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( 8نقط ).

 Iـ مجال القراءة

الصفحة

.

َٕع انُص  :ـ سرد٘

(نصف نقطة )

 -2انفقرج انرٚ ٙرذثط تٓا ػُٕاٌ انُص ْ : ٙانفقرج انصانصح ( نقذ كاٌ انؼًم يرٕفرا ٔ ........انجذٖٔ طٛثح )
 -3انشرح  - :انجذٖٔ  :انفائذج ـ انًردٔدٚح  -....انطايح  :انًصٛثح  ،انًشكهح ....

(نصف نقطة )
نصف نقطة لكل شرح
صحيح

 -4أدذاز انُص ْٔ : ٙصف ٔرشح انؼًال ـ ذؼرٚف انسارد  /أدًذ انذيشق ٙتُفسّ ـ ذغٛر ٔضؼٛرّ كؼايم دٛس اصثخ ٚؼاَ ٙيٍ انثطانح ـ
ضٛاع ٔشائقّ ٔشؼٕرِ تانخٕف يٍ إجراءاخ انطرد إنٗ تهذِ .
 -5انؼثاراخ انذانح ف ٙانفقرج انصاَٛح ػهٗ يؼاَاج انًٓاجر انُفسٛح ف ٙدٚار انغرتح  :دانرٚ ٙرشٗ نٓا – يٕقف ٙيذرض نهغاٚح – أشؼر تانذٛرج –
انًسرقثم أراِ أياي ٙكغًٛح سٕداء .
 -6انشخصٛح انرئٛسٛح ْ : ٙأدًذ انذيشق.ٙ
ٔضؼٛرّ االجرًاػٛح  :ػايم شاب ف ٙيقرثم انؼًر  /ػازب  /يغررب /ػاطم ػٍ انؼًم  /تذٌٔ ٔشائق إقايح .
 -7يٍ انقٛى انذقٕقٛح انرًٚ ٙكٍ اسرخالصٓا يٍ انُص :انذق ف ٙػًم دائى ـ انذق ف ٙاإلقايح ٔانسكٍ انالئق ـ انذق ف ٙانكرايح ٔانؼٛش
انكرٚى ...
ٔذقثم انؼثارج انًُاسثح نكم قًٛح .
 -8يٍ انًُرظر أٌ ٚثذ٘ انًررشخ رأ ّٚف ٙقضٛح يؼاَاج انًٓاجر ٍٚف ٙدٚار انغرتح تأسهٕب سهٛى خال يٍ كم األخطاء

 IIـ مجال الدرس اللغوي
 -1شكم انكهًاخ :

)

(نقطة واحدة )
( نقطة واحدة )
( نقطة واحدة )
( نقطة واحدة )

)

( نقطتان

ربع نقطة لكل

( 6نقط ).

كلمة

ة  /قَفَصٍ
أَدًَْ ُذ  /سَْٕدَا َء  /أَسَانَِ ٛ

 -2أسهٕب االسرفٓاو  - :يٍ أَا ؟ أٔ يا صفر ٙ؟
أسهٕب انرؼجة  :يا أصؼة أٌ ٚفكر انًرء ف ٙأير ال خٛار نّ ف! ... ّٛ

(نصف نقطة لكل
أسلوب

ٚ -3ؼَاَ ٙانًُٓاجِرُ يٍ يَشَاكِمَ (  )ٌ1كَصِٛرَجٍ ( .) ٌ 0550

)

( نقطة ونصف )

-4

(نصف نقطة لكل

انجًهح
ٚا يٓاجرا ػذ إنٗ ٔطُك

درف انُذاء

انًُادٖ

َٕػّ

ٚا

يٓاجرا

َكرج غٛر يقصٕدج

 -5اإلػراب  - :شؼٕب  :يضاف إن ّٛيجرٔر تانكسرج انظاْرج
 -ػجًاء َ :ؼد ذاتغ نًُؼٕذّ ف ٙانجرٔ ،ػاليح جرِ انفرذح انُائثح ػٍ انكسرج ألَّ يًُٕع يٍ انصرف.

( 6نقط ).
 IIـ مجال التعبير واإلنشاء
ٚراػ ٙف ٙذقٕٚى إَراض انًررشذ ٍٛيا ٚأذ: ٙ

 -االنرساو تانًطهٕب ( - )ٌ2ذٕظٛف خصائص انًٓارج ( - )ٌ2ساليح انهغح ٔادرراو ػالياخ انررقٛى ()ٌ2
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جواب صحيح

نصف نقطة لكل
كلمة

(ست نقط ).

