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عناصر اإلجابت 

 وسهم انتنقيط

 3: انمعامم  ساعتان: انمدة انزمنيت  انهغت انعربيت: انمادة 
سهى انرُمٍظ  جفُاطر اإلجاب 

I - (ٌ 8  ) : انقراءةمجال :  

 (0.5ٌ) سردي: َٕؿ انُض   -1

 (0.5ٌ).   انفمرج األكثر ارذثاعا تانقُٕاٌ ًْ انفمرج انثاٍَح  -2

 

 نكم كهًح          0.5..  خفح ـ سرفح # ذثالم  – ...  تارد # لائؼ : - انشرح تانضذ دسة انسٍاق  -3

 (1ٌ) .....انمضٍح انرً ٌقانجٓا انُض ًْ لضٍح دٕادز انسٍر  -4

  نكم نفؾح   0.25 ...دًالخ  ـ انسرفح / انشارؿ / انٕلاٌح ــ انًارج ـ انرطٍف : ذمثم أرتقح أنفاػ دانح فهى انًجال انسكاًَ يثم  ـ  -5

 ـ  - 6     

          انًكاٌ

 

      انظفح انًًٍزج نّ

 

 انشارؿ  يٍ   ـ انرطٍف األٌسر

    يٍـ انرطٍف األي

 ـ انغرٌك  

خال يٍ األشجار   ـ ٔدش يًرذ   ٔ و

جًٍم  ـ تّ أشجار ؽهٍهح  

 يٕدش

 (يقبم مكانان وصفت واحدة نكم منهما  )

 

 نكم يكاٌ   0.25

 

  نكم طفح   0.25    

فهٍٓا يٍ ٌمثم االسرذالل ) جانذك فً انذٍا: ًْ انرً ذسهثٓا انمضٍح انرً ٌقانجٓا انُض يٍ اإلَساٌ  ـ انمًٍح انذمٕلٍح 7

 (أٔ سمظ انرجم ٔتمٍد جثرّ يهماج ٔسظ انغرٌك  .....ٔيضد ال ذهٕي فهى شًء.....طذيرّ سٍارج يارلح : انُض 
(1ٌ) 

 

 (2ٌ) ...ٌسرُكر دٕادز انسٍر   كم رأي ـ ٌمثم  8

 

II -(ن 6 ):  اندرس انهغىي مجال   

ًَُر ـ  األٌَْسِر:  شكم انكهًاخ  -1  َسَرابِ – َٓاٌحُ  – أْس

 

 نكم كهًح   0.25

ٌرافى اسرخراج  ) ال َذرٌٓا  َذٍ ـ انًارج ـ  :   ـ أسهٕب االخرظاص !يا أتٓى يُؾرْا  :   ـ  أسهٕب انرقجة        -2

 .(األسهٕب كايال 

 

 أسهٕبنكم    0.50

يٍ إَشاء انًررشخ ٌٕؽف فٍٓا يًُٕفا يٍ انظرف فً دانح انجر يـ انشكم انراو  ٔيرافاج ذمثم كم جًهح يفٍذج  -3

 . ارذثاعٓا تانًجال 

 

  نهشكم ٌ 0.50

 نهؾاْرج انهغٌٕح  0.50ٌ

نساليح انهغح  ٌ 0.50

  ٔاالرذثاط تانًجال

4-    

 انسثة عرٌمح طٍاغرّ اسى انرفضٍم  انجًهح 

كاَد أشقح انشًس أشذ 

 انرٓاتا

 0.50ألَّ فقم غٍر ثالثً 0.50 .ـ غٍر يثاشرج  0.50أشّذ انرٓاتا 

 

 

 
 

 

 0.50 .َقد ذاتـ نًُقٕذّ فً انجر ، ٔفاليح جرِ انكسرج انؾاْرج فهى آخرِ : ألجًماـ   : اإلفراب  -5

 0.50 .يضاف إنٍّ يجرٔر ، ٔفاليح جرِ انكسرج انؾاْرج فهى آخرِ : انضجح  ـ                   

 -III:    (ن 6)    :انتعبير واإلنشاءمجال 
: ي أخ        ٌرافى فً ذمٌٕى إَراج انًررشخ يا ي

)   (ذرافى عرٌمح يقانجح كم كراب يذرسً نهًٓارج ) " انُمذ ٔانذكى  " ـ  ذٕؽٍف  خغٕاخ يٓارج(.قطة واحدة ن  )ـ االنرزاو تانًغهٕب 

 (.قطتانن  ) .  ـ ساليح انهغح (.قطة واحدة ن  ) ٔذًاسكّـ اَسجاو  انًُرٕج                                (.قطتانن
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