
 لؽتنا العربٌة                     (1) خامس امتحان نموذج          النّموذجٌّة المطوؾ مدرسة

 

 

                                                   الصؾ الخامس         -م      2ٕٔٓ-ٕٙٔٓمن عام         -الفصل الدراسً الثانً                   

                                            درجة ٓٗ                   الّسنجاب الذّكً (  –وضوع : ) نعم هللا تعالى (      من م ٔنموذج ) 

   ( درجات             8)                        الرئً  الفمرة اآلتٌة ثم أجٌبً عما هو مطلوب: - الفهم واالستٌعاب

مجموعتٌن كبٌرتٌن: طٌوُر البّر،وطٌوُر الماِء التًّ تتمٌُّز بأنَّ ألداَمها                    ٌَُصنُّؾ العلماُء الّطٌوَر إلى 

 ُمَكفّفةٌ تستعِملُها كالَمجادٌِؾ ،ورٌُشها  ؼٌُر لابِل للبلل ،وأصؽُر طٌر فً العالم من فصٌلِة  

 ور البرٌّة .             العَصافٌِر ، اْسُمهُ العصفوُر الذُّبابةُ وٌزُن جرامٌن فمط وهو من الّطٌ

 اذكري أنواع الّطٌور الوارِد ذكرها فً النّص.                             -ٔ

............................................................................................................................................................................................................... 

 ماهً ممٌزات طٌور الماء؟ - ٕ

      ............................................................................................................................................................................  ................................... 

 أكملً ما ٌلً : -ٖ

    فمط .  ----------------------------------------وٌزُن  ---------------------------------------------------أصؽُر طٌر فً العالم اسُمهُ 

عُه فمط،ولو فَتَحَت لانَِصةَ َدجاجة لوجدَت الّطٌوُر لٌس لها أسناٌن، لذلَن فهً ال تمضُػ طعاَمها بل تَْبتَلِ  

مِل تْبتَِلعُها مع الّطعاِم ، لتُساِعَدها على َطْحنِِه  وَهْضِمِه ،  دائماً َمجموعةً من الحصى أو حبّاِت الرَّ

مل فإنّهُ َسْرعان ما ٌُعانً من  للتّعوٌض عن عملٌِة المضػِ ، ولو حرمَت الّطائَر من الحصى والرَّ

 الهضِم فٌَمرض ولْد ٌموُت. اضطرابات فً 

 املئً الفراغ بما ٌتمم المعنى حسب فهمن للنص:                                          -ٔ

 ----------------------------------------------------- ألنَها ال تَْملنُ  -------------------------------------------الّطٌوُر ال تَْمضػ طعاَمها بل 

 -------------------------------------------------لتُساِعدها على  ---------------------------------تَْبتلُع الّطٌوُر الحصى والّرمل مع 

مل؟.                 -ٕ  ماذا ٌحدث للّطائر إذا ُمنَع من الحصى أو الرَّ
........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 ........................................................... ضعً عنواناً مناسبا للفمرة السابمة : -ٔ 

  

حشرةٌ نافعةٌ ، تعٌُش فً الجباِل واألشجاِر، وفً الخالٌا التًّ ٌُِعّدها النّاُس لها .             النّحلةُ  

ٌخرُج النّحُل إلى الحموِل والحدائِك، وٌمتَصُّ رحٌَك األزهاِر، ثّم ٌُْخرُجهُ من بُطونِِه عَسال 

 حلواً شهٌّاً ، فٌِه شفاٌء للنّاِس.



أٌن تعٌُش النّحلة ؟  - ٕ

...................................................................................................................................................................................................................... . 

          أكملً ما ٌلً : – ٖ

  للنّاِس ...............................................حلواً شهٌّا فٌه  ............................ز............ٌُخرُج النّحُل من بُطوِنهِ    

 درجة (ٕ)        مع الضبط بالحركة : إبداعِ الخالكاكتبً مما تحفظٌن بٌتٌن من الشعر عن   -الحفظ 

............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 ( درجاتٖ)                                                             :               الثروة اللؽوٌة 

 لال تعالى فً سورة النّحل : -ٔ

ًَ أن تمٌَد بكم وأنهاراً وسبالً لعلّكم تهتدون (        ) وألمى فً األرِض رواس

 .--------------------------------------------..ما  مرادؾ كلمة ) تمٌد ( : 

  -------------------------------------------------د كلمة ) رواسً ( :  مفر     

 بتتبع األفاعً بحذر الهانَئبعَد أن استٌمَظ من نوِمِه الّسنجاَب لمد شاهدوا  -ٕ

         ----------------------------------------------------------------------------ما مرادؾ كلمة ) الهانَئ ( :      

 وظفً جمع كلمة ) الّسنجاب ( فً جملة مفٌدة :- -

 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 ( درجاتٖ)                                                                              التذوق الفنً :

 ماذا أفاد االستفهام فً الجملة اآلتٌة: -ٔ

 فماذا حدَث لتترَكهُ وهو نائٌم ٌفلُت منها وتَضٌّع علٌها وجبةً شهٌّةً             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إنَّ فً ذلن آلٌة ( :         (ما الحكمة من التّكرار فً اآلٌة اآلتٌة -ٕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 حٌلةٌ رائعةٌ هتفِت العالمة باربارا وهً تراجع الفٌلم الذي صّوره فرٌمها  -ٖ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عالَم ٌدل هتاؾ العالمة ؟  

 ( درجاتٙ)                                                                                  الرسم الهجائً :

 أكملً الكلمات  التالٌة بكتابة التاء الّصحٌحة:  -ٔ

 ------والعافٌـ  ---------الّصحـ  ------ّللّا تعالى على نعمـ------شكر             



 ضعً فً كل فراغ مما ٌأتً كلمة مناسبة تبدأ بحرؾ الماؾ أو الؽٌن  -ٕ

 --------------------------------------------------------------أنزَل هللاُ المرآن فً لٌلِة               

 ----------------------------------------------------------                     ابتعد عن صفِة                 

 ضعً خطاً تحت الكلمة المنتهٌة بتاء مربوطة ودائرة للكلمة المنتهٌة بهاء ؼائب -ٖ

 تمضً المسلُمة ولتها ذاكرةً ربّها.           

 ( درجات8)                                                                                السالمة اللؽوٌة :

 حّددي نوع الفعل فً الجمل اآلتٌة وبٌّنً نوعه -ٔ

 الجباُل راسخةً على األرض      )           ( تمؾُ                  
 )               (المطُر منهمراً                                 نزلَ                  

 لوَل الّزور                                   )               ( احذرْ                  

 أ كملً الجملة بما هو مطلوب بٌن لوسٌن -ٕ

 ) خبر مثنى (                          ---------------------الّطالبتان 

 )  فاعل (              األشجاَر       -----------------------تسمً 

 حّددي المبتدأ والخبر فً الجملة اآلتٌة مع الضبط -ٖ

 الُمسلم  خاشع فً صالتِهِ    -          

 ----------------------الخبر            -----------------------المبتدأ 

 حّولً الجملة االسمٌة إلى جملة فعلٌة وؼٌّري ما ٌلزم. -ٗ

 دسون بنوا البٌوَت الجمٌلةالمهن            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 به فً جملة مفٌدة بحٌث تأتً مفعوال ً العلموظفً كلمة  -٘

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 حولًّ الجملة الفعلٌة إلى جملة اسمٌة وؼٌري ما ٌلزم.  -ٙ

 َر العلماُء فً إٌجاِد حّل لمشكلة نمِص الّطالةفكّ            

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 ( درجاتٓٔ)                                                                                –لتعبٌر ا

 اكتبً عشر جمل مترابطة عن  أهمٌّة التعاون فً حٌاة النّاس مستخدمة عالمات الترلٌم المناسبة  -

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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 تمنٌاتنا لطالباتنا بالتوفٌك والنجاح

 

 

 

 

 

 

 

 



 لؽتنا العربٌة              ( ٔ ) نموذج النّموذجٌة اإلجابة            النّموذجٌّة المطوؾ مدرسة

 الصؾ الخاس                -         م   2ٕٔٓ-ٕٙٔٓمن عام       -الفصل الدراسً الثانً               

                                            درجة ٓٗ                   الّسنجاب الذّكً(    –ضوع :  )نعم هللا تعالى (   من مو ٔنموذج ) 

   ( درجات             8)                        الرئً  الفمرة اآلتٌة ثم أجٌبً عما هو مطلوب: - الفهم واالستٌعاب

مجموعتٌن كبٌرتٌن: طٌوُر البّر،وطٌوُر الماِء التًّ تتمٌُّز بأنَّ ألداَمها                    ٌَُصنُّؾ العلماُء الّطٌوَر إلى 

 ُمَكفّفةٌ تستعِملُها كالَمجادٌِؾ ،ورٌُشها  ؼٌُر لابِل للبلل ،وأصؽُر طٌر فً العالم من فصٌلِة  

 ور البرٌّة .             العَصافٌِر ، اْسُمهُ العصفوُر الذُّبابةُ وٌزُن جرامٌن فمط وهو من الّطٌ

 اذكري أنواع الّطٌور الوارِد ذكرها فً النّص.  -ٕ

 من أنواع الّطٌور: طٌور الماء وطٌور البّر                           

 ؟ ممٌزات طٌور الماء ًماه - ٕ 

 تمتاُز طٌوُر الماء بؤن ألدامها مكففة تستعملها كالمجادٌؾ،ورٌشها ؼٌر لابل للبلل

 ما ٌلً : أكملً -ٖ 

     جرامٌن  فمط. وٌزنُ العصفور الذّبابة أصؽُر طٌر فً العالم اسُمهُ  

الّطٌوُر لٌس لها أسناٌن ،لذلَن فهً ال تمضُػ طعاَمها بل تَْبتَِلعُه فمط،ولو فَتَحَت لانَِصةَ َدجاجة لوجدَت  

مِل تْبتَِلعُها مع الّطعاِم لتُ  ساِعَدها على َطْحنِِه  وَهْضِمِه ،للتّعوٌض دائماً َمجموعةً من الحصى أو حبّاِت الرَّ

مل فإنّهُ َسْرعان ما ٌُعانً من اضطرابات فً  عن عملٌِة المضػِ،ولو حرمَت الّطائَر من الحصى والرَّ

 الهضِم فٌَمرض ولْد ٌموُت. 

 املئً الفراغ بما ٌتمم المعنى حسب فهمن للنص:                                          -ٖ

ُ ألَنها  تبتلعًهُ ال تَْمضػ طعاَمها بل  الّطٌورُ    ال تَْملن أسنانا

 -َطْحنِِه وهْضِمهِ لتُساِعدها على الّطعام تَْبتلُع الّطٌوُر الحصى والّرمل مع 

مل؟. -ٖ  ماذا ٌحدث للّطائر إذا ُمنَع من الحصى أو الرَّ

 سرعان ما ٌعانً من اضطرابات فً الهضم فٌمرض ولد ٌموت
                 

 

 

 

 :  النّحلةُ النّشٌطة ضعً عنواناً مناسبا للفمرة السابمة -ٔ

 تعٌُش النّحلةُ فً الجبال واألشجاِر وفً الخالٌا التًّ ٌعّدها النّاسأٌن تعٌُش النّحلة ؟   -ٕ   

 أكملً ما ٌلً :          – ٖ

  ٌُخرُج النّحُل من بُطونِه عساِل حلواً شهٌّا فٌه شفاء للنّاِس          

فً الجباِل واألشجاِر، وفً الخالٌا التًّ ٌُِعّدها النّاُس لها .             النّحلةُ حشرةٌ نافعةٌ ، تعٌشُ  

ٌخرُج النّحُل إلى الحموِل والحدائِك، وٌمتَصُّ رحٌَك األزهاِر، ثّم ٌُْخرُجهُ من بُطونِِه عَسال 

 حلواً شهٌّاً ، فٌِه شفاٌء للنّاِس.



  ( درجةٕ):                    إبداعِ الخالك مع الضبطاكتبً مما تحفظٌن بٌتٌن من الشعر عن   -الحفظ 

 لال الّشاعر إبراهٌم البدٌوي فً إبداع الخالك سبحانه:

 ّلّل فً اآلفاِق آٌاٌت             لعلَّ أللّهاهو ما إلٌه هدانَ             

 عَجٌب ُعجاٌب لو ترى عٌناَن           ولعلَّ مافً النَّفِس من آٌاتِِه        

 ( درجاتٖ:                                                                            )الثروة اللؽوٌة 

 لال تعالى فً سورة النّحل :  -ٖ

ًَ ) وألمى فً األرِض    بكم وأنهاراً وسبالً لعلّكم تهتدون ( تمٌدَ أن  رواس

 :     )   تمٌل (  (  مرادؾ كلمة ) تمٌد

 :     ) راِس  (            مفرد كلمة ) رواسً (     

 بتتبع األفاعً بحذر الهانَئبعَد أن استٌمَظ من نوِمِه الّسنجاَب لمد شاهدوا  -ٕ

      )   مرتاح البال  (     مرادؾ كلمة ) الهاَنئ  ( :     

 من إنشائن .كلمة ) الّسنجاب ( فً جملة مفٌدة  جمعوظفً    --

بٌعِ  الّسناجبُ تمفُز        فوق العشِب سعٌدةً بمدوم فصِل الرَّ
. 

 ( درجاتٖ)                                                                              التذوق الفنً :

 ماذا أفاد االستفهام فً الجملة اآلتٌة: -ٔ

 ٌم ٌفلُت منها وتَضٌّع علٌها وجبةً شهٌّةً فماذا حدَث لتترَكهُ وهو نائ            

 االستفهام ُ ٌفٌد الدَّهشةَ واالستؽراب                    

 إنَّ فً ذلن آلٌة (  :      (ما الحكمة من التّكرار فً اآلٌة اآلتٌة   -ٕ

 التّكرار ٌفٌُد التّؤكٌد على بٌان عظمِة هللا تعالى ولدرته فً الكون من  حولنا    

. 

 حٌلةٌ رائعةٌ هتفِت العالمة باربارا وهً تراجع الفٌلم الذي صّوره فرٌمها  -ٖ

 ٌدل هتاؾ العالمة على شّدة اإلعجاِب بحٌلِة الّسنجاب عالم ٌدل هتاؾ العالمة ؟     

 ( درجاتٙ)                                                                                  الرسم الهجائً :

 أكملً الكلمات  التالٌة بكتابة التاء الّصحٌحة:  -ٔ

 شكرت ّللّا تعالى على نعمة الّصحة والعافٌة             

 ضعً فً كل فراغ مما ٌأتً كلمة مناسبة تبدأ بحرؾ الماؾ أو الؽٌن  -ٗ

 أنزَل هللاُ المرآن فً لٌلِة المَدِر              

                     ابتعد عن صفِة   الؽَْدر             



 ضعً خطاً تحت الكلمة المنتهٌة بتاء مربوطة ودائرة للكلمة المنتهٌة بهاء ؼائب -ٖ

 ربّها   .  ذاكرةً ولته     المسلُمة تمضً             

 تاء مربوطة  :     الُمْسلمة       ذاكرة      

 هاء ؼائب :         ولتها         ربّها      

 ( درجات8)                                                                                ة :السالمة اللؽوٌ

 حّددي نوع الفعل فً الجمل اآلتٌة وبٌّنً نوعه -ٔ

 )  فعل مضارع (           الجباُل راسخةً على األرض تمؾُ                  

 )   فعل ماض   (                     المطُر منهمراً         نزلَ                  

 )    فعل أمر     (لوَل الّزور                                 احذرْ                 

 أ كملً الجملة بما هو مطلوب بٌن لوسٌن -ٗ

 ) خبر مثنى (مجتهدتان                          الّطالبتان

 )  فاعل (                       األشجارَ البنُت   تسمً

 حّددي المبتدأ والخبر فً الجملة اآلتٌة مع الضبط -ٖ

 الُمسلم  خاشع فً صالتِهِ    -    

 ) خاشٌع ( الخبر :) المسلُم (             المبتدأ :

 حّولً الجملة االسمٌة إلى جملة فعلٌة وؼٌّري ما ٌلزم. -ٗ

 المهندسون بنوا البٌوَت الجمٌلة            

 هندسون البٌوَت الجمٌلةَ بنى الم    

  فً جملة مفٌدة بحٌث تأتً مفعوال به العلموظفً كلمة  -٘-

 أخَذ الّطالُب  العلَم المفٌَد من معلّمهم    

 

 

 حولًّ الجملة الفعلٌة إلى جملة اسمٌة وؼٌري ما ٌلزم.  -ٙ

 فّكَر العلماُء فً إٌجاِد حّل لمشكلة نمِص الّطالة           

 ماء فكّروا فً إٌجاِد حّل لمشكلِة الّطالةالعل           

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 ( درجاتٓٔ)                                                                                –لتعبٌر ا

 

 اكتبً عشر جمل مترابطة عن  أهمٌّة التعاون فً حٌاة النّاس مستخدمةعالمات الترلٌم المناسبة . -

 الموضوع : 

 
 ولضٌنا فً ٌوم من أٌام الّربٌع الجمٌلة، حٌُث الّسماُء الّصافٌة، والجّو الّرابع، خرجنا إلى البرّ 

ٌوماً ممتعاً هنان، ولمد لفـَت انتباهً لرٌةَ النّمِل ، ففرٌك النّمل رأٌناهُ ٌُمَّسم العمَل داخَل لرٌتِه تمسٌماً رابعاً 

، فجماعةٌ تموُم باالستكشاِؾ ، وأخرى تموُم بتنظٌِؾ المرٌّة، وأخرى بجمعِ الؽذاِء وتخزٌنِه ، وجماعةٌ 

 آزر  والتّعاون  والتّكاتِؾ بٌنهم .بحراسِة المرٌة ، فعجبُت لهذا التّ 

ولد تعلّمُت درساً مفٌداً وهو أن التّعاون والنّظام والجّد فً العمِل من أسباِب النّجاحِ ، وٌجُب أن ٌكوَن 

 العمَل خالصاً هلل تعالى ،وإرضاًء له حٌث لال :

 ٌك النّجاح فً الحٌاة.                                                                                    فال بّد من تنظٌم الولت لتحم  ) واعتصموا بحبِل هللا جمٌعاً وال تفّرلوا (

 

  تمنٌاتنا لطالباتنا بالتوفٌك والنجاح                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لؽتنا العربٌة                      (ٕ) خامس امتحان نموذج         النموذجٌة المطوؾ مدرسة

 الصؾ الخامس           -م     2ٕٔٓ-ٕٙٔٓمن عام          -الفصل الدراسً الثانً              

                                            درجة ٓٗالنبً دمحم وخلك التواضع(    –أؼنٌة الربٌع  من موضوع :)(   ٕنموذج امتحان ) 

   ( درجات             8)                        الرئً األبٌات  اآلتٌة ثم أجٌبً عما هو مطلوب: - الفهم واالستٌعاب

 بٌَدي أكسو البساتٌَن                رداًء أخضرا                     

 النسٌَم العَطرا     ٌَدي أحمُل للروض            بِ                     

 ٌا لَرحالتً البَدٌعة               بٌَن أحضان الطبٌعة                      

 تُبهُج الطفَل ...فٌَشدو              للعصافٌر الَودٌعة                     

 اذكري بعض مظاهر الطبٌعة فً فصل الربٌع .                             -ٔ

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

 حددي المشاعر المسٌطرة على األبٌات السابمة:                                -ٕ

      ................................................................................................................................................................................  ............................... 

 الربٌع فصل صؾ األماكن التً تجذبن فً  -ٖ

     ............................................................................................................................................................................................................... 

كان النبً علٌه الصالة والسالم ٌنهى عن إٌذاء الناس . ولد علمه هللا أن إٌذاء الناس شر كبٌر وأن  

اإلٌذاء لٌس فمط إٌذاء الجسم بالضرب أو الجرح ولكن لد ٌكون إٌذاء النفس بالكلمة السٌئة والنظرة أو 

 اإلشارة السٌئة .

                                       وضح الممصود بـ :    -٘

 ...............................................................................................................................................................................اإلٌذاء النفسً :  

 ..............................................................................................................................................................................اإلٌذاء الجسدي : 

 ا ذكري ما علمه هللا تعالى لرسولنا الكرٌم علٌه السالم .                  -ٗ
........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 .................................................ضعً عنواناً مناسبا للفمرة السابمة : .......... -ٔ 

 

حمل الطٌران لمسافات بعٌدة إن رحالت الطٌور مرهمة وشالة تحتاج الى المدرة على ت 

لاحلة ولكن هللا زودها بطالة داخلٌة تمدها والصبر على الجوع ولد تمر الطٌور بؤماكن 

 بمواد دهنٌة تواجه بها الجوع والمشمة وتواصل الطٌران إلى المكان الممصود 



كٌؾ تواصل الطٌور الطٌران لمسافات بعٌدة بؤماكن لاحلة ؟  -ٕ

...................................................................................................................................................................................................................... . 

أكملً :         رحالت الطٌور شالة تحتاج إلى :                             - ٖ

 .................................................................................................... ......و  .................................................................................................... 

 ( درجةٕ)مع الضبط :  ملسو هيلع هللا ىلصمدح الرسول اكتبً مما تحفظٌن بٌتٌن من الشعر عن   -الحفظ 

............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 رجات( دٖ:                                                                            )الثروة اللؽوٌة 

 وظفً مفرد كلمة ) بسطاء ( فً جملة مفٌدة . -ٔ

 المفرد : .........................

 الجملة :  ................................................................................................. 

 صد ( : .........................ما مرادؾ كلمة ) ٌنصت ( : ..........................  ،  ) مم -ٕ

 كري المعنى السٌالً لكلمة ) سرب ( فً الجمل اآلتٌة : اذ  -ٖ

ً رأٌت   من الطٌور .                    ................................ سربا

 .                    ................................  سربه اإلنسان آمن فً 

 ( درجاتٖ)                                                                              التذوق الفنً :

 ا ٌوحً التعبٌر اآلتً :ذما -ٔ

 تمأل الروضة صدحاً :      .............................................................................

 ..............................................................حٌثما سرت فإن العطر ٌصحو : .........

 حددي نوع التعبٌر فٌما ٌلً : -ٕ

 الكلمة الطٌبة كشجرة مورلة  .                        .................................................

 ...........................................ٌنهى عن إٌذاء الناس .    ...... ملسو هيلع هللا ىلصكان النبً 

 ( درجاتٙ)                                                                                  الرسم الهجائً :

 أكملً الجمل التالٌة بما هو مطلوب بٌن لوسٌن  -ٔ



 ) كلمة تحتوي همزة متوسطة على واو(ٌبحث الؽواصون عن ............................... .       -

 ) كلمة تحتوي همزة متوسطة على السطر(.................... و الكتابة فن من فنون اللؽة العربٌة .   -

 ) كلمة تحتوي همزة متوسطة على نبرة (كرمت المدرسة .................... بمسابمة المرآن الكرٌم.  -

 لجملة اآلتٌة .صوبً األخطاء اإلمالبٌة فً ا -ٕ

المسلم المناظر الطبٌعٌة فٌتبمل بتؽرٌدها الحداءق صافٌة و تمأل  العصافٌر سمابنا فً فصل الربٌع تبدو 

 من حوله .

........................................................................................................... 

 ( درجات8)                                                                                السالمة اللؽوٌة :

 حول الجملة اآلتٌة من المفرد للمثنى والجمع وؼٌر ما ٌلزم  -ٔ

 هذا هو الطالب الذي فاز بالمسابمة                  
 ..........................................    المثنى :     ................................................... 

 الجمع :     .............................................................................................  

 ثنً الضمٌر فً الجملة اآلتٌة وؼٌري ما ٌلزم : -ٕ

  جندي لوي تدافع عن وطنن أنَت    -    

................ ............................................................................................ 

 تعجبً من عظمة أخالق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . -ٖ

............................................................................................................ 

 حددي نوع األسلوب فً الجمل اآلتٌة . -ٗ

 ال ٌإذي المسلُم مشاعر اآلخرٌن               .........................................................

 ال تإجْل عمَل الٌوم إلى الؽد                    ........................................................

 اة المسلمة من البسطاء           .........................................................ال تسخُر الفت

 ضعً أداة االستفهام المناسبة فً الفراغ . -٘

 .....................كان ٌعامل النبً أهل البادٌة ؟

 ...................علم رسولنا الكرٌم أصحابه ؟

 



 ( درجاتٓٔ)                                                                                –لتعبٌر ا

اكتبً تمرٌراً عن رحلة لمت بها الى أبراج الكوٌت ملتزمة عناصر التمرٌر مستخدمة عالمات الترلٌم  -

 وأدوات الربط المناسبة .

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................ 

  تمنٌاتنا لطالباتنا بالتوفٌك والنجاح                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 (                 العربٌة لؽتنإنموذج ) –مدرسة المطوؾ النموذجٌة      اإلجابة النّموذجٌة 
 

 الصؾ الخامس         -    م     2ٕٔٓ-ٕٙٔٓمن عام          - الفصل الدراسً الثانً               

                                            درجة ٓٗالنبً دمحم وخلك التواضع(    –من موضوع:) أؼنٌة الربٌع  -( ٕنموذج امتحان )

   ( درجات             8)                        الرئً األبٌات  اآلتٌة ثم أجٌبً عما هو مطلوب: - الفهم واالستٌعاب

 بٌَدي أكسو البساتٌَن                رداًء أخضرا                     

 ٌَدي أحمُل للروض                 النسٌَم العَطرابِ                     

 ٌا لَرحالتً البَدٌعة               بٌَن أحضان الطبٌعة                      

 تُبهُج الطفَل ...فٌَشدو              للعصافٌر الَودٌعة                     

 اذكري بعض مظاهر الطبٌعة فً فصل الربٌع .                             -ٕ

 شجار ،   تتفتح األزهار ،    تؽرد العصافٌر وتبنً أعشاشها فوق األشجارتخضر األ.

 .ٌخرج الناس للحدابك فرحٌن .

 لمشاعر المسٌطرة على األبٌات السابمة:                               حددي ا -ٕ

   سعادة الناس بمدوم فصل الربٌع ، فرح األطفال بمدوم فصل الربٌع.      

 الربٌع فصل صفً األماكن التً تجذبن فً  -ٖ

 عتدل الحدابك العامة بجمالها  ، البحر واالستمتاع بالجو الجمٌل ، البر والجو الم.     

كان النبً علٌه الصالة والسالم ٌنهى عن إٌذاء الناس . ولد علمه هللا أن إٌذاء الناس شر كبٌر وأن  

اإلٌذاء لٌس فمط إٌذاء الجسم بالضرب أو الجرح ولكن لد ٌكون إٌذاء النفس بالكلمة السٌئة والنظرة أو 

 اإلشارة السٌئة .

              وضح الممصود بـ :                             -ٙ

 ٌكون بالكلمة السٌبة أو النظرة السٌبة أو اإلشارة السٌبة   اإلٌذاء النفسً : 

 ٌكون بالضرب أو الجرح أو المتل اإلٌذاء الجسدي :  

 ا ذكري ما علمه هللا تعالى لرسولنا الكرٌم علٌه السالم .                  -٘

 ر و أن هللا ال ٌحب من ٌإذي الناسذاء الناس شر كبٌعلم هللا رسولنا الكرٌم أن إٌ.

 

 

 

 الطٌور المهاجرة ضعً عنواناً مناسبا للفمرة السابمة :       -ٔ 

إن رحالت الطٌور مرهمة وشالة تحتاج الى المدرة على تحمل الطٌران لمسافات بعٌدة  

لاحلة ولكن هللا زودها بطالة داخلٌة تمدها الصبر على الجوع ولد تمر الطٌور بؤماكن و

 بمواد دهنٌة تواجه بها الجوع والمشمة وتواصل الطٌران إلى المكان الممصود 



 

 كٌؾ تواصل الطٌور الطٌران لمسافات بعٌدة بأماكن لاحلة ؟  -ٕ

 طالة داخلٌة تمدها بمواد دهنٌة تواجه بها الجوع والعطش تواصل الطٌور الطٌران من خالل

 .رحالت الطٌور شالة تحتاج إلى :                               أكملً :       - ٖ

  والمدرة على تحمل الطٌران لمسافات بعٌدة ذاء الصبر على للة  الؽ

 مننَ  وأحسنُ           ( درجةٕ)مع الضبط :  ملسو هيلع هللا ىلصمدح الرسول اكتبً مما تحفظٌن بٌتٌن من الشعر عن   -الحفظ 

 ساءُ النّ  لم تلدِ  مننَ  وأجملُ     ....    عٌنً لطُّ  لم ترَ 

 كما تشاءُ  تَ لمْ لد خُ  نَ كأنَّ     ....      عٌبٍ  كلِّ  منْ  أً رَّ بَ مُ  تَ لمْ خُ          

 ( درجاتٖ:                                                                            )الثروة اللؽوٌة 

 .جملة مفٌدة  وظفً مفرد كلمة ) بسطاء ( فً -ٔ

 :      بسٌط المفرد

 :    ٌتعامل المسلم مع الرجل البسٌط بتواضع  الجملة

 هدؾ،ؼاٌة( :  ممصد،  )        ٌستمع:      ما مرادؾ كلمة ) ٌنصت ( -ٕ

 اذكري المعنى السٌالً لكلمة ) سرب ( فً الجمل اآلتٌة :   -ٖ

ً رأٌت   عة.جما                       من الطٌور . سربا

 ماله و أهله                     .  سربه اإلنسان آمن فً 

 ( درجاتٖ)                                                                              التذوق الفنً :

 ماذا ٌوحً التعبٌر اآلتً : -ٔ

 ً  :     توحً بالسعادة والسرور تمأل الروضة صدحا

 توحً بانتشار العطر فً كل مكان    ٌصحو : حٌثما سرت فإن العطر

 حددي نوع التعبٌر فٌما ٌلً : -ٕ

 تعبٌر خٌالً                          الكلمة الطٌبة كشجرة مورلة  .

 .    تعبٌر حمٌمً ٌنهى عن إٌذاء الناس ملسو هيلع هللا ىلصكان النبً 

 ( درجاتٙ)                                                                                  الرسم الهجائً :

 أكملً الجمل التالٌة بما هو مطلوب بٌن لوسٌن  -ٔ



 ) كلمة تحتوي همزة متوسطة على واو(                           اللؤلؤ. ٌبحث الؽواصون عن       -

 كلمة تحتوي همزة متوسطة على السطر() و الكتابة فن من فنون اللؽة العربٌة .             المراءة. -

 ) كلمة تحتوي همزة متوسطة على نبرة (بمسابمة المرآن الكرٌم.             الفائزة كرمت المدرسة  -

 صوبً األخطاء اإلمالبٌة فً الجملة اآلتٌة . -ٕ

ناظر الطبٌعٌة المسلم المفٌتبمل بتؽرٌدها الحداءق صافٌة و تمأل  العصافٌر سمابنا فً فصل الربٌع تبدو 

 من حوله .

 .فٌتأمل .           الحدائك                             سماؤنا                        

 ( درجات8)                                                                                السالمة اللؽوٌة :

 والجمع وؼٌر ما ٌلزم حول الجملة اآلتٌة من المفرد للمثنى  -ٔ

 هذا هو الطالب الذي فاز بالمسابمة                  
    ذان  هما الطالبان اللذان فازا بالمسابمةهالمثنى :          

  ذٌن فازوا  بالمسابمةهؤالء هم  الطالب الالجمع :           

 ثنً الضمٌر فً الجملة اآلتٌة وؼٌري ما ٌلزم : -ٕ

  دي لوي تدافع عن وطننجن أنَت    -    

 أنتما  جندٌان لوٌان تدافعان عن وطنكما           

 تعجبً من عظمة أخالق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . -ٖ

 !  ما أعظَم أخالَق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص       

 حددي نوع األسلوب فً الجمل اآلتٌة . -ٗ

 أسلوب نفً. ال ٌإذي المسلُم مشاعر اآلخرٌن               

 . أسلوب نهًال تإجْل عمَل الٌوم إلى الؽد                    

 أسلوب نفًال تسخُر الفتاة المسلمة من البسطاء           .  

 

 ضعً أداة االستفهام المناسبة فً الفراغ . -٘

 كان ٌعامل النبً أهل البادٌة ؟   كٌؾ       

 علم رسولنا الكرٌم أصحابه ؟    ذاما      



 ( درجاتٓٔ)                                                                                –لتعبٌر ا

اكتبً تمرٌراً عن رحلة لمت بها الى أبراج الكوٌت ملتزمة عناصر التمرٌر مستخدمة عالمات الترلٌم  -

 وأدوات الربط المناسبة .

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

................................................. ................................ 

  تمنٌاتنا لطالباتنا بالتوفٌك والنجاح                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 (               العربٌة لعتناٖمدرسة المطوؾ النّموذجٌة        نموذج امتحان خامس  )
 

 لؽة العربٌة           -م        2ٕٔٓ-ٕٙٔٓمن عام      -فصل الدراسً الثانً        ال      

 درجة ٓٗالبحر واألجداد (          –(   من موضوع: ) آلة التصوٌر ٖنموذج امتحان )

                                           ( درجات8)                         الربً الفمرة اآلتٌة ثم أجٌبً عما ٌؤتً :      : الفهم واالستٌعاب

كنت دائماً فً مخٌلة العلماء وحٌن فكر العلماء فً اختراع آلة تموم بعمل العٌن  فً رصد كل ما ٌحدث  

 من حولها احتاروا طوٌالً .

 وضحً أهمٌة آلة التصوٌر  .                               -ٔ
............................................................................................................................................................................................................ 

 هاتً معلومة من الفمرة . -ٕ

  .......................................................................................................................................................................................................... 

 ما العاللة بٌن آلة التصوٌر ومشاعر اإلنسان ؟                                    -ٖ

................................................................................................................................................................ ......................................... 

  وضحً الممصود من) أرسلونً إلى جسم اإلنسان( -ٗ

.......................................................................................................................................................................................................... 

 ما الضوابط األخاللٌة   الستخدام آلة التصوٌر ؟ -٘
.................................................................................................................................................................................                     ........................ 

                

 ٌا أٌها البحر لل لً                  حدٌث أهل السفٌنة              

 حٌن انبرى للصواري                 رجال هذي المدٌنة              

 حددي المشاعر التً تضمنها النص .                                        -2
........................................................................................................................................................................................................... 

 عددي صفات األجداد .                                             -ٙ
........................................................................................................................................................................................................... 

ما الصعاب التً واجهت األجداد فً البحر ؟.                                  -ٖ

........................................................................................................................................................................................................... 

ما الدلٌل على حرص األجداد على بناء مجد وطنهم ؟  - ٗ

......................................................................................................................................................................................................... 

 ما الممصود من هذا التعبٌر : ) وأبحروا فوق موج      مثل الجبال المكٌنة ( ؟                         - ٘

........................................................................................................................................................................................................... 



 الضوابط السلوكٌة التً تعكس الحب الحمٌمً للوطن ؟ - ٙ

........................................................................................................................................................................................................... 

    ( درجة          ٕاكتبً مما تحفظٌن بٌتٌن من الشعر عن ) العلم ( مع الضبط .        ) - لحفظ ا 

........................................................................................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................................................................... 

 

                          ( درجات        ٖما مرادؾ الكلمات اآلتٌة :                                   ) - ٔ:  الثروة اللؽوٌة

 ....................................................احتار:................................................انبرى: ...........................................مخٌلة : 

 .......................................................،   الصواري  :  .          ..............................................هواة :  –مفرد   - ٕ

 )  حـّر ( .  –كل كلمة فً جملة مفٌدة : ) مشهد (   جمعوظفً  - ٖ

.......................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

 حدٌث ( :                         –ما المعنى السٌالً للكلمات اآلتٌة  )  رصد  - ٗ

 (   .......................................................................................العالم الكواكب والنجوم .   )    رصد -

 (   .......................................................................................م الدرجات .            )   المعل رصد -

 (.......................................................................................      جدي الممتع. )    حدٌثاستمعت إلى  -

 (........................................................................................      النبً الكرٌم.       )    حدٌثحفظت  -

 ( درجاتٖبٌنً ما ٌوحً إلٌه التعبٌر اآلتً :                            ) - ٔ التّذّوق الفنًّ :

  ........................................................................................................... ............كنت دائماً فً مخٌلة العلماء .   -

 حولً التعبٌر الخٌالً إلى حمٌمً: - ٕ

  ......................................................................................................................فاستطعت أن أطٌر فً الهواء.   -

 وضحً موطن الجمال فً التعبٌر اآلتً: - ٖ

  .............................................................................................................................................ٌا أٌّها البحر لل لً .  -

 بٌر األلوى فً الداللة على كفاح األجداد:حددي التع - ٗ

 (.............................    لد خاطروا بنفوس عزٌزة .     )   -

 (.............................    واجهوا المخاطر بشجاعة.      )   -

 



 

 

 

 ( درجاتٙاملئً الفراغ بما هو مطلوب بٌن األلواس :               ) -ٔ:  الرسم الهجائً

 (كلمة تنتهً بهمزة متطرفة على السطراخترعوا آلة التصوٌر . ) .................................... . -

 ( كلمة تنتهً بهمزة متطرفة على واو منونةكثٌراً.  )  ..................................استخرَج الؽواصون  -

 

 نّونً الكلمات اآلتٌة تنوٌناً بالفتح : – ٕ

 .......................................................جزاء :  ...............................................كؾء :  ...........................................جزء : 

 

 اكتبً ثالث كلمات تنتهً بهمزة متطّرفة على ٌاء ؼٌر منموطة : – ٖ

........................................................................................................................................................................................................... 

 

 ( درجات8وظفً كلمة  ) اللواتً ( فً جملة مفٌدة من إنشائن :  ) – ٔ السالمة اللؽوٌة :

........................................................................................................................................................................................................... 

 حولً االسم الموصول إلى المثنى وؼٌري ما ٌلزم . - ٕ

 لعالم الذي اخترع آلة التصوٌر .هذا ا -

- ...................................................................................................................................................................................................... 

 بذل علماء محاوالٍت لتصنٌعِ آلة التصوٌر ( :(أخرجً من الجملة اآلتٌة  -2

 .................................................................      اسماً مجروراً : ....................................حرؾ جر: 

 ضعً سؤاال لإلجابة التً تحتها خط :  -8

 . من أجل رفعة الوطناإلجابة :       كافح األجداد 

 .................................................................................................................................................................................. السؤال : 

 أجٌبً باإلثبات  مّرة وبالنفً مّرة ثانٌة : - ٘

 لم تسافر إلى مّكة فً الصٌؾ ؟الّسؤال :       أ 

 .................................................................................................................................................................. اإلجابة باإلثبات :

 ................................................................................................................................................................اإلجابة بالنـفً  : 

 

 



 ( درجاتٓٔ)                                                                                           التعبٌر :

 تمرٌراً عما تشاهدٌنه فً ٌومً التحرٌر والوطنً و دور آلة التصوٌر .اكتبً  –

 مراعٌة أسس كتابة التمرٌر.                                                       
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........................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................... 

 

كتبً رسالة إلى صدٌمتن تحثٌنها على طلب العلم من أجل رفعة الوطن التداء  بكفاح األجداد . ا -

 مراعٌة عناصر الرسالة  وذلن فً ثمانً جمل مترابطة.
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...........................................................................................................................................................................................................                                                                   

 مع تمنٌاتنا لطالباتنا بالتوفٌك والنجاح

 

 



 لؽتنا العربٌة       (ٖ) نموذج - النموذجٌة اإلجابة     النموذجٌة المطوؾ سةمدر
 

 الصؾ الخامس     -م           2ٕٔٓ-ٕٙٔٓمن عام          -الفصل الدراسً الثانً            

 درجة ٓٗالبحر واألجداد (            –( من موضوع : ) آلة التصوٌر ٖنموذج امتحان )

 ( درجات                                          8)                         الربً الفمرة اآلتٌة ثم أجٌبً عما ٌؤتً :      : ابالفهم واالستٌع

كنت دائماً فً مخٌلة العلماء وحٌن فكر العلماء فً اختراع آلة تموم بعمل العٌن  فً رصد كل ما ٌحدث  
 من حولها احتاروا طوٌالً .

 ة آلة التصوٌر  .وضحً أهمٌ -ٙ

 آللة التصوٌر أهمٌة كبٌرة فمد دخلت فً جمٌع المجاالت منها:

 الطب )ساعدت فً كشؾ العدٌد من األمراض وساهمت فً عالجها. -

 كشفت أسرار البحار والفضاء والؽابات فساهمت فً تطور العلوم . -

 ساعدت فً دراسة عالم الحٌوان والنبات . -
 

 هاتً معلومة من الفمرة . -2

 كر العلماء فً اختراع آلة تموم بعمل العٌن فً رصد كل ما ٌحدث من حولها .حٌن ف

 ما العاللة بٌن آلة التصوٌر ومشاعر اإلنسان ؟  -8

 آلة التصوٌر تسجل اللحظات الجمٌلة التً تمر فً حٌاة اإلنسان لتكون ذكرى جمٌلة .                                  

  سم اإلنسان(وضحً الممصود من) أرسلونً إلى ج -9

 أي آلة التصوٌر كشفت العدٌد من األمراض  وساعدت فً عالجها بعد أن تطورت .

 ما الضوابط األخاللٌة   الستخدام آلة التصوٌر ؟ -ٓٔ

 تصوٌر المشاهد التً أحب أن أحتفظ بذكراها . -

 عدم تصوٌر أحد دون استبذان . -

                                    عدم تصوٌر ما حرمه هللا . -

 ٌا أٌها البحر لل لً                  حدٌث أهل السفٌنة              
 حٌن انبرى للصواري                 رجال هذي المدٌنة              

 حددي المشاعر التً تضمنها النص .   -8

 بؤنه هو باهللاإلٌمان  –تذكر األجداد  حب –بصفات األجداد  اإلعجاب –بكفاح األجداد  الفخر واالعتزاز

                                      المعٌن . 

 عددي بعض صفات األجداد .  -9

االعتماد على النفس فً كسب الرزق  –اإلٌثار  –التعاون  –العزٌمة الموٌة  –الموة  –الشجاعة  –الصبر 

.  

 



 لبحر ؟.                                 ما الصعاب التً واجهت األجداد فً ا -ٓٔ

 –األمواج  العاتٌة  -الرٌاح الشدٌدة   –األسمان المفترسة  –االختناق  –الظروؾ المناخٌة الصحراوٌة 

 الؽرق . 

 ما الدلٌل على حرص األجداد على بناء مجد وطنهم ؟  - ٗ

رؼم للة الموارد الطبٌعٌة وفمر البٌبة  الدلٌل هو مخاطرتهم بؤنفسهم العزٌزة لكسب رزلهم ، ورفعة وطنهم

 الصحراوٌة .

 ما الممصود من هذا التعبٌر : ) وأبحروا فوق موج      مثل الجبال المكٌنة ( ؟  - ٘

شبه الشاعر األجداد بصبرهم على عملهم الشاق وشجاعتهم فً مواجهة المخاطر بالجبال الثابتة التً ال 

 شبٌه ٌزٌد المعنى لوة وجماالً (                        تتؤثر بالرٌاح الشدٌدة ) وفابدة الت

 الضوابط السلوكٌة التً تعكس الحب الحمٌمً للوطن ؟ - ٙ

  –اإلخالص فً العمل على رفعة الوطن  –الصبر على الشدابد الموجودة فً الوطن 

عن الوطن  الدفاع –الجد واالجتهاد من أجل تطور الوطن  –التحلً بمكارم األخالق لرلً الوطن 

 بالؽالً والنفٌس .

 ( درجة             ٕاكتبً مما تحفظٌن بٌتٌن من الشعر عن ) العلم ( مع الضبط .        ) - لحفظ ا

 بمّوةِ العلِم تموى شوكةُ األمِم               فالحكُم فً الّدْهِر َمْنسوٌب إلى الملمِ        

 َمْنِزلٍَة           فً الفَْضِل َمْحفوفَةٌ بالِعّزِ َوالَكَرِم  فاْعُكْؾ على الِعْلِم تَْبلُْػ َشؤْوَ      

 ( درجات                                 ٖما مرادؾ الكلمات اآلتٌة :                                   ) - ٔ:  الثروة اللؽوٌة

 د وشّن() تردّ ،   احتار:   :) تعّرض له (،   انبرى  .)خٌال وتصّور (مخٌلة : 

 ،   الصواري  :) الصارٌة (         هواة :) هاٍو ( –مفرد   - ٕ

 )  حـّر ( .  –كل كلمة فً جملة مفٌدة : ) مشهد (   جمعوظفً  -ٖ

 مشاهد /     رأٌت مشاهد طبٌعٌة جمٌلة فً المجلة.         

 أحرار/       أحرار الكوٌت ناضلوا من أجل رفعتها .         

 حدٌث ( :                         –نى السٌالً للكلمات اآلتٌة  )  رصد ما المع - ٗ

 ) رالب  (العالم الكواكب والنجوم .                     رصد -

 )  سّجل ودّون(المعلم الدرجات .                              رصد -

 )كالم(جدي الممتع.                    حدٌثاستمعت إلى  -

 (      ) ما نمل عن كالم النبً الكرٌم نبً الكرٌم.                     ال حدٌثحفظت  -

 ( درجاتٖبٌنً ما ٌوحً إلٌه التعبٌر اآلتً :                            ) - ٔ التّذّوق الفنًّ :

 كنت دائماً فً مخٌلة العلماء . -
 علماء( ) توحً العبارة بؤن اختراع آلة التصوٌر كان فكرة تدور فً خٌال ال  -



 حولً التعبٌر الخٌالً إلى حمٌمً : - ٕ

 فاستطعت أن أطٌر فً الهواء.  -
 ) تطورت آلة التصوٌر فاستطاعت اكتشاؾ أسرار الفضاء(  -
 وضحً موطن الجمال فً التعبٌر اآلتً: - ٖ

 ٌا أٌّها البحر لل لً . -
 الشاعر البحر بإنسان ٌخاطبه ،ألن التشبٌه ٌموي المعنى وٌوضحه ( شبه ) -
 حددي التعبٌر األلوى فً الداللة على كفاح األجداد: - ٗ

 لد خاطروا بنفوس عزٌزة .     )          ( -

 (.............................    واجهوا المخاطر بشجاعة.      )   -

 ( درجاتٙاملئً الفراغ بما هو مطلوب بٌن األلواس :               ) -ٔ:  الرسم الهجائً

 (كلمة تنتهً بهمزة متطرفة على السطراخترعوا آلة التصوٌر . ) .( ءالعلما ) -    

 ( كلمة تنتهً بهمزة متطرفة على واو منونة( كثٌراً.  )  لإلإاً  استخرَج الؽواصون) -    

 نّونً الكلمات اآلتٌة تنوٌناً بالفتح : – ٕ

 : ) جزاًء ( جزاء                 : ) كفباً (كؾء              .   :) جزءاً (جزء 

 اكتبً ثالث كلمات تنتهً بهمزة متطّرفة على ٌاء ؼٌر منموطة : –ٖ

 لارئ –دافا  –شاطا 

 

 ( درجات8وظفً كلمة  ) اللواتً ( فً جملة مفٌدة من إنشائن :  ) – ٔ السالمة اللؽوٌة :

 هإالء هّن البنات اللواتً درسن بجدّ 

 زم .حولً االسم الموصول إلى المثنى وؼٌري ما ٌل - ٕ

 هذا العالم الذي اخترع آلة التصوٌر . -               

 هذان العالمان اللذان اخترعا آلة التصوٌر . -               

 بذل علماء محاوالٍت لتصنٌعِ آلة التصوٌر ( :(أخرجً من الجملة اآلتٌة  - ٖ

 حرؾ جر: ) لـ ( .      اسماً مجروراً : ) تصنٌعِ (

 

 التً تحتها خط : ضعً سؤاال لإلجابة  -ٔٔ

 .السإال :    ) لماذا كافح األجداد ؟ (.   من أجل رفعة الوطناإلجابة :    كافح األجداد 

 أجٌبً باإلثبات  مّرة وبالنفً مّرة ثانٌة : - ٘

 الّسؤال :       ألم تسافر إلى مّكة  ؟ 

 نعم ، لم أسافر إلى مكة .( اإلجابة بالنـفً  :  )  -  اإلجابة باإلثبات:   ) بلى، سافرت إلى مكة .(

 



 ( درجاتٓٔ)                                                                                           التعبٌر :

 اكتبً تمرٌراً عما تشاهدٌنه فً ٌومً التحرٌر والوطنً و دور آلة التصوٌر . –

                                     مراعٌة أسس كتابة التمرٌر.                   
  

................................................................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................................................................ 

تداء  بكفاح األجداد . اكتبً رسالة إلى صدٌمتن تحثٌنها على طلب العلم من أجل رفعة الوطن ال -

 مراعٌة عناصر الرسالة  وذلن فً ثمانً جمل مترابطة.
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 مع تمنٌاتنا لطالباتنا بالتوفٌك والنجاح

 

 

 

 

 

 


