
  

ـــابـــــة ــ جــ ـــاصــــر   عنـ

) ل والش القراءة ول:   )20املجال

1()   ن):14القراءة

نوعية1-1 قصة)  ن)1(.................................................................................................النص:

تيمة2-  1 يناسب عنوان أي (.....النص............................................................................)    ن)2.....

  :املرادف-أ)1-3

دا- ا:مت   ن)1(............................................................................................متأو

ي-   ن)1(...............................................................................................تنوح:تب

  بالضد:-ب

ي-   .كدرا≠  نقاو

  .قذر≠ صفاء-

النص.عناصرالط)1-4                                                                                    اتب ال ا حاور ال بيعة  

سيم- ر-ال   )2×ن1(ال

الصباح.........................................ز -)1-5 وار: ا   ن)1..............................................(.......من

الغابة.......................................................................م- وار: ا   ن)1.......(..................ان

  النص:املتضمنةةالقيم)1-6

الطبيعةحم– ااية عل املحافظة   ن)1......(.......................................................................و

فاظ1-7 ا شـأنھ من سلوك أي ئة.) الب   ن)1(ع

) ل الش   ن):6)

التالية: ملة ا ل باش أذ ألن املدينة" زوما،نحو النقيةم بأنفا تتعلق وأدخنحيث امللوث و ا ةأوساخ

أملك ال ذلك ب س و ع، واملصا االسيارات   ".زن ـــــٍ

  ن)15المجال الثاني: الدرس اللغوي (

 ن)6التراكيب: ( -1
ولى ما يناسب الجدول التالي: (1-1      ن)3) استخرج من الفقرة ا

  نعت حقيقي  مفعول مطلق  مفعول به  ضمير مستتر   فعل مضارع
  كبيرا  عشقا  ها  -  أعشق



  

  ن)3) أعرب(ي) ما تحته خط في النص: (1-1  

  حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . مهزوما: -              

  مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.الحزن:  -              

والتحـــــالص)2 ـــرف ل:(ــ   ن)6و

دول )1-2 ا   )4×ن0،5(امأل

لـــة املــكـان  اســم الـمـفـعـول اســم ــل اســم الفــعــ ــل اسم  الفــعـ

  منظار

  

 نظارة

  

  رمنظ

 

 

 منظور 

 

 ناظر

 

  نــــظــــر

  

  ن)2أ) ام من الفقرة الثانية: ( 2-2
  فعل ناقص  فعل أجوف  فعل سالم  فعل مضعف

 -احتقر -نظر -سمع  رد
  غرب

  كسا -رمى  ناح

  

  ن)2مع الشكل التام:( د بالحروفكتب العد) أب              

ة) 17البستان ( في ─                شجرًة. سبع ع

ء( -3 ٍم  ن)3ا

  ن)2) اتمم بكتابة التاء المناسبة للجموع التالية:(1-3      

  .ة ارم-                 نفايات –             ةاحم -             تاغاب -          

  ن)1) صحح (ي)كتابة الهمزة في الكلمات المضغوطة :(2-3      

  للتلوث ءر دق ئالحداالحفاظ على  -       

الثالث)4 الرئ   ن)15اء(ـــشاملحور

 

  

  

  

   

  

ـــارة امل تصــحــيـح  شــــبــكة

ــا التنقيط ـ ــاصــــر ــ  املعاي عنــ

 ن)1×2(
ط ا  ●مقروئية

للمنتوجالتنظيم●  املادي

  

جودة

  العرض

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )2×ن2(

املتعلم(ة) منتوج   للمطلوب:مالءمة

النصائح -   تقديم

رة - ال فوائد تقديم

حوار- كتابة ارة م  توظيف

  

  املالءمة

  

  

 

  ن)1،5×3(

 

املتعلم(ة) ار سلسلة.أف  م

سليم ل ش مستعملة ط الر   أدوات

التكرار شو.تجنب  وا

  

  ام

 

 ن)1،5×3(
فصيحة ية عر بلغة  الكتابة

اللغة؟ قواعد م   اح

املناسبة قيم ال عالمات  توظيف

  

اللغة أدوات

 



س     بية جابة)ـــال (عناصر   المية

م  الكر   )نقط05(:القرآن

عا-1 قولھ من ن":ن)2,5(اكتب املسلم فيھأفنجعل كتاب لكم أم تحكمون، كيف مالكم ن، املجرم

يوم إ بالغة علينا أيمان لكم أم ون، تخ ملا فيھ لكم إن متدرسون، أ م سل تحكمون، ملا لكم إن القيامة

زعيم  ".بذلك

  ن)1(أشرح:-2

ود-   أيمان:ع

دية-3 التجو مع"القاعدة ا ميم يفيةمتضمن"املد أيمان":ن)1.5(ما م"–"لكم أ م "سل

والعبــــادات:   ن)2.5(العــقــيــدة

املستحيلة:(-1 الصفات من ا يقابل ما مانحا و عا حقھ الواجبة الصفة باستخالص دول ا   ن)1.5أتمم

مة الكر عا  ية حقھ الواجبة املستحيلة  الصفة الصفات من ا يقابل   ما

عن ضل بمن أعلم و ك ر "إن

يلھ"   س

ل  العلم   ا

2-) بوضع دول ا (*أتمم الوضعية: ذه ل املناسب الصيام حكم أمام   ن)1)

الصيام  الوضعية   حكم

الفدية ا القضاء  عل ا أو  عل مسكينا ن ست إطعام

ن ع متتا ن ر ش   صيام

أختك رمضانذكداو ولمأنجبت ر ش إطاللة مع     *    را

ة: النبو ة والس سالمية ٍ  ن)2.5(داب

أو -1 يح" " لمة (اكتب عبارة. ل أمام  ن)1,5"خطأ"

ى.- الك بدر غزوة " كرم الن ا خاض غزوة   خطأآخر

-. مرات ثالث شرف   خطأالن

سلم.- و عليھ هللا ص الن زوجات أول لد خو ت ب   يحخديجة

2-) : التا ديث ا   ن)1اتمم

ليصمتمن" أو ا خ فليقل خر اليوم و با يؤمن   "ان


