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" أ"  قسم  
] درجة 20[    

 أَجِب نال عؤد ساحي وم هذَا فسالق  
  األول السؤال

: القَوسينِ بين مما الصحيحة اِإلجابة بِاختيارِ اآلتيةَ غَاتاَالفَر امْأل) أ  
 



1 (هِءالَؤ ناَالبت _____ يجهِتنَد يف دراسهِتن ) . يي  –الَّتالالَت- اناللَّت (  

2 (ابِاملصيح  ________في بييت  ) .يٌءمض  ,ئَةٌميض  ,مئَانيض (  

3 ( ________اتبلِ إِلَى الطَّاليف الفَصااِإلض ) .ترضن,  حرضا,  َ حنرضح (  

) تانِك,  تلْك,  ذلك. (  القَفْصِ في الدجاجات_________ ) 4  

) ك,  بِ,  نع. (  احلَربِ في اَألسد________  العسكَرِي) 5  

6 ( __________كَابالر طَارالق  ) .نَ,  يركَبويركَب  ,تركَب (  

) سيروا,  سيرا,  سر. (  عبِينالالَّ أَمام_______ !  حكَمان يا) 7  

8 (  ________يدا اجلُناعجش ) .واكَانَ,   كَان  ,تكَان  (  

9 (لِّمعطُالَّ________  يبمه بِجِد ادهتاجو  ) .ُاذَةتذَةُ,  اُألساتاَألس  ,اذَاتتاُألس (  

  ) لَيس,  ما,  الَ. (  العلُومِ ختبرِم إِلَى ذَهبت, _________  ال) 10

[ اتدرج  10]
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:  يناسبها ما إِلَى اآلتية العبارات أَكْملْ) ب  

2 



" مرِيض َألنه ياملنزِل الواجِب يكْتب ال التلْميذُ"   

.___________  َألنها ياملنزِل الواجِب ___________ ال التلْميذَةُ )1  

2( ذَاتيلْمال الت ___________ اجِبالو زِلاملنَأل ينهن  _________.  

3 ( انذَتيلْمال الت _______ ____ اجِبالو زِلاملناَأل يمهن  _________.  

4( ذَانيلْمال  الت ___________  اجِبالو زِلاملناَأل يمهن  __________.  

.__________  نهمَأل ياملنزِل الواجِب _____ ________ ال ميذُالتالَ )5  

[ اتدرج  10]
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  : السؤال الثاين

: القَوسينِ بين مما الصحيحة اِإلجابة بِاختيارِ اآلتيةَ الفَراَغَات امْأل) أ  
  

  )اعملْ  –يعملُ  - عملُ  أَ( اخلَيرات في حياتك  _____! يا عبد اِهللا )  1(

ـَـحت  –فَوق  –وراَء (   .مدرسته_____ كَانَ بيت إِسماعيل ) 2(    )ت

)3 ( _____ انديدج انابتك ) هذا  –هذان  –هاتان(  

)4 (ـَِرك   ) 540- 154 – 145.( رياضةَربعونَ مشاركًا في الِّ مائَةُ  وخمسةُ وأ )___ ( يشت

ـَر –كَـبِيـرةٌ (   ._____  يتسرديف م ةُبتكْاملَ) 5( ـْر -أكْب ـَبِي   ) ك

ـِّرياضةُ  والدراسـةُ )6( ـَقْبلٍ ب___ ال ـَان  –مهِمات .( راهلبِناِء مست ـِمةٌ  –مهِمت   )مه

)7( هذَانـَان ـْمسـتشفى يعمالن_____ الصديق ـَّ –اللذَانِ   –الَّذين .( في ال   )ذي ال

)8( باتلطَّالل لِّمقَالَ املُع : _____ةيف الداسر. )يهِدتجا – هِدتجنَ – اهِدتجا (  

  )لَعلَّ  –إِنَّ  –لَيت .( الدين نصيحةٌ _____   )9(

ـْمسلمونَ عيد الْبقْاستـ_____ )10( ـَـاذَا ( ر كُلَّ عامٍ؟فطِْلَ ال   )مــن     - مىت  –لم

  ] درجات 10[          
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ـَولْ الْعبارات اآلتيةَ)ب  .إِىلَ ما يناسبها ح

 
  

 "دومحم  بـَال ـِـد  ط   " مجته
  
  ____________    _______________يوسف و إبراهيم  )1(

 

  _____________    _______________   عائشـــة )2(

 
 _____________     _______________فاطمة و صاحلة  )3(

 
)4( ـُــــم  ____________      _______________  ه

 
)5( ـُـن ـْـت  _____________      _______________  أَن

  

  ] درجات 10[
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  " ب"   قسم
  ] درجة 30[

  .مِسالق اهذَ يف اهعيمج ةلَئساَأل نِع بجِأَ
   الثالث السؤال

قْاأْر هذه طْالقثُ ةَعجِأَ مب اَأل نِعسلَئالَّ ةتي تلياه.  

2 

 

 َقَأاماملَ تدرةُ ةُسيالَحالثَّ اِإلصوِانةُا ةُيـنِييلد   فيظنت عورشم  ةسراملَد

ذَا املَشروعِ املُحافَظَةُ اهلَدف من إِقَامة ه .2011ينايِر  19لك في يومِ السبت املُوافقِ وذ. جماعيا

بِ الَّالطُّ روحِ التعاون بين لك يهدف هذَا العملُ اجلَماعي إِلَى بثِّكَذ. درسة وتجميلهاعلَى نظَافَة املَ

بِ الَّملِ اجلَماعي جميع الطُّاشترك في الع. رةالقَرية املُجاوِهالي هات وأَمواملُعلِّمين واآلباِء واُأل

اتلِّمعالُمنيِ ولِّماملُع و اتبالطَّالو اُألوياَِءاآلباِء ولأَوو اتهم ةلطَّلَبرِ لواُألم.  

  رضنَ حارِكُواملُش ارِكَاتاملُشإِلَى و سراملَدا ةاحبا صراكب. اولُومح مهعم اتوأَد فيظنلتثْلُ لم 

ةسكْنامل قَةزعامللِ ووعاملسِ ويالكو لاتاما  .لقُماحبص ةنالثَّام ةاعالس يف ةسراملَد ةاحس يا فوعمتاج

ِ ةماعِ إِلَى كَلمترِالسيدم نم اتميلعالتبِ ويحراُأل الت ةسراملَدساذ روسلي بن ت . َأدبذللُ  كمالع

اتميلعالت دعب ياعالطُالَّ. اجلَم ضعلَ بوى حارنَ املَجظِّفُوني مهضعبو ةسرةَ املَداحنَ سظِّفُونبِ ي
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ةسرةَ .املَدناملُلَو روهالز نيقسيا وهارِجخلِ وولَ الفُصاخد اتبالطَّال كْنِست .واتبالطَّال ضعب يساعنَد 

اتبوراملَشو التاملَأْكُو اددعا يف اتهاألمو اتلِّماملُع  .  

   ارِكَاتاملُشنَ وارِكُواملُش احرتاسةراشالع ةاعالس يا فاحبالَ صا املَأكُولُواونتوو ت اتبوراملَش

رجع ,اعي بعد انتهاِء العملِ اجلَم. صباحا واصلُوا عملَهم حتى الساعة احلَاديةَ عشرةَ ثُم. ةَدعاملُ

   . إِلَى البيت بِالفَرحِ والسرورِ اتكَارِشواملُ نَوكُارِشاملُ

  

 

)1(  ةسردم أَي يف ميأُق عورشم فيظنت ةسردرجتان[                ؟ املَد[   

 

 

2ُكُذْار ها افًدداحو مإقَ نامعِهذَا املَ ةور؟ ش    ]درجتان[ 

 

  

 
Lihat halaman sebelah ] 
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 )3(  نم يالَّذ كرتشا ييهذَا  فاعلِ اجلَممدرجتان[                ؟ الع[ 

 

  

      ]درجتان[        املَشروعِ؟هذَا  إِلَى واملُشارِكَات املُشارِكُونَ حملَ ماذَا  )4(

 

 

 ]درجتان[                 املَدرسة؟ ساحة في واجتمعاَ لماذَا  )5(

 

 

)6(  داعلْ سهيف إِ ت اتبالطَّالعدالَ اداملَأكُوت اتبوراملَش؟ ونيارِكشلْمدرجتان[          ل[ 
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 ]درجتان[       يسترِيح املُشارِكُونَ واملُشارِكَات؟ متى  )7( 

 

  

)8(  فكَي جِعرنَيإِلَى و هِموتيدرجتان[              ؟ ب[ 

 

  

 )9(  هاملُ اترادف كَلْللمات اآلتيدرجتان[                                   :ة[  

  : .........................   البيت)  أ(  

  : .........................  بالَّطُّال )ب(  
 
)10(  هاملُ اتاّضد كَلْللمات اآلتيدرجتان[                         : ة[  

  : .........................  رجع  )  أ(    

  : .........................صباحا    )ب(  
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َةرشالن الرياضةَيُثم 

النسؤ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 يف ةحوتفْمالْ ةيزِيالم ةلَوطُبالْبِ  لي داتوء ازفَ_ االَوكُ
 نبِ فارِع دمحم ورفُملُ االَوكُ نم بِعالالَّ ىلَع بلَّغت وهو ، ةشيالر ةركُ
بحر الدني وهالالَّ وعالْ بجديد يف هذه الرياضة.  

  لي داتوء ازفَ. اةاربمالْ كلْت يف امهنيب سافُنالت دتشا دقَ
ىلَع محدم فارِع الْ يفمرلَحة النهائيبِ ةنتيج21,   16 – 21 ة   - 

 فلْأَ رشع ةَعبأَر ىلَع لَصح أَنه قَدو. ةًقَيقد نيثالَثَو سمخ ةدمبِ 15
 احرفَ  يل ءواتد حرِفَ. لِواَأل زِائفَالْكَ وهو يزِيالم تيكيغرِ
شديبِ ادفَالْ اذَهنََّأل زِو مدربه دوْءات مصاجاحلَ بِن ونب صدقَ قيد حضر 
لمشاهدة لْتالْ كمباراة ةعتاملُم.  

 ياضيةُالر النشرةُ
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؟ ةُحوتفْمالْ ةُيزِيالم ةُلَوطُالب تميقأُ نيأَ    )1(     
____________________________________________________

____________________________________________________  
  ]درجتان[

)2(  ني مالَّذ فَاز يف  لْكت طُالبلَو؟ ة  
____________________________________________________

____________________________________________________    
  ]درجتان[

)3( ةً كَمدم رِقغتست لْكاة تارب؟ الْم  
____________________________________________________

____________________________________________________  
  ]درجتان[

)4( الَملَ عصح زلُ الْفَائ؟ اَألو  
____________________________________________________

____________________________________________________  
  ]درجتان[

؟ اَلْفَوزِ بِهذَا الْفَائز فَرِح لماذَا) 5(   
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

  ]درجتان[
  

Lihat halaman sebelah ] 
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  "ج"قسم 
  ] درجة 30[

  هذا القسمأجب عن األسئلة مجيعها من 
  :ل اخلامس السؤا

هات عبةًار مناساللُّبِ ةًبغة العبِرية عما يأتي :  

 

  

1 

_______________________________________________ 

2 

_______________________________________________ 

3 

_______________________________________________ 

4 

_______________________________________________ 

5 

_______________________________________________ 

  ] درجات 10[
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  ل السادس السؤا
  ةدعاملُ بِياكرالت وأَ اتملكَالْ امِدختاسبِ" رِطْفالْ ديعبِ الِفَتحاال" نِع ةديفم لٍمج سمخ نْوكَ

"االحتفال بعيد الفطر " 

االحبِ الُفَتعيالْ درِطْف  

 

1( ................................................................................ 

2( ................................................................................ 

3( ................................................................................ 

4( ................................................................................ 

5( ................................................................................ 

  ] درجات 10[

ركْبِيالت

لَبِس لباسا جديدا

ديةُ العبجو

صالَةُ العيدتبادلُ التهانِي

يصافح الوالدينِ

اَألقَارِب روزن

Lihat halaman sebelah ] 
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  :ل السابع السؤا
  .ةياآلت رِوالص نم ةروص لِّكُل ةًداحو ةًلَمج نْوكَ

 
 

  
  
      

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

] درجتان [  

)1(  

)2(  

)3(  

)4(  

)5(  

] درجتان [  

] درجتان [  

] درجتان [  

] درجتان [  
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  "د"قسم 
  ] درجة 20 [

  :ثامن ل الاؤالس

اختر موضوعا واحدا ماملَ نوضوعات اآلتية اكْوتب ا الَم يلُّق عدكَ دلماتكَ 40 هلةًم  

240 

 

  تنِرتناال دائوفَ)1

2 (ملِّعي الْممحبوب  

  ةسردي املَف ةيبِرالع ةغاللُّ رِهشمهرجانُ ) 3

4 (من جد وجد  

  ...............................: املوضوع 

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
Lihat halaman sebelah ] 
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.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................  

  

SOALAN TAMAT  
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"  أ"  قسم  
] درجة 20[   

 أَجِب نال عؤد ساحي وم هذَا فسالق  
األول السؤال  

: القَوسينِ بين مما الصحيحة اِإلجابة بِاختيارِ اآلتية الفَرغَات امْأل) أ  
 



 1) هؤالء البنات ____ جيتهدن يف دراستهن ( اليت – الاليت - اللتان )

( ئَانيضئَةٌ , ميضيٌء , مضم ) . يتيب يف ________ حابِي2) املص 

 3) ________ الطَّالبات إِلَى الفَصلِ اِإلضايف. ( حضرت , حضرنَ  , حضرنا )

( انِكت , لْكت , كذل ) . ِي القَفْصات فاجج4) _________ الَّد 

( عن , ب , ك ) . ِبي احلَرف دكَرِي ________ اَألسس5) الع 

( نَ , تركَبويركَب , يركَب ) . طَارالق كَاب6) __________ الر 

 7) يا حكَمان ! _______ أَمام اللَاعبِين . ( سر , سيرا , سيروا )

(  توا  , كَانَ , كَانكَان ) .ااعجش يد8) ________  اجلُن 

( اذَاتتذَةُ , اُألساتاذَةُ , اَألستاُألس ) . ادهتاجو بِجِد مهطُالَّب ________ لِّمع9) ي 

  ) لَيس,  ما , الَ( .  العلُومِ ختبرِم إِلَى ذَهبت, _________  ال) 10

[ اتدرج  10]
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:  يناسبها ما إِلَى اآلتية العبارات أَكْملْ) ب  

2 

" مرِيض َألنه املنزِيل الواجِب يكْتب ال التلْميذُ"   

 

             1) التلْميذَةُ ال تكْتب الواجِب املنزِيل َألنها مرِيضةٌ .

  اتضرِيم نهزِيل َألناملن اجِبالو نبكْتال ي ذَاتيلْم2) الت                 

. انترِيضا ممهزِيل الَناملن اجِبالو انبكْتال ت انذَتيلْم3 ) الت            

. انرِيضا ممهزِيل الَناملن اجِبالو انبكْتال ي  ذَانيلْم4) الت                

                   5) التالَميذُ ال يكْتبونَ الواجِب املنزِيل الَنهم مرضى .

[ درجات  10]

  

  :املالحظة 

  لكل إجابة صحيحة درجة واحدة )1
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   :السؤال الثاين 

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

 

  ) اعملْ –يعملُ  - أعملُ  ( اخلَيرات في حياتك _____ ! يا عبد اِهللا )  1(  

ـَـحت  –فَوق  – وراَء(   .مدرسته_____ كَانَ بيت إِسماعيل ) 2(      )ت

  )هذا  – هذان –هاتان ( كتابان جديدان ______ ) 3(   

  )4 ( ـَِرك ـِّرياضة) ___ (يشت ـًا في ال ـَمسةُ وأَ ربعونَ مشارك   .مائَةُ  وخ

 )145 – 154  -540 (  

ـَر –يـرةٌ كَـبِ(   ._____  يتمدرسيف املكتبة ) 5(   ـْر  -أكْب ـَبِي   )ك

ـَقْبلٍ باه_ __رياضةُ  و الدراسـةُ الِّ )6( ـِمةٌ  – انمهِمت –مهِمات .( رلبِناِء مست   )مه

)7( ـَان ـْمسـتشفى ___هذَان الصديق ـِّذي  –ِ اللذَان  –الَّذين .( يعمالنِ في ال   )ال

)8( باتلطَّالل لِّمة_____ : قَالَ املُعاسريف الد ). يهِدتجا–  هِدتجنَ –اهِدتجا (  

  )لعل  – إن –ليت ( الدين نصيحة ______  ) 9(

ـَ_ __ )8( ـَبلَ الْاست ـَ( لَّ عامٍ؟سلمونَ عيد الْفطِْر كُمق   )ن   م  -مىت  –اذَا لم

  )درجات  10(                    
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ـَولْ الْعبارات اآلتية إِىلَ ما يناسبها)ب  .ح

.  
  

 " ـِـد ـَالب مجته   "محمود ط
  
  .جمتهدان   طالبان    يوسف و إبراهيم  )1

 

 .جمتهدة   طالبة        عائشـــة )2

 
 .جمتهدتان   طالبتان  فاطمة و صاحلة   )3

 
4(  ـُــــم  .جمتهدون    طالب   ه

 
5(         ـُـن ـْـت  . جمتهدات   طالباتأَن

  

)درجات  10(   

  

  :املالحظة 

  لكل إجابة صحيحة درجة واحدة )1
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  ) درجات 10(الثالث  لالسؤا

1(  يف أَي ةسردم ميأُق عورشم فيظنت ةسردرجتان[                  ؟املَد[ 

  ميأق عورشم  يف ةسراملَد ةيالَحصاال ةوِيالثَّان ةنِييمايل هوروب الد  
  
 

2 ُكُذْار ها افًدداحو مإقَ نامعِ هذَا ةور؟ املَش     ]درجتان[ 
 ةسراملَد ظَافَةلَى نافَظَةُ عا / املُحهليمجتو@   ناوعحِ التوثُّ رب / نيلِّماملُعن الطُّالبِ ويب

ةاوِراملُج ةيي القَرالاَهو اتهاألماِء واآلبو.  

 

 )3(  نم يالَّذ كرتشا ييهذَا  فاعلِ اجلَممدرجتان[                ؟ الع[ 

يالَّذ كرتشا يذَا فلِ  هميالعاعاجلَم  / اتبالطَّالالطُالبِ و عيمج /اتلِّمعالُمنِ ويلِّماملُع و  /
  .اُألمورِ للطَّلَبة وأَولياَِء واألمهات   واآلباِء

  

  ]درجتان[      املَشروعِ؟هذا  إِلَى واملُشارِكَات املُشارِكُونَ حملَ ماذَا  )4(
  واملعزقَة املكْنسة مثْلُ/  للتنظيف أَدوات / املَشروعِ هذا إِلَى واملُشارِكَات املُشارِكُونَ حملَ        

لَلقُمامات والكيسِ واملعولِ 
  

 ]درجتان[               املَدرسة؟ ساحة في وااجتمع لماذَا  )5(

والتعليمات من مديرِ املَدرسة  / إِلَى كَلمة الترحيبِ  الستماعِ  املَدرسة ساحة في وااجتمع
  . ستاذ روسلي بن األ
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  ]درجتان[         للْمشارِكين؟ واملَشروبات املَأكُوالَت اعداد في الطَّالبات ساعدت هلْ  )6(

 .للْمشارِكين واملَشروبات املَأكُوالَت اعداد في الطَّالبات ساعدت ,نعم  

  ]درجتان[                          واملُشارِكَات؟ املُشارِكُونَ يسترِيح متى  )7(

  حرِيتسنَ يارِكُواملُش ارِكَاتاملُشو يف ةاعالس ةراشا العاحبص. 

 )8(  فكَي جِعرنَيو إِلَى وي؟بهِمدرجتان[                 ت[ 

جِعرنَيإِلَى و هِموتيرِ بورالسحِ وبِالفَر .   

 )9(  هاملُ اترادف كَلْللمات اآلتيدرجتان[                                   :ة[  

 ونملِّعتاملُ/  ذُيمالَتال:   الطُّالَب )ب(    الدار/  نزِلاملَ:    بيتال)  أ(  

)10(  اتاملُ هاّضد كَلْللمات اآلتيدرجتان[                         :ة[  

 مساء:    صباحا )ب(    ذهب:     رجع)  أ(    

  : مالحظات

 واحدة درجة  10-9 رقمدرجتان إال السوأل  صحيحة إجابة لكل  

 وجمموع رجاتالد درجة 20 ثالثال ؤالللس. 

 قدمة املجابة بدون اإلذا كانت صم نصف درجة إخي 

 ذا كانت إجابة غري كاملةصم نصف درجة إخي 

 ذا كانت إجابة منقولة من النص صم درجة واحدة إخي 

 املقدمة مع اإلجابة اخلاطئة هلا نصف درجة 

 املقدمة بدون الفكرة مردودة  
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  )درجات  10( الرابع لالسؤا

  ]درجتان[          ؟ ةُحوتفْمالْ ةُيزِيالم ةُلَوطُالب تميقأُ نيأَ  )1

       ةُ يف كواالحوفْتةُ الْمزِيياللَةُ مطُوالب تميأُق - 

  

2(  ني مالَّذ فَاز يف  لْكت طُالبدرجتان[            ؟ ةُلَو[  

 يء لواتلَةُ هو دطُوالب لْكت  يف ي فَازالَّذ -

 داتوء لي فَاز في  تلْك البطُولَةُ

 

3( ةً كَمدم رِقغتست لْكاة تاربدرجتان[            ؟ الْم[  

 - تستغرِق تلْك الْمباراة بِمدة خمس وثَالَثين دقيقَةً

 

4( الَملَ عصح زلُ الْفَائدرجتان[              ؟ اَألو[  

  لُ على اربعة عشر ألفاَألو زلَ الْفَائصح - 

 اَلْف رشة ععبلَى أَرع يء لواتحصل د -
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  ]درجتان[          ؟ اَلْفَوزِ بِهذَا الْفَائز فَرِح لماذَا )5

-  فَرِح زذَا الْفَائزِ بِهوْء مدربه ألن اَلْفَواتاج دون حبصاج بِن مق حيدص قَد رضح ةداهشمل 
لْكت اةاربالْم.  

  

  : مالحظات

 درجتان صحيحة إجابة لكل  

 وجمموع رجاتالد اتدرج 10 رابعال ؤالللس. 

 قدمة املجابة بدون اإلذا كانت حيصم نصف درجة إ 

  ذا كانت إجابة غري كاملةنصف درجة إحيصم 

 ذا كانت إجابة منقولة من النصحيصم درجة واحدة إ 

 املقدمة مع اإلجابة اخلاطئة هلا نصف درجة 

 املقدمة بدون الفكرة مردودة 
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  )درجات  10(السوأل اخلامس 

 يا أستاذ,  يا معلم /  مساء اخلري)1

  

 على اجلائزة)  ئة تـهن/ مربوك / هنيئا لك   ( يا أخي) 2

  

3 (يا جديت /  اهللا  شفاك 

    

 يا سيدي     / والعصري /      األرز/      اريد, امسح يل ) 4

  

  مشغول/         أنا/  يا زميلي    ,  يا صديقي   /آسف ,  معذرة) 5

  

 مالحظات :

 ّدرجتان وصحيحة مناسبة عبارة لكل . 

 رجات فمجموعدرجات 10 الد . 

 ة و اللّغوية األخطاء كانت إذا درجة نصف خيصمفقط اإلمالئي.  

1 M 1 M 1 M 

1 M ½  M ½  M 

1 M 1 M 

½  M ½  M ½  M ½  M 

½  M ½  M ½  M ½  M 
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  )درجات  10(ل السادس السؤا

 عن االحتفال بعيد الفطر هذه املعلومات )1

 تعد األم وجبة العيد )2

 صالة العيد يف املسجدنصلي  )3

 يشجع االسالم التكبري يف العيد )4

 نزور األقارب بعد صالة العيد )5

 قبل الذهاب إىل املسجد الوالدين يصافحهو  )6

 العيديوم يف  اجديد اهو لبس لباس )7

 الفطر عيداالحتفال ب تبادل التهاين يف )8

 مالحظات :

  

 ّدرجتان وصحيحة مناسبة عبارة لكل . 

 رجات فمجموعدرجات 10 الد . 

 ة و اللّغوية األخطاء كانت إذا درجة نصف خيصمفقط اإلمالئي. 

 كاملة غري اإلجابة كانت إذا درجة نصف خيصم. 

 ة اللّغة بغري اإلجابةمردودة العربي   
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  )درجات  10(السوأل السابع 

 يدعو الولد إىل اهللا )1

 الطعام/  املأكوالت تطبخ األم )2

 يتجول الطالب االنترنت )3

  الطالب االوتوبيسيركب  )4

  يلعب األب الطائرة الورقية )5

 مالحظات :

  

 ّدرجتان وصحيحة مناسبة عبارة لكل . 

 رجات فمجموعدرجات 10 الد . 

 ة و اللّغوية األخطاء كانت إذا درجة نصف خيصمفقط اإلمالئي. 

 كاملة غري اإلجابة كانت إذا درجة نصف خيصم. 

 ة اللّغة بغري اإلجابةمردودة العربي   
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  )درجات  20(ل الثامن السؤا

  ضعيف  متوسط  متوسط  ممتاز  
  3   5-4  7-6   8-7  األفكار
  2  3  4  5  القواعد

  2  2  3  4  األسلوب
  1  1  2  3  االمالئية

  20  15  11  8  
  

:املالحظات   

)1(  

)35 – 30(عدد الكلمات  خيصم درجة واحدة  

)29 -  25( عدد الكلمات  خيصم درجتان  

درجات 3خيصم  )24 -   20(الكلمات عدد    

درجات 4خيصم  )19 -  16( عدد الكلمات    

  

  درجة واحدة = موضوع املقال فقط كتابة ) 2(

  درجات 3= خارج عن املوضوع ) 3(
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