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  ات نظام توزيع الدرج
  درجة ) 20ال األول (  السؤ  

  أ)     امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني.  
 نمشغولو  )1

 مىت )2

 جيتهد )3

 ك )4

 أن )5

 اعملْ  )6

 اقالمٍ  )7

 زمالؤه )8

 يطرحن )9

 الوجيزة )10

  
  .ْكِمْل الِعَبارَاِت اآلتَِيِة إىل َما يـَُناِسِبَهاأ  بـ) 
 

 "هِ ُمْشرِفِ إَىل َشرِْح  َيسَتِمعُ  الَعاِملُ " 

  
  .ُمْشرِِفِهما إَىل َشرِْح  انَيسَتِمع  الَعاِمالن) 1(

  ُمْشرِِفِهم ون إَىل َشرْحِ َيسَتِمع الَعاملون/العمال  )2(

 .ُمْشرِِفِهاإَىل َشرِْح  سَتِمعت  الَعاِملة) 3(

  ُمْشرِِفِهنَّ َن إَىل َشرِْح سَتِمعْ يَ   الَعاِمالت) 4(

 امِ ُمْشرِِفه ان إَىل َشرْحِ سَتِمعتَ  الَعاِملتان) 5(
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  درجة ) 20(   ثانيالسؤال ال
  القوسني. )     امأل الفراغات اآلتية باختيار اإلجابة الصحيحة مما بني(أ)
  

1.  
َ
 اَذامل

 اليت .2
 ِفرُّ ي  .3
  الَبَضاِئعَ   .4
  لن .5
  ِاْصَعُدوا .6
 ليس .7
 َخاِشِعنيَ  .8
 هذان .9

َا .10 ِ  َصِديـَْقا
  

  .ْكِمْل الِعَبارَاِت اآلتَِيِة إىل َما يـَُناِسِبَهاأ(ب)
  

    ."ِيف َصَباِح الِعْيدِ  يْ تِ اَِلدَ و  عَ مَ  شَّايَ الَأْشَرُب أنا  "  
  

  َصَباِح الِعْيدِ ِيف  والدته عَ مَ  شَّايَ ال  يشرب   هو .1
 ِيف َصَباِح الِعْيدِ  موالد عَ مَ  شَّايَ ال  ونيشربهم    .2
 ِيف َصَباِح الِعْيدِ  ن والد عَ مَ  شَّايَ ال  نيشربهن   .3
 ِيف َصَباِح الِعْيدِ  ماكُ والدت عَ مَ  شَّايَ ال  انشربتأنتما    .4
 ِيف َصَباِح الِعْيدِ  ناوالدت عَ مَ  شَّايَ ال  شربنحنن    .5
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  درجة ) 20لثالث ( السؤال ا
 حتتفل املدرسة احتفاال مبناسبة عيد املعلمني. )1

م  )2  اهلدايا التذكارية.حيمل الطلبة ملعلِميِهم ومعلماِ

 املدير الذي يلقي كلمة اإلفتتاحية. )3

 .تكون الربامج مخس ساعات )4

 لمعلمني واملعلمات يف ذلك اليوم.ل ينظم الطلبة بعض الربنامج مراعاة )5

 .م)0م) بعد الساعة(2(َو النِّصِف  السَّاَعِة التاسعةيف الذكاء  تبدأ مسابقة اختبار )6

 .يف املصلى  جيتمع الطلبة الستماع إىل األنشدة اإلسالمية )7

 امج بتوزيع اهلدايا للناجحني يف املبارات و املسابقات.تنتهي الرب  )8

  التالميذ/ الدارسون=   الطلبة)   أ (املرادف للكلمات )9

  زمانالساعة/ ال=  الوقت   (ب)  
  قليل   x    كثري)   أ (  للكلمات   املضاد ) 10

 الراسبني  xالناجحني   (ب)  

  لسؤال الرابعا

 1. املرسل اليه هو عبداهللا بن مسعود  
 

 2. خيرب املرسل صديقه عن معرض الكتب (1م) الذي سيبدأ يف بداية العطلة املدرسيّ ة (1م)
 

 3.  يصف املرِسل صديقه بذكي وجمتهد ونشيط
 

 4. سيقعد املعرض ملدة أربعة عشر يوما/ أسبوعني 
 

 5. سيلتقي املرِسل صديقه يف حمطة سيارة األجرة.
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  السؤال الخامس: 

  .هات عبارة مناسبة باللغة العربية عما يأيت
  توليس اوغكفن يغ سسواى باضي سيتواسي دباوه دالم بھاس عرب.

  

       .مثوروه اديق ممبوات كرج رومه  )1(

 املنزلية اتواجبالاعمل   ،يا أخي  
          .ايه مالرغ انق منايكي باسيكل  )2(

  بين ال تركب الدراجةيا   
          .          اوخفن سالمت ھاري الھير كفد ايبو  ) 3( 

 عيد امليالد السعيد يا أمي
       .كرومه فد ھوجوغ ميغضو 2كاونممفرسيالكن   ) 4( 

اية األسبوع يا أصدقائ    يتفضلوا إىل بييت يف 
  . ضورو تنتغ مكانن يغ دسوكاءيثبرتاث   )5( 

 ما املأكوالت اليت تفضلها يا معلمي

             

  
  
  
  

  
 

 درجات ) 10السؤال السادس ( 

 كّون خمس جمل مفيدة عن " الرحلة العلمية " باستخدام الكلمات أو التراكيب فيها.
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رغكاي كات  مغضوناكن فركاتاءن اتاو ليم ايات تنتع "الرحلة العلمية" دغن بينا
  يغ تردافت 

 ددالمث.
 
  ) ھذه المعلومات عن الرحلة العلمية.1(
  التوأم مع أصدقائي. فترونسبرج  حممد زوري) 2(
  .يذهب الطالب  إىل مركز العلوم الوطين) 3(
  يف املسجد الوطين مجاعة. يصلى الطالب) 4(
  .بالسيارة إىل املتحف الوطين ) وصل املشاركون5(
  كثرية يف حديقة احليوانات.الت ) توجد احليوانا6(
  ) مبىن برملان مجيل وكبري.7(

 
 

 السؤال السابع : 
  لكل صورة من الصور اآلتية . واحدةكّون مجلة 

  يسبح الولد يف النهر  )1
 .يرمي الولد القمامة  )2

  يقوم الولد جبانب املزبلة 
 الشرطي يف الطريق )3

 الشارع مزدمحة 
  وراء الشرطةالسيارة  

 اء*يدعو الطالب الدع )4
 .يدعو الولد ربه  

 ع البائع األمساكيب )5
 ميسك الرجل السمك 

 
 :السؤال الثامن 

  إلنشاءلنظام توزيع الدرجات 
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 درجة.  20جمموع الدرجات لإلنشاء  .1
2.

 حيتاج اىل املقدمة او اخلامتة. 
 تعطي الدرجة باألفكار واجلملة املتعلقة باملوضوع. .3
 عدد الكلمات : .4
  تمقدار الدرجا  عدد الكلمات الرقم
  ال خيصم شيء  40 – 36  1
  ختصم درجة واحدة   45 – 31  2
  ختصم درجتان  30 – 26  3
  درجات 3ختصم   21-25  4
  درجات 4ختصم   20 – 15  5
  درجات  4 -2تعطي ما بني   15أقل من   6
  درجة واحدة  املوضوع فقط  7
  درجات 3تعطي   خارج عن املوضوع  8

  
 

 

  خصم الدرجات يفضع متوسط  جيد ممتاز  الرموز  المواد  رقم
  *مقدار الدرجات لعدد الكلمات  3,4,5 6,7,8  م  املفردات واملصطالحات  1

  *ختصم درجة واحدة لكل خطئني   2  3  4  5  ق  القواعد اللغوية  2
  *حد األقصى للخصم درجتان

  *ختصم درجة واحدة لكل خطئني   2  3  3  4 س  األساليب العربية  3
  *حد األقصى للخصم درجتان

  *ختصم درجة واحدة لكل خطئني   1  1  2  3  خ  مالء والرتقيم اخلط/اإل  4
  *حد األقصى للخصم درجتان

  درجات 6حد األقصى للخصم   8  12-9  15-13  20-16    اجملموع  5
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