وحدة:
اللغة العربية العربية والرتبية اإلسالمية

الشهة الدراسية  2011ـــــــــــ  2012م

اإلاملكت اإلاغسبُت

الامخحان اإلاىحد ؤلاكلُمي لىُل
شهاد الدزوض الابخدائُت

وشازة التربُت الىطىُت
ألاكادًمُت الجهىٍت للتربُت والخكىًٍ

املدة الزمهية :ساعة ونصف
املعامل3 :

دورة يونيو  2012م
الشهة الشادسة مو التعليم االبتدائي

حهت طىض ماطت دزعت
هُابت طُدي إفني

عهاصر اإلجـابة وسلم التهقيط

اللغة العربية

www.9alami.info

 الشكل والفهم 20 ( :هلطت)
شلصال ومد بحسي

في الثامىت صباحا ،كىذ أحلع مع أصدكائي في ملهى ،أجىاول فطىزي ،شعسها بهصة
 8نقط و
بظُطت ،بعدها مباشسة داهمىا إحظاض بأن ألازض أخرث جحملىا إلى ألاعلى ،زم عادث وزاحذ تهتز ختصم نصف
ًمُىا وَظازا ،فبدأث جسججف بعىف .لم ًمس إال زالر عشسة دكُلت حتى زأًىا أعدادا كبيرة مً نقطة عو كل
خطا
الظكان ًأجىن مً حهت البحس هحى مكان جىاحدها هازبين مً خطس هجهلهً ،لىلىن " :إن اإلاُاه

1

جىطلم مً البحس وجصداد ازجفاعا في طسٍلها إلى اإلادًىت ".
2
3
4
5
6


جلت :شكل مً أشكال الخظازَع ذو ازجفاع مخىطط وكمت مظخدًسة/
جسججف :تهتز/
ازجفاعا  #اهخفاطا
هجهله  #وعلمه
بحاز
بحس
أصباح
صباح
الصلصال واإلاد البحسي حُث إن الصلصال كان طببا في اإلاد البحسي.
وعم ،حُث أهلره أخىه علي بشاحىخه التي هللخه ومً معه إلى مكان مسجفع.
التراكُب والصسف والخحىٍل 12 ( :هلطت )

مغمىزة :ممخلئت

 3نقط
نقطتاى
نقطتاى
 3نقط
نقطتاى

 .1التراكُب 6 ( :هلط):
أ

أداة اطخثىاء :إال
ب

وعذ حلُلي :بظُطت ...ـ

حال مفسدة :هازبين ـ هاسخ فعلي :كان ـ هاسخ حسفي :إن.

ألازض :اطم إن مىصىب بالفخحت الظاهسة في آخسه دكُلت :جمُيز العدد مىصىب بالفخحت الظاهسة في آخسه
علي :بدل مطابم جابع للمبدل مىه في السفع

بعع :مظدثنى بإال مىصىب وحىبا وهى مظاف

 3نقط
 3نقط

 .2الصسف والخحىٍل 6 ( :هلط)
اطم فاعل :هازبين

أ
ب

اطم مفعىل :مغمىزة

لم ًمس إال مائت دكُلت

اطم ميظىب :بحسي

فعل معخل :عادث ...

لم ًمس إال زالزت عشس ًىما

 3نقط
 3نقط

 ؤلامالء 3 ( :هلط)
حمصة بً محمد فتى كسٍم ألاخالق

أ
ب

عاملت

عامالث

كاض

كظاة

 5,1ى
فخاة

فخُاث

 5,1ى
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 الخعبير الكخابي 15 ( :هلطت)
الالتزام بىص اإلاىطىع

 4نقط

احترام كىاعد ؤلامالء والتراكُب والصسف

 4نقط

حظلظل ألافكاز وجصمُم الىص

4نقط

ملسوئُت الىص وهظافت اإلاىخىج

 3نقط

الرتبية اإلسالمية:
 اللسآن الكسٍم 5 ( :هلط)
فطاف عليها طائف مً زبك وهم هائمىن ،فأصبحذ كالصسٍم .فخىادوا مصبحين ،أن اغدوا على حسزكم إن

1

كىخم صازمين فاهطللىا وهم ًخخافخىن ،أال ًدخلنها الُىم علُكم مظكين.

2

الصسٍم = السماد ألاطىد ًخخافخىن = ًخفىن كالمهم

 3نقط
نقطتاى 2

 العلائد والعباداث 3 ( :هلط)
.1
آلاًـ ـ ـ ـ ــت

الصفت اإلاظخيبطت منها

الخىلُط

إن هللا على كل ش يء كدًس

اللدزة

 5,,1نقطة

إن هللا علُم براث الصدوز

العلم

 5,,1نقطة

وهى الظمُع البصير

الظمع والبصس

 5,,1نقطة

.2
ًسبي الاوظان على الصبر وعلى اللىع ـ ًسٍح الجهاش الهظمي ...

 5,,1نقطة

 آلاداب والظيرة الىبىٍت ( :هلطخان)
1

مً حظً إطالم اإلاسء جسكه ما ال ٌعىُه

 5نقطة

2

حج السطىل صلى هللا علُه وطلم مسة واحدة في الظىت العاشسة للهجسة

 5نقطة

ملحوظة هامة:
 مجموع نقط اللغة العربية  05نقطة
 مجموع نقط التربية اإلسالمية  05نقط
 المجموع الكلي للنقط  05نقطة
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