االيتحبٌ انًٕحذ اإلقه ًٙٛنُٛم شٓبدح انذسٔط االثتذائٛخ
دٔسح 2012 َٕٕٛٚ
تصحٛح يبدح انهغخ انعشثٛخ ٔانتشثٛخ اإلساليٛخ

أوال :وحدة اللغة العربية
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 /Iالقراءة ( 20نقطة)

(َ2مظ)

 / 1حشب انطشلاخ – حٕادز انسٛش........
 /2ذخهف ْزِ انحشب ضحاٚا تششٚح ٔذسثة كٕاسز ٔ ذؼصف تأسش آيُح ٔذثذد أيٕاال طائهح...
ْ /3زا انُص يمانح

(َ3مظ)
()ٌ3

 /4يشادفاخ انكهًاخ انرانٛح:
آٌ :حاٌ ،

ٚرجأصٚ :فٕق ،

(َ3مظ)

شثٓٛا :يثٛال

 /5أضذاد انكهًاخ انرانٛح:
حشب≠ سهى ،

(َ3مظ)

انؼسكشٚح≠ انًذَٛح ،

 /6الشكم  :حشب ديٕٚح

ذذيش≠ ذثُ.ٙذشٛذ
(َ6مظ)

ذؼصف تأسش آيُح ٔذثذد أيٕاال طائهح.

 /IIانرشاكٛة (َ6مظ)
 /1اإلػشاب:
 انراسٚخ:فاػم يشفٕع ،ػاليح سفؼّ انضًح انظاْشج ػهٗ آخشِ.
 آيُح َ :ؼد ذاتغ نًُؼٕذّ ف ٙانجش.

( )ٌ1
()ٌ1

- /2أٌ:حشف َصة ٔ يصذس
-

/3

(ٌ)0,5

ذضغ :فؼم يضاسع يُصٕب تأٌ ،ػاليح َصثّ انفرحح انظاْشج ػهٗ آخشِ
ْزِ :اسى ئشاسج يثُ ٙف ٙيحم سفغ فاػم
انحشب :تذل يشفٕع ،ػاليح سفؼّ انضًح انظاْشج ػهٗ آخشِ
أصاسْا :أٔصاس يفؼٕل تّ يُصٕب،ػاليح َصثّ انفرحح انظاْشج ػهٗ آخشِ ْٕٔ ،يضاف
ْا :ضًٛش يرصم يضاف انّٛ

( )ٌ0,5
()ٌ0,5
()ٌ0,5
()ٌ0,5

(َ1,5مطح)
َ-1حرشو لإٌَ انسٛش حفاظا ػهٗ ساليرُا

أ -ذٕكٛذ يؼُٕ٘

-2انساليح انطشلٛح يسإٔنٛح انُاط جًٛؼٓى

ب -يفؼٕل يطهك

 -3ذذيش حشب انطشلاخ حٛاذُا ذذيٛشا

ج -يفؼٕل ألجهّ
د -ذًٛٛض
1

www.9alami.info

 /IIIانصشف ٔانرحٕٚم (َ6مظ)
/1
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(َ2مظ)

يجشد

يضٚذ

ٚؼشف ،

ذذيش  ،ذحرشي، ٍٛساْى
(َ2مظ)

/2

لاتهد ثالز يؼهًاخ ٔسثؼح ذاليٛز ف ٙيؼشض انكراب.
(َ2مظ)

/3

 -1يششط

أ -اسى آنح

 -2ششٔق

ب -اسى فاػم

 -3ساكة

ج -اسى صياٌ

 -4يششق

د -يصذس
ِ -اسى يفؼٕل

 /IVاإليالء (َ3مظ)
/1

(َ3قط)

د-ح

ٖ-ا

اثٍ  -ثٍ

أ–ئ–ء-ئ-ؤ

سهٕٖ

فتٛبد

أفط

عًش تٍ انخطبة

يشيـٖ

يئبد

كـؤٔط

اتٍ خبن ٙيٓزة

دَٛـا

يسبٔاج

شبطب

اتٍ سُٛب طجٛت عشثٙ

 /Vانرؼثٛش انكرات / ٙاإلَشاء (َ15مطح)
انًعٛبس
انحجى
يالءيخ انًُتٕج نهًٕضٕع
ساليخ انهغخ
عاليبد انتشقٛى
اإلثذاع
انًجًٕع

سهى انتُقٛط
أقم أٔ أكثش يٍ انًطهٕة ثسطش ٔاحذ يبعذا رنك ركش أسجبة ٔ يخبطش حٕادث انسٛش ركش حهٕل أٔ سهٕكبد نًحبسثخ حشة انطشقأقم يٍ 3أخطبء تشكٛجٛخث5ٔ3 ٍٛأخطبءأكثش يٍ رنك 3استعًبالد خبطئخ أٔ أقمأكثش يٍ رنك-إضبفخ عُصش غٛش يطهٕة ٔيشتجط ثبنًٕضٕع
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انُقطخ
203342020115
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ثاَٛأ :حذج انرشتٛح اإلساليٛح
 /Iانمشآٌ انكشٚى (َ5مظ)
"1أال ٚؼهى يٍ خهك ْٕٔ انهطٛف انخثٛش ْٕ ،انز٘ جؼم نكى االسض رنٕال فايشٕا ف ٙيُاكثٓا
ٔكهٕا يٍ سصلّ ٔئن ّٛانُشٕس.آيُرى يٍ ف ٙانسًاء أٌ ٚخسف تكى االسض فارا ْ ٙذًٕس.أو
( َ3قط)
أيُرى يٍ ف ٙانسًاء أٌ ٚشسم ػهٛكى حاصثا فسرؼهًٌٕ كٛف َزٚش"
 /2أتًى (٘) يب ٚه: ٙ
( )ٌ0,5

ْ -زِ اٜٚبد يٍ سٕسج انًهك.

 يعُٗ اٜٚخٚ :سش هللا األسض نعجبدِ نالستقشاس ٔاالَتفبع يًب أٔدع فٓٛب يٍ انُعى)ٌ0,5 ( . /3اركش (٘) انقبعذح انتجٕٚذٚخ انٕاسدح ف ٙيب ٚه:ٙ
 -يـٌ سصقّ :اإلدغبو

( َ1قطخ)

 -ثز َتْى :اإلقالة (قهت انٌُٕ يًٛب)

 /IIػمائذ ٔػثاداخ (َ2,5مظ)
َ 1,5( /1قطخ)
يب ٚستحٛم ف ٙحقّ تعبنٗ

يب ٚجت يٍ انصفبد ف ٙحقّ تعبنٗ

-انعجض – انفُبء  -انعذو

 -انقذسح  -انقذو  -انعهى

(َ1قطخ)

 /2انعجبساد انت ٙتفسذ انصٕو:
 -انقٙء انعًذ  -– -قٕل انضٔس .

 /IIIآداب ئساليٛح (َ 2,5مظ)
 /1انتشتٛت:
َ -1ضٔل انٕحٙ

( َ1قطخ)
 -2انٓجشح

 -4حجخ انٕداع

-3فتح يكخ

 /2انحذٚج انششٚف انز٘ ٚحثُب عهٗ آداة انطعبو ف ٙاإلسالو :
قبل سسٕل هللا (ص):

()ٌ1,5

"لم تاسى هللا ٔكم تًُٛٛك ٔكم يًا ٚهٛك".
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