :الصيام شرعا -أ –7

 .ن( 0.5)التقرب إلى هللا 

 (ن0.25+  ن0.25) :شرطين من شروط الصيام المتوفرة في أحمد - ب

 البلوغ. –العقل  –اإلسالم 

 ن( 0.5) المرض –                   لعذر الذي يبيح ألحمد اإلفطار في رمضان:ا -ج

 : آلية الكريمةامتدادات ا أن ال  يدخلنها اليوم عليكم مسكين": "توقفت سعاد عند اآلية الكريمة -8

 ن(0.5) :جزاء من يحرم المسكين حقه - أ

 انتشار الكراهية والحقد بين الناس...)إجابة واحدة تكفي( –زوال البركة من النعم  –غضب من هللا  –سخط هللا 

 ن(0.5)  :من قصة أصحاب البستان المستخلصةالعبرة  -ب

  -أرحم المسكين وأتصدق عليه  –حق المسكين، وأتجنب ظلم ذوي الحقوق أرعى 

 ن( 0.5) صــــحــــيـــح: الذي يتقاسم معه أوقاتا لذكر هللا وشكره اختار والد سعاد الصاحب الصالح -9

 نقط(:  10الـتــربـيــة اإلســالمــيــة )


