
 

ة ح ف ص ل ا  1 | 4 

 

 

 

 

 

 

 

 (ن 20)القراءة : المجال الرئيسي األول

 رقم السؤال عناصر الجواب سلم التنقيط
 1 تفسيري 2

 أ-2 ...دخول-تداخل -مدخول-داخل 2

ب-2   تقبل جميع الجمل الصحيحة.../ تقهقر-تراجع.../تقدم-تطور/اسم 2  

 3 ...أهمية مشروع نور ميدلت في توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية الشاملة 2

النقل الطرقي والتزويد بالماء وشبكة تصريف المياه واالتصاالت  الكهربائي،الربط  2

 ...والسالمة

4 

 5 خفض انبعاثات ثنائي أوكسيد الكربون، مستدامةطاقة كهربائية  2

مشروع نور ميدلت، طاقة شمسية، : تقبل جميع الملخصات التي تضم الكلمات المفاتيح 3

 ...تنمية سوسيو اقتصادية طاقة كهربائية مستدامة،

6 

 7 االعتزاز بالوطن 2

 8 مستدامة تنمية -الحفاظ على البيئة -خفض التكلفة الطاقية -مسألة إيجابية 3

 (  ن 15)الظواهر اللغوية : المجال الرئيسي الثاني

 المجال الفرعي األول: الصرف والتحويل )6 ن(

 رقم السؤال عناصر الجواب سلم التنقيط
 1 يقع : َسنّهَ     الفعل المعتل المثال: الفعل الصحيح المضعف 1

 2 .....أنت ُسق   1

 3 ِمن ظارٌ   -َمن َظٌر  -َمنظور  –ناِظر  2

 4 أكثر  –أحسن  1

تار   ----تشتغل المحطة َسب عَةَ أيّاٍم    1  5 اتَمَّ تجهيز أََحدَ َعَشَر ِهك 
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 موضوع اللغة العربية

)تتمة(عناصر اإلجابة  

 (ن 6)تراكيب ال: ثانيالمجال الفرعي ال

 رقم السؤال عناصر الجواب سلم التنقيط
 1 ...لن يمكن من تحسين إنتاج المحطة/.... لن تلبي هذه البنية 0.5

تَث ِمر  في الطاقات المتجددة 0.5  2 لم يَس 

 3 أخاك---أبوه  1

 4 ... َمقاال   -ِكتاب ا/ِحفاظا/نَف َسها/ الطاقة -أنتجت المحطة الطاقَةَ  2

 تمييز ملفوظ منصوب : كيلومترا   2

 النائبة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم بالكسرةمفعول به منصوب : االحتياجاتِ 

 مفعول به منصوب بالفتحة: ِرهانا  

 نعت تابع لمنعوته في جره: المبتكرتين

5 

 (ن 3)مالء اإل: ثالثالمجال الفرعي ال

 رقم السؤال عناصر الجواب سلم التنقيط
تَزَّ به 0.5  1 أََحبَّ وطنه، وآع 

 2 رحالة مغربيابن بطوطة /.... عالل بن عبد هللا 0.5

 3 ... ظل المغرب ُمل تَقى الشعوب .../ دَعا إلى استثمار 1

 4 سَ أ  رَ /  قاِرئٍ  2

 (ن 15) الكتابة: المجال الرئيسي الثالث

 (ن5) الشكل: المجال الفرعي األول

 رقم السؤال عناصر الجواب سلم التنقيط
 1 نَ كِّ مَ يُ     ،ةٍ يَّ سِ م  شَ  ،  ة  ضَ ه  نَ  3

 2 (باأللف أو الواو أو الياء يتم وضع الحركة على الحرف قبل المد ال) بيرٍ كَ  مامٍ تِ اه  بِ  روعُ ش  مَ ل  آ يَ ظِ حَ  2

 (ن10)كتابةال: ثانيالمجال الفرعي ال

:أثناء التصحيحالمعايير التالية تتم مراعاة   

 املعايير النقط

ن1                                أسطر  10الحجم:      

ن1                     خاتمة-عرض-مقدمةاملوضوع:  تصميم  

ن3  االرتباط باملوضوع وعدم الخروج عنه:     

ن3  سالمة اللغة 

ن1          ستعما  اللليم لعالما  الررقيماال  

ن1                        ومقروئية الخط تنظيم الورقة ونظافتها 
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ادة التربيـــة اإلسالميـــةـــم  
 

 األجوبة:
 

 (نقطتان)                             ل اآليات:اكمإ. 1
جعل لكم األرض ذلوال  ( هو الذي15( أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )14إنه عليم بذات الصدور ) … «ـ  

، مع عدم محاسبة نقطة عن كل خطإ 0.25يتم خصم  قطةن 1).              »(16... )فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
 (المتعلم على الشكل من عدمه

 

.               » ( ...12( ألي يوم أجلت )11( وإذا الرسل أقتت )10( وإذا الجبال نسفت )9( وإذا السماء فرجت )8) ... «ـ 
 (، مع عدم محاسبة المتعلم على الشكل من عدمهنقطة عن كل خطإ 0.25يتم خصم  قطةن 1)

 (نقطة واحدة)    ما يلي: توضيح. 2
 نقطة  0.5)         )أو كل شرح قريب من المعنى( ذهب نورها طـمـســـت:       :معنى الكلمة التالية

 للجواب الصحيح(

  ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز 1)«أسماء هللا الحسنى: استخراج اْسَمْيِن من

عن كل اسم  0.25نقطة أي  0.5)                     الغفور( 2         العزيز( 1:    » (2الغفور)

 من األسماء الحسنى(صحيح 

(نقطة 0.5)                      : ةالتجويديالقاعدة . تبيان 3  

ترقيــق الـــراء               اإلمــالــة           تفخيــم الـــراء               X 

:  اإلجابة عن األسئلة التالية. 4 (نقطة واحدة)    

            :نقطة للجواب الصحيح أو لجواب  0.25)أذكر فضيلة واحدة من فضائل اإليمان بالقضاء والقدر

 يؤدي المعنى نفسه(

...والتسليم     ـ االطمئنان والسكينة    ـ الحكمة والرحمة والعبرة ـ الرضى  

 ( أبرز طبيعة المالئكة بوضع عالمةX) نقطة لكل جواب  0.25أي  ،نقطة 0.75)   :  في المكان المناسب

 (صحيح

 خــطــــأ صـحـيــح 

  X الــمــالئــكـــة تَـْعــبُـــدُ هللاَ. -

 X  هللاَ.الــمــالئــكـــة تَـْعـصي  -

  X الــمــالئــكـــة تَـْســُجــدُ هللِ. -

بين فوائد الصيام وفرائضه:  التمييز .5 نقطة لكل جواب  0.25أي ، نقطة واحدة)            

(صحيح  

 فرائض الصيام فوائد الصيام
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المعدةترك الجماع   /  عدم إيصال شيء إلى  الكف عن الغيبة والنميمة   /  إراحة الجهاز الهضمي  

            :يلي . اإلجابة عما6

    :(نقطة لكل جواب صحيح 0.5أي  نقطة 1) ذكر مظهرين من مظاهر أدب حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه 

 ـ حلمه بأبيه   ـ مخاطبته بلطف    ـ حرصه على نجاته    ـ تذكيره بالمصير

 "    :نقطة لكل جواب  0.25أي  نقطة 0.5) "  منحة"   /   "محنةكتابة كل كلمة في مكانها المناسب

 (صحيح

تبرئة عيسى عليه السالم ألمه مريم. - ةـــحــنـــم  في إيذائها. ـ تسرع قوم مريم     ةـــنــحــم   

نقطة لكل جواب  0.25أي  نقطة 0.5)     عبارة بالحق المناسب:   الصل و. 7

 (صحيح

آوت آسية موسى عليه السالم -  
  

 
  

 الحق في اإليمان

   ـ آمـنـت بـه وصـدقـت برسالته
  

 الحق في التعليـم

  
 الحق في الحيـاة

لمـــاذا؟       ؟مكين من حقهاهل تتفق مع حرمان المس. 8 نقطة للموقف  0.25: نقطة واحدة)             
(نقطة للتعليل 0.75و  

 ال أتـفــقـ          ار الموقف المناسب:   يختا (X) 

 ألن حق المسكين فرضه هللا تعالى على الغني   أو   ـ ألن في تمكين المسكين من حقه  ـ : موقفال تعليل

)يقبل كل جواب قريب          رضى هللا     أو   ـ ألن في تمكين المسكين من حقه تحصين للنعمة من الزوال

 من المقترحة ويقدم تبريرا للموقف(
 

نقطة عن كل جواب  0.25أي  نقطة 0.5)               :الخانة المناسبة"  في المحبة"  أو  "الرضىضُع قيَمة:  "و. 9

  (صحيح

نَْحُن أسرةٌ تَـقَـبَّـْلـنـا ُظروَف َوباء كورونا. -  الرضى 

 المحبة ـ نَْحِرُص على ِحـْفـِظ اْلـَمــَودَّةِ فيما بَـْيـنَـنـا.

ذكر حديث ويقبل تمنح للحديث أسفله  واحدة نقطة)             :  بالحديث الشريف المناسب االستشهاد. 10

(آخر عن الصبر  

ـإن مـر فـــاسـرا آل يـبـص))      قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   


