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 وحدة اللغة العربية: –أوال 

I 02

 ن(. 1)         ...سلمىهواية  –عشق القراءة  – المطالعةحب : كل عنوان يلخص مضمون النص /1

 ن(. 1×3)          َمْنَظر     : َمْشَهدُ  –          ــفــغَ شَ : َولَع   –         َتْفَهم  :  ُتْدِركُ   -   المرادفات :  /2

 (.ن 1×3)أتمت/أكملت أنهت/ ≠ بدأت - تجهلهم ≠ تعرفهم – يكرهون/ يملون/ يمقتون ≠يعشقونأضداد الكلمات :  /3

أن دفعها فضولها إلى فتح وتصفح أول كتاب، حيث وجدته مليئا بالمغامرات  بالمطالعة منذَشُغوَفًة  سلمىصارت  /4

 ن(. 2)                    ، التي حفزتها على مطالعة مزيد من الكتب.                            والمفاجآت

 ن(. 1)                                                               حكائي(. )سردينص النص :  نوعية /5

َطالَعَ المستهدفة في النص: اإليجابية  ةالقيم /6 بُّ آْلم   ن(. 1).                                                ة  ح 

 ن(. 1).               المبنى والمعنىالنسج على منوال األسلوب: يؤخذ بعين االعتبار كل أسلوب سليم  /7

ع التبرير بحجج مقنعة ومنسجمة متحديد موقفه بشكل واضح، وقدرته على يؤخذ بعين االعتبار قدرة المتعلم على  /8

 .(ن 2)                                                                                       الموقف الذي اتخذه. 

 ات  انَ ـوَ ـيَ حَ لْ آ ـنَ م   ـل  ـائ  هَ  د  ــدَ ـعَ ب   ة  ـــاطَ حَ م  ا ـهَ سَ ـفْ نَ  تْ ـدَ جَ وَ  -ا  هَ ولـ  ــــض  ف   -  ـمْ ـ  هلـُّ ـــك   الشكل: /9

 (.12×  5,5)                                                              .ات  رَ امَ غَ م   -  ا هَ ـال  كَ شْ أَ  ة  يبَ ـر  غَ لْ آ
II 6 

 .(ن 1×2)             َدي  ــَوال  : منادى مضاف -    الغــريبــة   :نعت سببي    :ما يلي من النص ستخرج ي /1

 يكمل المترشح)ة( كل جملـــة من الجملتيـــن التاليتيـــن بمــا هو مطلـــوب: /2

   ا عن اإلثارة... أو  /معرفة أحداثهافي  رغبة   ُنِحبُّ ُمَطالََعَة آْلِقَصِص  ن(. 1)         (.مفعول ألجله)بحث 

  ْن(. 1)                    (.مفعــول معه)أبي من العمِل...    عودةَ  أو /العشاءِ  وقتَ  وَ  ةِ ايَ كَ حِ لْ آ ةَ اءَ رَ قِ  تُ أَْنَهي 

 اإلعراب: /3

   ن(. 1) في محل رفع فاعل مبني على السكون، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم ماضفعل : لخصت 

  َن(. 5,5)                             .مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: القصة 

 وهو مضاف، والهاء ضمير بدل تابع للمبدل منه في النصب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره :أحداَثها ،

 ن(. 5,5)                                                                 متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

III 6 

 (6× ن  5,5)                                                        :كلمة في الخانة المناسبةكل  المطلوب وضع /1

 آلــــةاسم  اسم تفضيل مصدر اسم مكان اسم مفعول اسم فاعل

ل   وب  ـب  حْ مَ  َسـاح ر   ْصـَعـد   أَْجـَمـل   َتْقـل يــب   َمْنــز   م 

 (3× ن  5,5)                                                          :بسهم بين كلمات العمودين المترشح صلي /2

  َاِعـــي    اسم منسوب ------/   اإَْلِْنــَســاِنــيُّ   فعل ناقص ------َبِقي  اسم منقوص -----/   اَلـــــرَّ

 إلى المثنى المذكر:الجملة  تحويل /3

ُهَمـــا  -  (3× ن  5,5)                                      .ِبأَْحـَداِثَهــــا اــعَ ت  مْ تَ سْ يَ وَ آْلِقَصــَص  اـــي َطال عَ أَْن  ان  ـــي ح ب  إِنَّ
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IV 3

 الصواب الخطأ

 ن( 5,5)   آبـن عمــي         بن عمي

 ن( 5,5)            ىــــقــلتــم ملتقــا

 ن( 5,5)             تــــىـــــــف فتـــا

 ن( 5,5)             جـــالتـالم المجــالة

 ن( 5,5)            ـنــــــاءـإغـ إغنـــائ

 ن( 5,5)            تــســاؤالت تســاءالت
 

V 51 

 النقطــة تفسيــــره المعيــار

 عــدد ألاسطر  الحجــــــــم
 ن  1  01و    7ما بيـــن   -

ــن   - ــ ـــل مــ ــ ـــ  ن 5 01أو أكثر من  7أقـ

 المضمــون
ــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــ د والت يـ أهمية املضــــــــــام:ن املطلو ة:  ب الارتباط باملوضـــــــــــو

 (.املطالعة+ فوائدها

 ن 3 معاوجود العنصرين 

 ن  1,5 وجود عنصر واحد ف ط

 ن  5 عدم وجود أي عنصر

 ن 2 يترك لت دير املصحح  ة( (.املوظف وألاساليب املعجمغنى املوضـو  من حيث 

 النص الحجاجياحترام هيكلة  البناء 
  ن 2  احترام الهيكلة

 ن5 عدم احترام الهيكلة

 ن 2 يترك لت دير املصحح  ة( البناء املنط ي لألفكار وال درة على الحجاج 

 اللغـــــــــة
ـ من ألاخطاء النحوية والصرفية وإلامالئية والتعب:رية  خلو املوضو

 ن  3 أخطاء كيفما كانت 3أقل من 

 ن  2 أخطاء  6و 3ما ب:ن 

 ن  5 أخطاء 6أكثر من 

 الترقيمالتوظيف السليم لعالمات 
 ن1 التوظيف السليم لعالمات الترقيم

 ن5 التوظيف غ:ر السليم لعالمات الترقيم

 وضوح الخط وجودته وتنظيم العمل المقروئيـة
 ن 1 تح ق هذه املؤشرات

 ن  5 عدم تح ق هذه املؤشرات

 وحدة التربية اإلسالمية: –ثانيا 

4  3 2   1) قال تعالى:  /1

5  6 7 8 9  

 ن(. 3)                                             .( 13 12 11  11

َن(. 1)                                   :َأيَذهبَنورها/َذهبَضوؤها.(قولِهَتعالى:َ)ىَن َعَ مَ / 2

َ(2× ن  5,5)                       َََمكسورة.َألنها:،َترقيـــق الـــراءهوََ(فيَقولهَتعالىَ)َراءــــالمَكَ حَ َ/3

هرهمَنوتجنبَ ،ونصح الجار باإلحسان إلى الفقراء والمساكينَتجاهَالمتسول،َبسلوكَالجارَعدم الرضاالتعبيرَعنََ/4

َ(2× ن  1)                  تعالى:َ)َاالستشهادَبقولهَويمكنَوشتمهمَوإيذائهمَبالكالمَالجارح،

مَ َ/5 ك  ِد َح  اِئِم إِْخَراَج آْلَقْيِء في َنَهاِر َرَمَضانَ َتَعمُّ  ن(. 1)    .(ات الصياممن مفسده ألن)، بطال صيام الفاعلإ : هوآلصَّ

صلىَهللاَعليهَوسلمََ/6 نبيَّهَ  َهللاَ  ر  َن(. 1)                            / بتبليغ رسالته إلى كافة الناس. بالجهر بالدعوةأ م 

تِهََِ/7 و  ع  َعنَد  ِرِكين  ش  َآل م  اض  ر  َصلىَهللاَعليهَوسلمَإِع  النبيُّ هَ  اج  َن(. 1)َََََََ.َََبالرفق والرحمة والدعاء لهم بالهدايةَو 
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