
3102الموحد المحلي يناير   

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط مادة اللغة العربية
 الدرس اللغوي الشكل والفهم

 التعبير الكتابي
  3/اإلمالء  6/الصرف والتحويل  6/التراكيب  8/الشكل  12/ الفهم

/20 /15 /15 

/50 

 (ن02)والفهم الشكل:أوال 
 (ن1)شعر : أحس   (ن1)تحرك: تهز  (ن1)ظاهرة  :  مكشوفة -1
 (ن1)أبعدت : أسندت  (ن1)ارتفع: تدلى  (ن1)الشمال : اليمين -0
 (ن1)شعاع : أشعة  (ن1)سطح:سطوح -3
 (ن0) للـمـغـامرة طـلبـا الزيتون شجـرة أحـمـد الـتـلـميـذ تـسلـق -4
 (ن0) الهواء في معلقا جسمه تدلىو الشجرة، فروع ببعض اشتبكت وثيابه وقع،ف زل -5
 (ن0. )لتنجده وصعدت الشجرة، إلى وأسندته بسلم، جاءت حه،صيا أمه بعدما سمعت -6
 (ن2.05)تنقص لكل خطأ  :الشكل  -7

 (ن15. )الدرس اللغوي: ثانيا
 (ن6. )التراكيب - أ

 : صل بسهم الجملة بالظاهرة التركيبية المناسبة -1
 (ن2.5)نعت   الزيتون شجـرة أحـمـد الـتـلـميـذ تـسلـق

 (ن2.5)بدل                  الشمال وذات اليمين ذات ميالنا به تميل

 (ن2.5)مفعول مطلق      البعيد النهر رأى

 . ينالتالي ينيناسب الجدول إستخرج من النص ما -1

(شبه جملة)خبره  (ضمير)اسمه    ناسخ حرفي 

 (ن2.5)    كأنــــ (ن2.5) ــــــــه (ن2.5) سفينة ظهر على
 

(شبه جملة)خبره  (ظاهر)اسمه    ناسخ فعلي 

(ن2.5) وقوعه (ن2.5) على األرض (ن2.5) كان   

 (ن2.5)نعت : ج  ئها  ( ن2.5)مفعول ألجله  :طلبا  (ن2.5)مفعول به : شجرة -0
 (ن6):الصرف والتحويل -ب
 .استخرج من النص مايناسب الجدول التالي -1

 فعل أجوف فعل مهموز فعل مضعف فعل سالم

 (ن2.5) مال (ن2.5) رأى (ن2.5) هز (ن2.5) سمع

 . تخرج من النص ما يناسب النصإس -0
 حروف الزيادة الفعل المزيد

 (ن2.5)األلف والتاء (ن2.5)اشتبك

 (ن2.5)األلف (ن2.5)أسند

 (نقطة 1)    تناديهما أمهما سمعتا اللحظة تلك وفي:  المؤنث المثنى -3
 (نقطة1)       تناديهم أمهم سمعوا اللحظة تلك وفي:  لمذكر الجمعا

 (ن3. )اإلمالء -ج
  (ن2.5) . المحكمة إلى قاض حضر -1

 (ن2.5). للمتهم متتابعة أسئلة يوجه قاضيا تابعت
 : أخطاء من التالية بالجمل ما صحح -0

 (ن2.5). الخلفاء أعدل الخطاب بن عمر
 (ن2.5). ةاللوح عن التلميذات( ن2.5) ةاألستاذ (ن2.5) تشكر

 (ن15).التعبير الكتابي: ثالثا
 (ن4. )مقدمة: المقدمة

 (ن0. )والنباتات األشجاردور : رضالع
 (ن0. )والنباتات األشجارفوائد            
 (  ن0. )والنباتات األشجارطرق حماية           
 (ن4.)الخاتمة: الخاتمة

 (ن1)مقروئية الخط 
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