
  

  
 
 
 
 
 

 
 عنا صر اإلجابة وسلم التنقيط        

 

 

                                                                                                                      طاغت وهصفمدة ؤلاهجـاش:                                                                              .   لغت الػسبيتالمادة : 

o ( . 02اإلاجال السئيس ي ألاول : الشكل واللساءة  )ن 

 ن(26من " وللد أصبح غالحها " إلى " في الشازع " .) : بالحسكاث الفلسة الثالثت من الىص أضبغ -1

 جلىر البيئت –ن(       الخلىر 20ضؼ غىىاها مىاطبا للىص . ) -0

 (20. ) ما ضد: الخعىز، ٌعجص -3

 ٌظخعيؼ -ًلدز : ٌعجص +                          الخخلف   : الخعىز + 

 ن(20. )كصت –كصيدة  –زطالت  – ملالت :ما هىع الىص -4

 ملالت +                      

 (20أغغ حملت بها أطلىب هداء، وأخسي بها أطلىب حعجب.) -5
 هداء : ًا إوظان حافظ غلى بيئخك .+                       

 !الخعجب : ما أحمل البيئت +                       

 ن (20. )آلاجيت حملت وزد مػىاها في الىص اختر من بين الجمل -6

 الثروة الظمكيت. جدمير + 

 ن(20. )فكاز آلاجيت حظب حظلظلها في الىصزجب ألا  -7
 (0)اهدشاز هفاًاث اإلاصاوؼ   - ( 1جلىر البيئت  )   -(  3ضسوزة الػمل الجماعي لخدبير الىفاًاث )

 ن(20. )آلاجيت اختر الليمت اإلاىاطبت للىصمن الليم  -8

 .اإلاحافظت غلى البيئت+ 

o ن(15اللغىي . )  اإلاجال السئيس ي الثاوي : الدزض 

 ن( .26. )اإلاجال الفسعي ألاول:   جساكيب 

 ن(20. )الجملت الخاليت في جسطيمت مىاطبتضؼ  -1

ضمري مضاف  خربه مجلة فعلًة

 إلًه
 ناشخ فعلٌ امسه

 فعل مضارع الفاعل ضمري جار وجمرور نعت

 أصبح عالج ها يرتكس ضمري مصترت على احلض اجلمالٌ

 ن( .20أصل كل حملت بالظاهسة التي جخضمنها : ) -2

خىن ًابظا .                                                 مفػىل مػه . -+ ًبيؼ البلال الٍص  

مىادي . -+  أها اليىم أكثر من أخي وشاظا .                                               

حال . –وشسوق الشمع .                                                 +  اطديلظذ  

جمييز  -+  اغخمد غلى هفظك ًا خامل .                                                   
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 .ٌعجب –الجمالي –هفاًاتها  أغسب ما جحخه خغ: -3

 ألهه حمؼ مؤهث طالم ، وهى مضاف والهاءالىائبت غن الكظسة  هفاًاتها : مفػىل به مىصىب بالفخحت  +

 ضمير مخصل في محل حس مضاف إليه.  +

 الجمالي : وػذ مجسوز بالكظسة الظاهسة في آخسه.  +

 .ٌعجب   : فػل مضازع مبني للمجهىل ، وهائب الفاغل ضمير مظختر في محل زفؼ  +

 ن(6. )الصسف و الخحىٍل :اإلاجال الفسعي الثاوي 
 ن( 0الجدول بما ًلي : ) امل   -1

 معحىت  –ظاهس  –أحظن  –فخح  –مىغد 

 مصدر ثالثٌ اشم زمان اشم فاعل اشم آلة اشم تفضًل

 فتح مىعد ظاهر مطخنة أحصن

 ن(1اكخب كخابت صحيحت بالحسوف : )   -أ -0

 في اللظم  طبؼ بىاث . +    

 أفظدث ًد ؤلاهمال طبؼ غشسة حدًلت .+    

 ن(1أغغ أمثلت إلطم ملصىز واطم مىلىص . ) -ب                   

 اإلاىلىص :   اللاض ي+                                                   اإلالصىز:  مىس ى               +                

 . أحىل الجملت الخاليت إلى الجمؼ اإلاىهث مؼ الشكل -3

 . غلى حماًتها فائالث غن غالج البيئت وأصسزنجحدزذ الػاإلااث مخ+         

  اإلاجال الفسعي الثالث : ؤلامالء 
 ن(1. ) أجمم كخابت الكلماث حظب اإلاعلىب -1

 اهلمسة  التاء  األلف

 فضاء رائدات دعـــــا

 ن(0أكمل الجمل الخاليت ب:) ابن( أو) بن ( . ) -2

اد فاجح ألاهدلع . +        ظازق بن ٍش

 زحالت مشهىز .ابن بعىظت +      

o ن(15) –: حػبير كخابي اإلاجال السئيس ي الثالث  

 . في طبػت أو زماهيت أطعس ، وطبل غالحهدر غن ذلك مىضحا غىاكب هرا الخعس، جححػاوي البيئت من مخاظس الخلىر            

 ن(3الخصميم :   ) +         

 ن(7الازجباط باإلاىضىع : )+         

 ن(3: )طالمت اللغت +         

  ن( 0اإلالسوئيت   :  )+        
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 عنا صر اإلجابة وسلم التنقيط

 التربيت ؤلاطالميتمادة : 

o ( . م  ن(3اإلاجال السئيس ي ألاول : كسآن كٍس

ت " .   -1    اكخب من كىله حػالى  : " الحاكت ما الحاكت "  إلى" كأنهم أعجاش هخل خاٍو

بالعاػية ،  " بسم هللا السحمن السحيم ، الحاقة ما الحاقة وما أدزاك ما الحاقة ، لر بح ثمىد وعاد بالقازعة ، فأما ثمىد فأهلمىا  

نخل  فرتي القىم فيها رصعى لأنهم أعجاش بسيح رصرص عاثية ، سخسها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسىما مىالوأما عاد فأه

        خاوية "

ح صسصس غاجيت  )  -0    ن(1غاكب هللا حػالى غاد بالعاغيت ، وغاكب زمىدا بٍس

 ن(1بين هىع اإلاد في الكلماث الخاليت : ) -3  
 الحاقة :  مد الشم                            ما أدزاك : مد منفصل               

 

o  ن(0,5) –اإلاجال السئيس ي الثاوي : غلائد وغباداث  . 

 ن(1,5 الىاحبت واإلاظخحيلت والجائصة في حله حػالى . )أذكس بػض صفاث هللا  -1

  والحياة ....... –الؼنى املعلق  –القدم  –الصفات الىاجبة : الىجىد 

 الصفات املسجحيلة : الفناء والعجص  

 . الصفات الجائصة : يجىش يف حقه ثعاىل أن يفعل ما يشاء ويرتك ما يشاء 

 ن(1أجمم بما ًىاطب :  )  -0

  النية . –الدعاء عند اإلفعاز  –ثعجيل الفعىز  –البلىغ      

 من سنن الصيام من فسائض الصيام من مسجحبات الصيام من رشوط الصيام

 ثعجيل الفعىز النية الدعاء عند اإلفعاز البلىغ

 

o  ( . 0,5اإلاجال السئيس ي الثالث : آلاداب ؤلاطالميت والظيرة الىبىٍت والحدًث )ن 

خي . ) -1 ن(1أزجب ألاحدار حظب حظلظلها الخاٍز  
 ( 4(                                   وفاة السسىل )ص( . )     3حجة الىداع ) 

  (  1(                                      الهجسة إىل املدينة )    2ػصوة بدز  )   

(ن1,5أجمم الحدًث الىبىي : ) -0  
" عربح امسأة يف هسة سجنجها حجى ماثح ، فدخلح فيها الناز ، ال هي أظعمجها وسقجها إذ حبسجها ، وال هي ثسلجها ثألل من  

 خشاش األزض . "
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