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المعامـل
مـدة
اإلنجاز

نيابة :النواصر

القراءة 02( :ن)
علة :مرض (1ن).
 -1أشرح  :رذيلة .:حقارة /ذل  /قبح  /نبذ (1ن)
 – 0القيمة التي يروجها النص هي0(........................ن)
.
 مقالة (0ن) – 3أحيط نوعية النص :
 – 4العنوان المناسب لهذا النص آفة التدخين /السموم0( ...ن).
 – 5أستخرج الفكرة الرئيسة للفقرة االخيرة0( .ن)
(0ن)
 – 6ماهي االسباب التي تؤدي الى المرض والموت ،حسب النص:
االسباب التي تؤدي الى المرض والموت :التدخين والمخدرات
 – 7اصل الجملة باألسلوب الذي يناسبها (0ن)
 يا أناس تجنبوا التدخين :أسلوب النداء  -/هل للمخدر أضرارعلى صحة الطفل؟ أسلوب االستفهام. – 8أشكل الكلمات والجملة التالية حسب موقعها في النص(2.5ن.لكل خطآ) (6ن)
حاالت  -المركز  -المنتشر .
 ان التدخين والمخدرات بكل انواعهما رذيلة خلقية ،وخسارة اقتصاديةالتراكيب( :ن)6.
 )1استخرج من النص ما يالئم الجدول التالي
فعال معتال
فعال مبنيا للمجهول
ناسخا فعليا
نعثا حقيقيا
(2.5ن)

.ليس2.5(...ن)

وجد2.5(..ن)

.وجد -اشار2.5(..ن)

 )0أكون جملة بها
 تمييزا ملحوظا 1(....................................................... :ن) حاال مفردة1(........................................................ :ن) )3أعرب ما تحته خط
أنهما . :حرف نصب وتوكيد (.)2.5الهاء  :ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسمها .الميم للتثنية)2.5( .
أكبر . :خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف 2.5(.ن)
سبب . :مضاف اليه مجرور2.5( .ن). .
الصرف والتحويل ( :ن )6.
 )1أكتب االعداد الموجودة بين قوسين بالحروف مع الشكل.
 شارك في المباراة (... )11احد عشر.العبا)1(. في الحديقة (..... )5خمس..شجيرات )1(. )0أمأل الجدول بالمطلوب .
اسم تفضيل
اسم مكان
اسم آلة
اسم فاعل
2.5(.....ن)......
2.5(.............ن)
2.5(.ن).
2.5(..........ن)
 )3أحول الجملة التالية الى الجمع بنوعيه  ( .التلميذ المجتهد يقرأ كتابه).
التالميذ المجتهدون يقرؤون كتبهم1(...........ن).
التلميذات المجتهدات يقرأن كتبهن1(........... .ن).
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المعامـل
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اإلنجاز
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نيابة :النواصر

االمالء3( :ن)
– مربيات1.5(.........ن)

 )1أتمم بكتابة تاء مناسبة  -المكتبة – .......الحياة.......
 )0أمأل الجدول بكلمات بها همزة ،حسب المطلوب
همزة متطرفة
همزة متوسطة على االلف
2.5(......................ن).
2.5(..............................ن)

همزة متوسطة على الواو
2.5(.............................ن)

االنشاء15( :ن)  :التصميم 3 :ن  -األسلوب 3:ن  -األفكار المرتبطة بالموضوع 5 :ن -
السالمة من األخطاء 0:ن -الخط و عالمات الترقيم 0:ن
القرآن الكريم5( :ن)
 ")1فاعترفوا بذنبهم فسحقا الصحاب السعير،ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ،وأسروا قولكم أو
اجهروا به انه عليم بذات الصدور ،أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" سورة الملك(ن)1
" عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون .كذلك العذاب ولعذاب اآلخرة أكبر لو كانوا يعلمون .ان للمتقين
عند ربهم جنات النعيم  ".من سورة القلم(.ن)1
"فال أقسم بما تبصرون  .وما ال تبصرون  ،انه لقول رسول كريم ،وما هو بقول شاعر قليال ما تومنون  ،والبقول
كاهن قليال ما تذكرون  .تنزيل من رب العالمين" .من سورة الحاقة (ن)1
)0
 لهم مغفرة وأجر كبير  :ترقيق الراء ( 2.5ن)  /عسى ربنا أن يبدلنا  :المد المنفصل2.5(..ن) )3أحيط بخط معنى الكلمة الصحيحة
 /فسحقا  :فبعدا (2.5ن)
السعير :اسم من اسماء جهنم(.ن)2.5

العقيدة والعبادات0.5( :ن)
)1اكتب اآليات التالية في الخانة المناسبة( .ن)1.5
اآليات
 وهللا غني حميد وتوكل على الحي الذي ال يموت ان هللا على كل شيء قدير. )0أضع عالمة في الخانة المناسبة(ن)1
من مبيحات االفطار
من فرائض الصيام
*
خروج دم الحيض
*
النية
اآلداب االسالمية والسيرة النبوية0.5( :ن)
 )1أضع سطر تحت السلوك غير المقبول(:ن)1.5
 -أذكر عيوب شخص في غيابه  -/أدفع رشوة للحصول على امتياز.

الصفة المناسبة
الغنى
الحياة
القدرة
من مفسدات الصوم

 )0أكتب كلمة صحيح في الخانة المناسبة  :حجة الوداع كانت في :السنة العاشرة للهجرة (ن)1
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