
 



 

 

 اإلجابة  ورقة  تسليم قبل األسئلة جميع على إجابتك من وتأكد اآلتية األسئلة على أجب ثم ، أولا  باهلل استعن
     

 درجات   10الفهم القرائي                       أوال :      
 

 النباتات الصَّحراِويَّة             
َعلَْيها أَْن تَْقضَي فَتَراٍت َطويلَةا بِدوِن ماٍء فِي َدَرجاِت َحراَرٍة عاِليٍَة أَْو  النَّباتاُت الت ِي تَعيُش فِي الصَّحاري 

 ُمْنَخِفَضٍة. 

ْحراِويَّةُ تَعيُش َحياةا ُمْختَِلفَةا َعْن تِْلَك النَّباتاِت الت ِي تَْنمو فِي اْلَمناِطِق األُْخرى َغْيرِ       النَّباتاُت الصَّ

ْحراِويَِّة. فََمثَلا  ألنَّها تَْختَِزُن اْلِغذاَء َواْلماَء، َول توَجُد أَْوراٌق   َخْضراُء؛: سيقاُن الت ِيِن الشَّْوكي  ُمفَْلَطَحةٌ الصَّ

 َحقيِقيَّةٌ َعلى َهذا النَّباِت. 

َحراَرِة الشَّديَدِة الْرتِفاعِ أَِو  يُْمِكُن ِللشُّعَْيراِت أَْن تَْحِمَي النَّبات بالطَّريقَِة نَْفِسها الت ِي تَْحِمي بِها اْلَحيَواَن ِمَن الْ 

ا قاِدَرةٌ َعلى التَّْقليِل ِمْن فَْقِد اْلماِء.   الْنِخفاِض، َوِهَي أَْيضا

ُر ِمْن مائِها ِسوى النَّْزُر اْليَ  ْحراِويَّة لَها أَْوراٌق َصغيَرةٌ َسميَكةٌ ذاُت َسْطحٍ ل يَتَبَخَّ سيُر،  بَْعُض النَّباتاِت الصَّ

ا َعِن اْلماِء. َوتَتَعَمَّ   ُق ُجذوُرها َكثيراا فِي التُّْربَِة بَْحثا

 اقرأ النص السابق بفهم ثم أجب 

1 

َي:   اْلُجْملَةُ الصَّحيَحةُ َحَسَب النَّص ِّ هِّ

 أ

يَّةِّ   النَّباتاُت َغْيُر الصَّْحراوِّ
تَعيُش َحياةً َشبيَهةً بَِّحياةِّ 
. يَّةِّ  النَّباتاتِّ الصَّْحراوِّ

 ب

يَّةُ تَعيُش  النَّباتاُت الصَّْحراوِّ
َن   فِّي ُظروٍف تختلف عِّ
 . يَّةِّ    النَّباتاتِّ َغْيرِّ الصَّْحراوِّ

 جـ
ال فَْرَق بَْيَن َجميعِّ النَّباتاتِّ 

قٍَة.  ِّ َمْنطِّ  فِّي أَي 

 

2 
يٍَة  َي:النَّباتاُت ال تي تَْقضي فَتَْرةً َطويلَةً بِّدونِّ ماٍء فِّي َدَرجاتِّ َحراَرٍة عالِّ  هِّ

يَّةٌ  أ يَّةٌ. ب نَباتاٌت َصْحراوِّ  نَباتاٌت َجبَلِّيَّةٌ.   جـ نَباتاٌت بَْحرِّ
 

3 

هِّ  ْن هذِّ باَرةِّ: "ال نَْفَهُم مِّ وى النَّْزُر اْليَسيُر " ، ُهَو:  اْلعِّ ْن ماءِّ النَّْبتَةِّ سِّ ُر مِّ  يَتَبَخَّ

 أ
ُر   أَنَّ اْلماَء يَتَبَخَّ
َن النَّْبتَةِّ َكثيًرا.   مِّ

 ب
َن   ُر مِّ أَنَّ اْلماَء يَتَبَخَّ

 .قليالالنَّْبتَةِّ 
َن النَّْبتَةِّ  جـ ُر مِّ  .إطالقاأَنَّ اْلماَء ال يَتَبَخَّ

 

 

 لشوكي ُمفَْلَطَحةٌ َخْضراُء؟ ا سيقاُن الت ِّينِّ لماذا تكون  - 4س             

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

 ؟ما السبب في تعمق جذور النباتات الصحراوية كثيرا في التربة   -5س

 

 

 يم التعل وزارة

 ….. بمحافظة التعليم إدارة

 ….. مكتب تعليم
 مدرسة .............. 

   /التاريخ 

 لغتي /المادة 

 الخامس /الصف 

    /الزمن 

 (                       )  :رقم الجلوس        ....... ...........................................................................    /سم الطالب ا

 هـ 144٣لعام ثانياختبار الفصل الدراس ي ال

الدرجة 
 رقما  

الدرجة   

 .......................  كتابة
 . درجة فقط

 توقيعه اسم المراجع   توقيع المصحح  اسم المصحح 

4٠     

 



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

 (  خطأ أمام العبارة الخطأ .  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   : ضع عالمة صح )    6س 

 (        )                           فَتَراٍت قصيرة  بِّدونِّ ماءٍ النَّباتاُت الت ِّي تَعيُش فِّي الصَّحاري تَْقضَي  - أ

قِّ األُْخرى َغْيرِّ  -ب     يَّةُ تَعيُش َحياة  ُمْختَلِّفَة  َعْن النَّباتاتِّ الت ِّي تَْنمو فِّي اْلَمناطِّ ْحراوِّ النَّباتاُت الصَّ

يَّةِّ  ْحراوِّ   (      )                                                                                                الصَّ

 (        )                               ء            الشُّعيرات الموجودة في الن باتات تزيد من فقدان الما - ج   

   درجات 6                             الصنف اللغوي ثانيا  : 
 

7 
 

 كل ما يأتي جمع مؤنث سالم ما عدا.......... 

  أوقات جـ مهندسات  ب معلمات  أ
 

8 
 

 مفردة: ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير صورة 

 السالم   المؤنث جمع  جـ    التكسير جمع  ب   جمع المذكر السالم  أ

 

9 
 

 جمع..... مجتهدون "الطلب مجتهدون " "

 تكسير   جـ مؤنث سالم  ب مذكر سالم  أ

 , ويحصل على أعلى الدرجات .    الطالب المتفوق يحبه المعلمون والطلب:  1٠س  
 

 استخرج من الفقرة السابقة  
 جمع مذكر سالم ...........................  -أ
 

 .......................... جمع مؤنث سالم  -ب 
 

 جمع تكسير .................................  -ج 

 

   درجات 3    الظاهرة اإلملئيةثالثا :   
11 

 

 ي{ تكتب الكلمة .........  -ذِ  -ءْ  -عند وصل حروف } مُ 

    مئذي جـ   مؤذي ب    مأذي أ

 

12 
 

 تؤدبه النصيحة { كتبت الهمزة على الواو  في كلمة  "تؤدبه   " ألن الهمزة ......  }العاقل

 أ
ساكنة وقبلها 

 مضموم   
 ب

مضمومة وقبلها 

 ساكن
 مفتوحة وقبلها مضموم    جـ

13 
 

 الذي يرفع اآلذان يسمى ....... 

   مئذنا  جـ مأذنا  ب   مؤذنا  أ

 

 درجات   6               الوظيفة النحويةرابعا :  
14 

 

 يحافظ ................ على البيئة .  "

 أبيك جـ أباك ب  أبوك أ

 

 صوب ما تحته خط 15



 يتلو القرآن . أخوكسمع الحاضرون   

 أخواك جـ أخيك  ب أخاك  أ

 

16 

 

 ل تشرب .................... 

 المنبهاتِ  جـ المنبهاتُ  ب المنبهاتَ  أ

 

17 
 

 كرم المدير أخاك .      إعراب كلمة أخاك  مفعول به منصوب وعلمة نصبه .....

 الفتحة  جـ الكسرة  ب الفتحة  أ

 

18 
 

  "الزائرون  "  عرابأبمشاهدة الحديقة .   الزائرونيستمتع 

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

 

 

19 
 

 اجعل الفاعل مثنى وغير ما يلزم  حضر المعلم الحفل  .   

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

 

 درجات       6    األسلوب اللغوي
2٠ 

 

 "   تعجب من طول النخلة .

 .ما أطول النخلة  جـ ؟ما أطول النخلة ب ما أطول النخلة ! أ

 

21 
 

 نوع األسلوب في الجملة السابقة  :                   الرياضة للجسم !ما أنفع 

 استفهام  جـ نفي   ب تعجب  أ

 

22 
 

 علمة الترقيم المناسبة ألسلوب التعجب 

 . جـ ! ب ؟ أ

 

 درجات 3                                  اكتب ما يملى عليك  
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 
 درجات  6                                                         الخط 

   : اكتب ما يلي بخط النسخ 
 فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم األخالق  

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

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

 0بالـتــوفـيــق والـنـجـــاح كم ل تمنياتيمــــع 

                                                                                     /   معلم المادة                               
                                         

 

 

 درجة   40     نموذج اإلجابة



                  10الفهم القراءة                  
 درجات 3اختر اإلجابة الصحيحة:                 اقرأ النص السابق بفهم ثم 

1 

َي:   اْلُجْملَةُ الصَّحيَحةُ َحَسَب النَّص ِّ هِّ

 أ

النَّباتاُت َغْيُر 
يَّةِّ تَعيُش   الصَّْحراوِّ
َحياةً َشبيَهةً بَِّحياةِّ 
. يَّةِّ  النَّباتاتِّ الصَّْحراوِّ

 ب

يَّةُ  النَّباتاُت الصَّْحراوِّ
تَعيُش فِّي ُظروٍف 
َن النَّباتاتِّ  تختلف عِّ
. يَّةِّ    َغْيرِّ الصَّْحراوِّ

 جـ
ال فَْرَق بَْيَن َجميعِّ النَّباتاتِّ  

قٍَة.  ِّ َمْنطِّ  فِّي أَي 

 

2 
َي:النَّباتاُت ال تي تَْقضي فَتَْرةً َطويلَةً بِّدونِّ ماٍء  يٍَة هِّ  فِّي َدَرجاتِّ َحراَرٍة عالِّ

يَّةٌ  أ يَّةٌ. ب نَباتاٌت َصْحراوِّ  نَباتاٌت َجبَلِّيَّةٌ.   جـ نَباتاٌت بَْحرِّ
 

3 

هِّ  ْن هذِّ باَرةِّ: "ال نَْفَهُم مِّ وى النَّْزُر اْليَسيُر " ، ُهَو:  اْلعِّ ْن ماءِّ النَّْبتَةِّ سِّ ُر مِّ  يَتَبَخَّ

 أ
ُر   أَنَّ اْلماَء يَتَبَخَّ
َن النَّْبتَةِّ َكثيًرا.   مِّ

 ب
َن   ُر مِّ أَنَّ اْلماَء يَتَبَخَّ

 .قليالالنَّْبتَةِّ 
َن النَّْبتَةِّ  جـ ُر مِّ  .إطالقاأَنَّ اْلماَء ال يَتَبَخَّ

 

 

 درجتان       لشوكي ُمفَْلَطَحةٌ َخْضراُء؟ا سيقاُن الت ِّينِّ لماذا تكون  - 4س             

ذاَء َواْلماءَ            ُن اْلغِّ   ألنَّها تَْختَزِّ

 درجتان          ؟ما السبب في تعمق جذور النباتات الصحراوية كثيرا في التربة   -5س

ا َعِن اْلماِء.   بَْحثا
 

  .                                                                       (  خطأ أمام العبارة الخطأ    ( أمام العبارة الصــحيحة وعالمة )  : ضــع عالمة صــح )    6س 

 درجات 3

 (        )                             النَّباتاُت الت ِّي تَعيُش فِّي الصَّحاري تَْقضَي فَتَراٍت قصيرة  بِّدونِّ ماءٍ  - أ

قِّ األُْخرى َغْيرِّ الصَّحْ  -ب     يَّةُ تَعيُش َحياة  ُمْختَلِّفَة  َعْن النَّباتاتِّ الت ِّي تَْنمو فِّي اْلَمناطِّ يَّةِّ                                                                                               النَّباتاُت الصَّْحراوِّ راوِّ

    (    )   

 (       ء                                         )   الشُّعيرات الموجودة في الن باتات تزيد من فقدان الما - ج    

 درجات    6                             الصنف اللغوي 
 

7 
 

 كل ما يأتي جمع مؤنث سالم ما عدا.......... 

  وقاتأ جـ مهندسات  ب معلمات  أ
 

8 
 

 اثنين أو اثنتين بتغير صورة مفردة: ما دل على أكثر من 

 السالم   المؤنث جمع  جـ     التكسيرجمع  ب   جمع المذكر السالم  أ

 

9 
 

 جمع..... مجتهدون "الطلب مجتهدون " "

 تكسير   جـ مؤنث سالم  ب  مذكر سالم أ

 

 , ويحصل على أعلى الدرجات .    الطالب المتفوق يحبه المعلمون والطلب:  1٠س  



 

 استخرج من الفقرة السابقة  
 المعلمون  :   جمع مذكر سالم   -أ
 

 الدرجات  : جمع مؤنث سالم . -ب 
 

 الطلب :  جمع تكسير -ج 

 

 درجات   3    الظاهرة اإلملئية 
11 

 

 ي{ تكتب الكلمة .........  -ذِ  -ءْ  -عند وصل حروف } مُ 

    مئذي جـ   مؤذي ب    مأذي أ

 

12 
 

 تؤدبه النصيحة { كتبت الهمزة على الواو  في كلمة  "تؤدبه   " ألن الهمزة ......  }العاقل

 أ
ساكنة وقبلها 

 مضموم   
 ب

مضمومة وقبلها 

 ساكن
    مفتوحة وقبلها مضموم جـ

13 
 

 الذي يرفع اآلذان يسمى ....... 

   مئذنا  جـ مأذنا  ب    مؤذنا أ

 

 درجات   6                النحويةالوظيفة  
14 

 

 يحافظ ................ على البيئة .  "

 أبيك جـ أباك ب أبوك  أ

 

15 
 

 صوب ما تحته خط

 يتلو القرآن . أخوكسمع الحاضرون  

 أخواك جـ أخيك  ب أخاك  أ

 

16 

 

 ل تشرب .................... 

 المنبهاتِ  جـ المنبهاتُ  ب المنبهاتَ  أ

 

17 
 

 كرم المدير أخاك .      إعراب كلمة أخاك  مفعول به منصوب وعلمة نصبه .....

 الفتحة  جـ الكسرة  ب  األلف أ

 

18 
 

  "الزائرون  "  عرابأبمشاهدة الحديقة .   الزائرونيستمتع 

 فاعل مرفوع وعلمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم 

 

 

19 
 

 اجعل الفاعل مثنى وغير ما يلزم  حضر المعلم الحفل  .   

 علمان الحفل  محضر ال

 

 
 

 درجات       6    األسلوب اللغوي
2٠ 

 

 "   تعجب من طول النخلة .

 .ما أطول النخلة  جـ ؟ما أطول النخلة ب ما أطول النخلة ! أ



 

21 
 

 نوع األسلوب في الجملة السابقة  :                   ما أنفع الرياضة للجسم !

 استفهام  جـ نفي   ب تعجب  أ

 

22 
 

 علمة الترقيم المناسبة ألسلوب التعجب 

 . جـ ! ب ؟ أ

 

 درجات 3                                  اكتب ما يملى عليك  
 المؤمن يؤدي واجبه وفؤاده منشرح .

 
 درجات  6                                                        الخط 

   : اكتب ما يلي بخط النسخ 
 فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم األخالق  

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

 

 



 اململكة العربية السعوديةف

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم مبنطقة ....

 املدرسة .........

 

 ة : لغيت اجلميلة املاد

 امسالصف : اخل

 الزمن : ساعتان

 
 الدرجة رقما الدرجة كتابة ة وتوقيعهااملدقق ة وتوقيعهااملراجع صححة وتوقيعهاامل

     
 هـ 1443اختبار الفصل الدراسي الثاني ) الدور األول ( للعام  

 السؤال األول 
ولد سامي   في  بيت صغير متواضع وبين حضنين دافئين حنونين لا تعرف القسوة إليهما طريًقا وقد تربى على  

الأخلاق الحميدة فأصبح شخصية فاضلة لكن لضعف إمكانيات الأب لم يتمكن من إكمال تعليمه فانضم إلي أبوه 

ليتعلم حرفة الملوك ، فكان سامي ذكيًا جًدا ونشيط الحركة وذا همٍة عاليٍة فكان يحضر دائًما مبكًرا للمنجرة يرتبها 

   للأب ويجهزها حتى إذا حضر أبو سامي بدأ العمل معه وسرعان ما تعلم صنعة النجارة

المنجرة كثيًرا فقد أصبح   من عمره تولى جميع المهام دون أبوه الذي لم يعد يحضر إلي فلما بلغ الرابعة والعشرين  

يعتمد على سامي ويأتي بالعمل من قبل معارفه وينجزها سامي في الوقت المحدد وفي مرة كان سامي في 

طريقه لتسليم طلبية لأحد الزبائن وهو في الطريق خطرت على باله فكرة! وهي أن يقوم بعمل بطاقات خاصة  

ًة للمحل وعرًضا للأعمال المنجزة والفنيات التي قام بها فكتب على بالمحل لتوزيعها على الزائرين وبعض التجار دعاي

البطاقة )كلنا مصانع لكن من يبقى على الآلات ومن يضاعف عددها هنا التحدي( قد تبدو هذه العبارة عادية جًدا في 

ي ولم يعد المحل نظر العامة لكنها تصنع فرًقا في نفوس الباحثين عن محلات النجارة بدأت الطلبات تنهال على سام 

يتسع لكل تلك الأعمال فاقترح على أبوه أن ينتقل إلي محل أكبر ويستقطب أيٍد عاملٍة ليتمكن من تنفيذ الطلبات 

 .في وقتها وبجودة عالية فوافق أبو سامي على الفور

 

ي  أ / اقر
ي أجالنص التالي قراءة فهم ثم ئ   عن المطلوب :  يب 

                          .............  :  مصانعكلمة  مفرد   -           ...     ................القسوة ضد  كلمة  :  -

 : ............ حرفة مرادف كلمة  -

 ؟ ...........................  مل يكمل سامي تعليمه ملاذا  -

ما السبب الذي دفع سامي لنا مصانع لكن من يبقى على الآلات ومن يضاعف عددها هنا التحدي( )ك -

 لكتابة هذه العبارة 
 ............................................................................................. .............  

 

 
 ..............................................رقم الجلوس : ..............  :  ةاسم الطالب

 

تابع

 



 عالمة صح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات التالية :  ب / ضعي 

 )      (     ولد سامي يف بيت كبري وواسع  •

 )        (    توىل سامي مجيع املهام يف عمر الرابعة والعشرين  •

 (   )         تربى سامي على األخالق احلميد ة                   •

 أكملي الفراغات التالية من النص ج / 

 تعلم سامي من والده  صنعة ..................  •

 0 يستقطب ............عاملة   اقرتح سامي على والده  أن •

 اإلجابة الصحيحة  : اري د/ اخت

 :    كان سامي  •

      عاديا  -3       مهمال  -2           ذكيا  -1

 للنص :    فكرة العامة ال •

 العمل يف املدرسة   -3    فوائد املصانع     -2        اليد العاملة ثروة  -1

ي النص هي  •
 
 حرفة الملوك الواردة ف

 الفالحه  -3نجاره              ال -2                   دادهاحل -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلجابة الصحيحة : اري أ / اخت

 أسلوب  (      !  عظم خلق هللا  ما أ)   

 نداء -4       تعجب  -3            استفهام  -2           نفي   -1     

ي اشتملت عل أسلوب   ج/ ضعي 
 تعجب  عالمة صح أمام الجملة الب 

   ما أمسك ؟ -3          حافظ على وقتك   -2            ! ما أروع الزهر -1

   نقولالتعجب باستعمال أسلوب  الطبيعة ال نتعجب من جم د/ 

 ما أمجل الطبيعة ! -3         تعجبين الطبيعة  -2      مجال الطبيعة مبهر -1

 تابع 



 السؤال الثاني : 
 اإلجابة الصحيحة :  ارياختأ / 

 

 السؤال الثالث : 
 أكملي العبارات التالية : أ / 

ي كلمة ) مؤمن ( متوسطة عل واو ألنها............وما قبلها   -1
 
كتبت الهمزة ف

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

ي كلمة )   -2
 
 ( متوسطة عل واو   دؤوبكتبت الهمزة ف

 ألنها............وما قبلها ................. 

 بلها ساكن  ومة وما قطة عل واو إذا كانت مضم تكتب الهمزة متوس -3

 ........... ... ....أقوى من .. .... ألن .... 

 

 

 مؤنث سالم -3 ذكر سالم م-2 تكسير  -1                                 مجع   اجلمع يف كلمة ) أقالم ( يسمى -أ 

   عالم-3 معلمون  -2 معلمات -1 كلمة معلم ل الصحيح  مع اجل -ب

 ياء وتاء  -3 واو ونون  -2 ألف وتاء -1 عالمة مجع املذكر السامل  -ج

ما دل على أكثر من اثنني بزيادة ألف وتاء على  -د

 مفرده

جمع مؤنث -1
 سالم

جمع مذكر  -3 جمع تكسير -2
 سالم 

 مرفوع بالضمة -3 مرفوع بالنون -2 مرفوع بالواو -1 ملة الفاعل يف اجل 0سلمون اخلري حيب امل -ـه

 أخوك -3 يك أخ -2 أخاك -1 فوائد العلم تعلم .......... -و

فاعل مرفوع  -1                  إعراب ما حتته خط 0يف النشاط  الصديقانيشارك -ي
 بالنون

فاعل مرفوع  -2
 باأللف 

فاعل مرفوع  -3
 بالضمة 

  -1                         حيرص ......على احلضور  -م
 
  -2 الطالب

 
 -3 الطالب

 
 الطالب

 المعلمان -3 المعلمير  -2 مون المعل -1 .......افأ املدير .ك -و

مفعول به -1         إعراب ما حتته خط 0 اآلالتتستخدم املصانع    -ي
 منصوب باأللف 

مفعول به  -2
 فتحة منصوب بال

مفعول به -3
 كرسة منصوب بال

 قصص -3 قصتير  -2 قصتان -1                         فيدتنيمقرأ حممد ..........-م

 تابع

 



ي  أ   مل عليك : ما ي  /اكتب 

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

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

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

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

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

..................................................................................... ....................................................................... 
 السؤال الرابع : 

   ضعي عالمة  صح أو خطأ  أمام العبارات التالية ا / 

ي خط النسخ  المن الحروف المرتكزة ع-
 
 )       (          ميمل السطر ف

 (    )   تكزةمستقرة ومر   تنقسم الحروف من حيث كتابتها عل السطر إل قسمير  -

ات خط النسخ -  )       (                        جمال خروفه     من ممير 

 
ي  ي تمت دراستها   ب / اكتب 

 الجملة التالية بخط النسخ مع مراعاة القواعد والتعليمات الب 

 بالعلم تتقدم األمم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لة   هت  الأ سئ 
ت   ان 

ق   ت  الت وف  ي  لك ب 
ات  ئ  من 

 املعلمة : نورة الأمحري مع ت 



 اململكة العربية السعوديةف

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم مبنطقة ....

 املدرسة .........

 

 ة : لغيت اجلميلة املاد

 امسالصف : اخل

 الزمن : ساعتان

 
 الدرجة رقما الدرجة كتابة اوتوقيعه ةاملدقق اوتوقيعه ه املراجع اوتوقيعه هصححامل

     
 هـ 1443اختبار الفصل الدراسي الثاني ) الدور األول ( للعام  منوذج إجابة  

 السؤال األول
ولد سامي   في  بيت صغير متواضع وبين حضنين دافئين حنونين لا تعرف القسوة إليهما طريًقا وقد تربى على  

الأخلاق الحميدة فأصبح شخصية فاضلة لكن لضعف إمكانيات الأب لم يتمكن من إكمال تعليمه فانضم إلي أبوه 

ليتعلم حرفة الملوك ، فكان سامي ذكيًا جًدا ونشيط الحركة وذا همٍة عاليٍة فكان يحضر دائًما مبكًرا للمنجرة يرتبها 

   للأب ويجهزها حتى إذا حضر أبو سامي بدأ العمل معه وسرعان ما تعلم صنعة النجارة

المنجرة كثيًرا فقد أصبح   من عمره تولى جميع المهام دون أبوه الذي لم يعد يحضر إلي فلما بلغ الرابعة والعشرين  

يعتمد على سامي ويأتي بالعمل من قبل معارفه وينجزها سامي في الوقت المحدد وفي مرة كان سامي في 

طريقه لتسليم طلبية لأحد الزبائن وهو في الطريق خطرت على باله فكرة! وهي أن يقوم بعمل بطاقات خاصة  

ًة للمحل وعرًضا للأعمال المنجزة والفنيات التي قام بها فكتب على بالمحل لتوزيعها على الزائرين وبعض التجار دعاي

البطاقة )كلنا مصانع لكن من يبقى على الآلات ومن يضاعف عددها هنا التحدي( قد تبدو هذه العبارة عادية جًدا في 

ي ولم يعد المحل نظر العامة لكنها تصنع فرًقا في نفوس الباحثين عن محلات النجارة بدأت الطلبات تنهال على سام 

يتسع لكل تلك الأعمال فاقترح على أبوه أن ينتقل إلي محل أكبر ويستقطب أيٍد عاملٍة ليتمكن من تنفيذ الطلبات 

 .في وقتها وبجودة عالية فوافق أبو سامي على الفور

 

ي  أ / اقر
ي النص التالي قراءة فهم ثم أ ئ   3،50الدرجة : عن المطلوب :  جيب 

                                   مصنع.:  مصانعكلمة مفرد  -               احلنان..القسوة ضد  كلمة  :  -

 عمل - مهنة:  حرفة مرادف كلمة  -

 لضعف إمكانيات األب؟ .  مل يكمل سامي تعليمه ملاذا  -

ما السبب الذي دفع سامي لنا مصانع لكن من يبقى على الآلات ومن يضاعف عددها هنا التحدي( )ك -

 لكتابة هذه العبارة 
 نجرة دعاية للمحل وعرض أعمال الم........

 

 

 

  

تابع 

 



 1،50الدرجة :  عالمة صح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات التالية :  ب / ضعي 

 (  ×)         ولد سامي يف بيت كبري وواسع  •

 (        )    توىل سامي مجيع املهام يف عمر الرابعة والعشرين  •

 (      )      تربى سامي على األخالق احلميد ة                   •

 2الدرجة :  الفراغات التالية من النص   أكملي ج / 

 لنجارهاتعلم سامي من والده  صنعة   •

 0 ........عاملة أيديستقطب ....  اقرتح سامي على والده  أن •

 3:  الدرجة  اإلجابة الصحيحة  :  اريد/ اخت

 :    كان سامي  •

      عاديا  -3       مهمال  -2            ذكيا -1

 للنص :    فكرة العامة ال •

 العمل يف املدرسة   -3    فوائد املصانع     -2         اليد العاملة ثروة -1

ي النص هي  •
 
 حرفة الملوك الواردة ف

 الفالحه  -3              نجارهال -2                   دادهاحل -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3: الدرجة  إلجابة الصحيحة : اري أ / اخت

 أسلوب  (      !  عظم خلق هللا  ما أ)   

 نداء -4        تعجب -3            استفهام  -2           نفي   -1     

ي اشتملت عل أسلوب   ج/ ضعي 
 تعجب  عالمة صح أمام الجملة الب 

1- ما أمسك ؟ -3          حافظ على وقتك   -2            ! ما أروع الزهر   

   نقولالتعجب باستعمال أسلوب  الطبيعة ال نتعجب من جم د/ 

 ما أمجل الطبيعة ! -3         تعجبين الطبيعة  -2      مجال الطبيعة مبهر -1

 تابع 



 السؤال الثاني : 
 11الدرجة :  إلجابة الصحيحة : اري اختأ / 

 

 السؤال الثالث : 
 3الدرجة : العبارات التالية :  أكملي أ / 

ي كلمة ) مؤمن ( متوسطة عل واو ألنها -1
 
 مضموموما قبلها ساكنةكتبت الهمزة ف

ي كلمة )   -2
 
 ( متوسطة عل واو   دؤوبكتبت الهمزة ف

 مفتوحوما قبلها مضمومةألنها

 بلها ساكن  ومة وما قطة عل واو إذا كانت مضم تكتب الهمزة متوس -3

 السكونأقوى من الضمة ألن 

 

 

 

 مؤنث سالم -3 ذكر سالم م-2   تكسي  -1                                 مجع   اجلمع يف كلمة ) أقالم ( يسمى -أ 

   عالم-3   معلمون-2 معلمات -1 كلمة معلم ل الصحيح  مع اجل -ب

 ياء وتاء  -3   واو ونون-2 ألف وتاء -1 عالمة مجع املذكر السامل  -ج

ما دل على أكثر من اثنني بزيادة ألف وتاء على  -د

 مفرده

جمع مؤنث -1
 سالم

جمع مذكر  -3 جمع تكسي  -2
 سالم 

 مرفوع بالضمة -3 مرفوع بالنون -2 مرفوع بالواو -1 ملة الفاعل يف اجل 0سلمون اخلري حيب امل -ـه

 أخوك -3 يك أخ -2 أخاك -1 فوائد العلم تعلم .......... -و

فاعل مرفوع  -1                  إعراب ما حتته خط 0يف النشاط  الصديقانيشارك -ي
 بالنون

فاعل مرفوع  -2
 باأللف 

فاعل مرفوع  -3
 بالضمة 

 ال -1                         حيرص ......على احلضور  -م
 
  -2 طالب

 
 -3 الطالب

 
 الطالب

 المعلمان -3 المعلمي   -2 مون المعل -1 .......افأ املدير .ك -و

مفعول به -1         إعراب ما حتته خط 0 اآلالتتستخدم املصانع    -ي
 منصوب باأللف 

مفعول به  -2
 فتحة منصوب بال

مفعول به -3
  كرسةمنصوب بال

 قصص -3 قصتي   -2 قصتان -1                         فيدتنيمقرأ حممد ..........-م

 تابع

 



ي  أ   5الدرجة : مل عليك : ما ي  /اكتب 

ي طاعته ويسخر ،  العبادة هلل مؤمن يؤدي ال
 
 0نعم هللا عليه ف

 السؤال الرابع : 
 3الدرجة :  عالمة  صح أو خطأ  أمام العبارات التالية  ضعي ا / 

ي خط النسخ  المن الحروف المرتكزة ع-
 
 (   × )              ميمل السطر ف

 (   )   تكزةمستقرة ومر   تنقسم الحروف من حيث كتابتها عل السطر إل قسمي   -

ات خط النسخ -  (    )                           جمال خروفه     من ممي  

 
ي  ي تمت دراستها   ب / اكتب 

 الجملة التالية بخط النسخ مع مراعاة القواعد والتعليمات الب 

 5الدرجة :

 بالعلم تتقدم األمم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لة   هت  الأ سئ 
ت   ان 

ق   ت  الت وف  ي  لك ب 
ات  ئ  من 

 معمل املادة : .............. مع ت 


