االيزحبٌ انًٕحذ اإلقه ًٙٛنُٛم شٓبدح انذسٔس االثزذائٛخ
دٔسح 0202 َٕٕٛٚ

رصحٛح يبدح انهغخ انعشثٛخ ٔانزشثٛخ اإلصاليٛخ

أوال :وحدة اللغة العربية
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 /Iالقراءة ( 02نقطة)
(2وقط)

 /*1انزهُس – حمبٔخ انجٕئخ ......... -

ٍٔ /2ذد انزهُس حٕبح اإلوسبن ثخطز اإلصبثخ ثبألمزاض َاوزشبرٌب َرزاجغ جُدح مُارد انمبء َانغذاء (3وقط)
 /*3انفكزح األسبسٕخ نهىص :انزهُس ظبٌزح مزىبمٕخ رزطهت انُػٓ ثمخبطزٌب َرضبفز انجٍُد نمحبرثزٍب (3ن)
 /*4مزادفبد انكهمبد انزبنٕخ:
اجزىبة :رفبدْ ،

مخٕف:مزػت ،

(3وقط)

اوزشبر:رفشٓ

 /*5أضذاد انكهمبد انزبنٕخ:
ٔإكذ≠ٔىفٓ ،

سهجب≠ئٔجبثب ،

 /*6انشكم  :جمٕؼٍم

– محذَدح

(3وقط)
انمضزح≠انىبفؼخ.
(6وقط)

– حزّ ٔؼزمذَا سٕبسبد ثٕئٕخ,

 /IIانززاكٕت (6وقط)
 /1اإلػزاة:
 وفسً :وفس رُكٕذ مؼىُْ ربثغ نهمإكذ ٌَُ مضبف ،انٍبء ضمٕز مزصم فٓ محم جز مضبف ئنًٕ1( .ن)
 محذرٔه :حبل مىصُة (ػالمخ وصجً انٕبء ألوً جمغ) (1ن)
- /2اررفؼذ:اررفغ فؼم مبض مجىٓ ػهّ انفزح َربء انزأوٕش انسبكىخ ال محم نٍب مه اإلػزاة (ن)0,5
-

/*3

وسجخ :فبػم مزفُع ثبنضمخ انظبٌزح ػهّ آخزي ٌَُ مضبف (0,5ن)
انزهُس:مضبف ئنًٕ مجزَر ثبنكسزح انظبٌزح ػهّ آخزي (0,5ن)
اررفبػب :مفؼُل مطهق مىصُة (0,5ن)
مزػجب :وؼذ حقٕقٓ ربثغ نمىؼُرً0,5( .ن)
(1,5وقطخ)
أ -رمٕٕش

-1سبٌمذ فٓ حمهخ انىظبفخ حفبظب ػهّ انجٕئخ
-2رشداد انجٕئخ ضزرا مغ اررفبع ػذد انسكبن

ة -مفؼُل مطهق

 -3وزٔذ مجبال سهٕمخ ثٕئزً

ج -مفؼُل ألجهً
د -وؼذ سججٓ
1
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 /IIIانصزف َانزحُٔم (6وقط)
/*1
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(2وقط)

مجزد

مشٔذ

رذٌجٕه  ،دحزج

ٌذد ٔ ،ؼزمذَن

(2وقط)

/2

حضز سجؼخ ممزضٕه َ صالس طجٕجبد ئنّ انمذرسخ.
(2وقط)

/*3

 -1مصؼذ

أ -اسم آنخ

 -2صؼُد

ة -اسم فبػم

 -3صبػذ

ج -اسم سمبن

 -4مطهغ

د -مصذر
ي -اسم مفؼُل

 /IVاإلمالء (3وقط)
(َ3قط)

/*1

د-ح

ٖ-ا

اثٍ  -ثٍ

أ–ئ–ء-ئ-ؤ

يجُـِ

دعبح

قشاءح

عًش ثه انخطبة

سيـِ

فئبد

شـؤٌٔ

اثه خبن ٙيٓزة

دَٛــا

يضبٔاح

شبطئ

اثه سشذ فٛهضٕف عشثٙ

 /Vانزؼجٕز انكزبثٓ  /اإلوشبء (15وقطخ)
انًعٛبس
انحجى
يالءيخ انًُزٕج نهًٕضٕع
صاليخ انهغخ
عاليبد انزشقٛى
اإلثذاع
انًجًٕع

صهى انزُقٛط
أقم أٔ أكثش يٍ انًطهٕة ثضطش ٔاحذ يبعذا رنك ركش أصجبة أٔ يخبطش انزهٕس ركش حهٕل أٔ صهٕكبد نحًبٚخ انجٛئخأقم يٍ 3أخطبء رشكٛجٛخث5ٔ3 ٍٛأخطبءأكثش يٍ رنكأقم يٍ 3اصزعًبالد خبطئخأكثش يٍ رنك-ئضبفخ عُصش غٛش يطهٕة ٔيشرجط ثبنًٕضٕع
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انُقطخ
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صبوٕبَ :حذح انززثٕخ اإلسالمٕخ
 /Iانقزآن انكزٔم (5وقط)
" /1فبصجش نحكى سثك ٔال ركٍ كصبحت انحٕد ئر َبدٖ سثّ ْٕٔ يكظٕو نٕال أٌ رذاسكّ َعًخ
يٍ سثّ نُجز ف ٙانعشاء ْٕٔ يزيٕو .فبجزجبِ سثّ فجعهّ يٍ انصبنحٔ ٍٛئٌ ٚكبد انز ٍٚكفشٔا
نٛزنقَٕك ثأثصبسْى نًب صًعٕا انزكش ٔٚقٕنٌٕ ئَّ نًجٌَُٕ3( ".قط)
 /*2أرًى (٘) يب ٚه: ٙ
(َ1قطخ)
 ْزِ اٜٚبد اقزطفذ يٍ صٕسح انقهى. انًقصٕد فٓٛب ثصبحت انحٕد :انُجَٕٚ ٙش عه ّٛانضالو. /*3اركش (٘) انقبعذح انزجٕٚذٚخ انٕاسدح ف ٙيب ٚه:ٙ
(َ1قطخ)
 -أن رذاسكّ :اإلخفبء

 -نًجـٌُٕ:انقهقهخ

 /IIػقبئذ َػجبداد (2,5وقط)
َ 1,5( /*1قطخ)
يب ٚضزحٛم ف ٙحقّ رعبنٗ

يب ٚجت يٍ انصفبد ف ٙحقّ رعبنٗ

-انعجز – انفُبء  -انعذو

 -انقذسح  -انقذو  -انعهى

(َ1قطخ)

 /*2انعجبساد انز ٙرفضذ انصٕو:
 -انقٙء انعًذ  -انُٕو انثقٛم – -قٕل انزٔس .

 /IIIآداة ئسالمٕخ ( 2,5وقط)
/1
َ -1زٔل انٕحٙ

(َ1قطخ)
 -2انٓجشح

 -4حجخ انٕداع

-3فزح يكخ

 /2انحذٚش انششٚف انز٘ ٚحثُب عهٗ أدة انحذٚش ٔانكالو انطٛت (:)ٌ1,5
عٍ أثْ ٙشٚشح سض ٙاهلل عُّ قبل  :قبل سصٕل اهلل (ص)" :يٍ كبٌ ٚإيٍ ثبهلل ٔانٕٛو اٜخش فهٛقم خٛشا أٔ
نٛصًذ"
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