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االجابة النوذجٌة
وتوزٌع الدرجات
السؤال األول :التعبير (خمس وعشرون درجة)
المطلوب من الطالب كتابة عشر جمل  ،لكل جملة درجتان وبقٌة الدرجات الخمس
للفكرة والتنسٌق  ،و عند اعطاء الدرجة للجملة تراعى األخطأ النحوٌة واللؽوٌة.
السؤال الثاني :الفهم واالستيعاب (خمس وعشرون درجة)
أ -اجابة عن األسئلة بالجمل الكاملة (عشر درجات)
المطلوب من الطالب اجابة عن األسئلة بجملة كاملة ولكل اجابة صحٌح درجتان .إن
كان االجابة فً جملة ؼٌر كاملة ولكن االجابة صحٌحة فلها درجة واحدة.
 -1الذٌن ابتالهم هللا هم رجل أبرص ورجل أقرع ورجل أعمى .بعث هللا
إلٌهم ملكا.
 -2أحب شٌئ إلى األعمى هو أن ٌرد هللا إلٌه بصره فٌبصر به الناس.
 -3أجاب األبرص واألقرع عندما سألهما المسكٌن البالغ فً سره بأن
الحقوق كثٌرة وأموالهم إنما جاءت إلٌه من المٌراث.
 -4رد األعمى عندما سأله المسكٌن البالغ فً سفره بأن كان أعمى فرد هللا
إلٌه بصره فأذن له أن ٌأخذ ما ٌرٌد.
 -5رضً هللا عن األعمى وسخط عن األربص واألقرع.
ب -صل عبارات القائمة (أ) مع ما يناسبها من عبارات القائمة (ب) لتكون
جملة مفيدة ،واكتبها( :خمس درجات)
على الطالب أن ٌكتب خمس جمل مفٌدة .و لكل اجابة صحٌحة درجة واحدة
 -1فأتى األبرص فقال :أي شًء أحب إلٌك ؟ قال :لون حسن وجلد حسن.
 -2فأتى األقرع فقال :أٌشًء أحب إلٌك ؟ قال :شعر حسن.
 -3قال :أي المال أحب إلٌك ؟ قال :الؽنم
 -4أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعٌرا أتبلػ به فً سفري
 -5أسألك بالذي ر ّد علٌك بصرك شاة أتبلػ بها فً سفري.
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ج -استخرج من النص( :عشر درجات)
على الطالب أن ٌقرأ النص جٌد ثم ٌستخرج من النص ما ٌأتً:
لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة
 -1الفاعل  -المرء
 -2جمع مذكر سالم  -المسلمٌن
 -3اسم مجرور  -الناس
 -4صفة  -أجمل
 -5موصوؾ  -سٌاحة
 -6جمع تكسٌر  -وفود
 -7فعل المضارع ٌ -ترك
 -8فعل األمر  -أذن
 -9ظرؾ مكان  -بٌن
 -11مفعول به – الضمٌر فً أمره.

السؤال الثالث :التدريبات والمهارات اللغوية (ثالثون درجة)
أ -ضع الفعل في الفراغ بعد تصحيحه (عشر درجات)
لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة
ٌ -1ركبان
ٌ -2حضرن
ٌ -3لعبون
 -4تكتب
ٌ -5عدان
ٌ -6خرج
 -7تسافر
ٌ -8سبحون
ٌ -9طفن
ٌ -11نزلون
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ب -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة (عشر درجات)
لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة
استٌقظت – الفجر – رجعت/عدت – جاهزا – مالبس – العام – العطلة –
بلدي – تتأخر  -عائلتً
ت -اقرأ النص ثم أعد كتابة الفقرة مبتدئا كما ُذكر( :عشر درجات)
لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة
 -1طلبنا
 -2إلٌنا
 -3لنشتري
 -4قلنا
 -5لوالدنا
 -6سنعود
 -7قرٌتنا
 -8سنحمل
 -9معنا
 -11عائلتنا
السؤال الرابع  :القواعد اللغوية (عشرون درجة)
(أ) ضعل الفعل الذي بين القوسين في الفراغ بعد تغيير ما يلزم (خمس درجات)
لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة
 -1أراد الرجل أن ٌذهب إلى السوق( .ذهب)
مالبس ْ
المدرسةِ( .ت ْؽسِ لٌِن)
ت لم تؽتسلً
 -2أن ِ
ِ
ُ
ُ
 -3ركب ال َّتالمٌِذ الحافِلة لِـ ٌصلوا ُم َّبك ِِرٌنٌ( .صِ لون)
ران)
ان لن ٌنتظرا ط ِوٌالًْ ٌ( .نتظِ ِ
 -4الم َّدرِّ ست ِ
(ت ْذهبُون)
س إِلى الحدٌِقة.
 -5أ ْن ُتم لم تذهبوا أمْ ِ
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(ب) ضع في الفراغ حرف جر مناسب (خمس درجات)
لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة
-1
-2
-3
-4
-5

ت ْك ُتبُ فاطِ م ُة ال َّدرْ س بـ القلم.
سافر أحْ مد إلى المدٌِنة .
اإلما ُم من المسْ ِجد.
خرج ِ
وصل الم َّدرِّ سة إلى الفصْ ِل.
قطع مُح َّم ٌد الفاكِهة بـ ال ِّسكٌِن.

وف اآلتِية فِي ُج ْملَ ٍة ُمفِي َد ٍة (خمس درجات)
اس َت ْعمِل ال ُّظ ُر ُ
(ت) ْ
لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة
 -1ساعة – قضٌت ساعة فً المكتبة
 -2نهارا – أذهب إلى المدرسة نهارا.
 -3سنة – درسة فً الجامعة سنة
ٌ -4وما – مكثت ٌوما فً مكة
 -5صباحا – أذهب إلى المدرسة صباحا.
ال( :خمس درجات)
(ث) َح ِّول َكما فِي ال ِم َث ِ
لكل إجابة صحٌحة درجة واحدة
 -1أصبحا مهندسان
 -2أصبحوا مشؽولٌن.
 -3أصبحنا مدرسات
 -4أصبحتم سرٌعٌن.
 -5أصبحنا مشهورات.

ޢަރަބިބަސް _ މާކިން ސްކީމް

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު –  5102ޑީ.ޕީ.އީ

