االِزذبْ اٌّٛدذ اإللًٍٍّ

ِذح اإلٔجـبص:
عبػخ ٔٚصف
) ػشثٍخ ٚرشثٍخ إعالٍِخ(
ِالدظخ  :رىزت جٍّغ
األجٛثخ ػٍى ٚسلخ
اٌزذشٌش

ًٌٍٕ شٙبدح اٌذسٚط االثزذائٍخ
دٚسح ٌ2018 ٍٛٔٛ
األوبدٌٍّخ اٌجٌٛٙخ ٌٍزشثٍخ ٚاٌزىٛثٓ ٌجٙخ اٌششق
ِذٌشٌخ ٚجذح أٔىبد

ِبدح :اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٚاٌزشثٍخ اإلعالٍِخ
أوال  -هكىى اللغت العربيت
ٌُصح األطباء انجًٍع بًًارست انرٌاضت يرتٍٍ عهى األقم فً األسبىع نفىائدها انكثٍرة :فهً تجُب انجسى األيراض
وانخًىل وتكسبه قىة وحٍىٌت ورشاقت .فقد أثبتت جم األبحاث انطبٍت أٌ قسوا يٍ انتىعك انصحً ًاجن عٍ َقص فً
انُشاط انبدًَ .كم واحد يُا نه رٌاضته انًفضهت.
 .هً
تعهقت بها فً أٌاو صباي .ال تسأل عٍ انًتعت انتً كُت أشعر بها وأَا أيارسها يع أقراًَ فً بساتٍٍ قرٌتُا
انرٌاضت انًفضهت عُد انًالٌٍٍ يٍ انُاس.يُهى يٍ ًٌارسها ويُهى يٍ ٌتفرج عهى يبارٌاتها .إَها نعبت كرة انقدو .يا أجًهها
يٍ نعبت !

أوال :الوجال الرئيس األول :اٌمشاءح ٚاٌشىً (ٔ 20مغخ)
ْ1
2ى
2ى
ْ1
2ى
ْ2
ْ2
ْ8

 –1أخرار عىىاوا مىاسثا نهىص .
 بساتيي صجبي -2أشرح انكهمرُه انرانُرُه تانمرادف :
 ًقص الخوىل -3أجد ضد انكهًتٍٍ انتانٍتٍٍ :
 رسالت  -هقالت  -قصت -4أكتب َىعٍت انُص يٍ بٍٍ يا ٌهً:
 -5أركر اسم رَاضح ذمارس جماعح وأخري ذمارس فردَا .
 -6نمارا َشجع األطثاء عهً ممارسح انرَاضح ؟ ( أركر سثثُه عهً األقم)
 -7ما وىع األسهىب فٍ انجمهح انرانُحِ :ب أجٍّٙب ِٓ ٌؼجخ !
 –8اٌشىً :
أ -أشكم انكهماخ دسة ورودها فٍ انىص وانرٍ ذذرها عغش:
األعجبء – اٌجٍّغ  -اٌجغُ – لٛح  -اٌغجٍخ – ٔبجُ
" إًها لعبت كرة القدم  .ها أجولها هي لعبت ! "
ة -أشكم انجمهح انرانُح :

صبٍٔب  :اٌّجبي اٌشئٍظ اٌضبًٔ :اٌذسط اٌٍغٛي()ْ 15
اٌزشاوٍتٔ 6( :مظ)
 - 1أػشة انكهماخ انرانُح انىاردج فٍ انىص إػشاثب ربِب وانرٍ كرثد تخط ِضغٛط :
 ٔبجُ لغّب األثذبساألعجبء
 -2أسرخرج مه انىص ما َهٍ :
فؼال ِبضٍب ٚفبػٍٗ ضٍّش ِزذشن
خجش إْ ظب٘ش
ٔؼزب ِشفٛػب
 -3أعزخشط ِٓ إٌص جٍّخ رٕذسط ػٕبصش٘ب فً اٌزشعٍّخ اٌزبٌٍخ :
خثرها جمهح فعهُح (فعهها مضارع)
اسمها ضمُر مرذرك
واسخ فعهٍ
اٌصشف ٚاٌزذٔ 6( : ًٌٛمظ)
-1أمأل انجذول انرانٍ تانكهماخ انرانُح:
اعُ ِٕغٛة
اعُ ِفؼٛي

ْ2
ْ2
فبػال ِشفٛػب
ْ2
جار ومجرور

ٔبجُ – سٌبضً ِ -فضٍخ – أوضش
اعُ رفضًٍ
اعُ فبػً

ْ2

1

ْ2

–2أدٛي انجمهح انرانُح إنً جّغ اٌّزوش مع انشكم :
" صبس اٌفزى ِّبسعب ٌشٌبضخ وشح اٌّضشة "
 -3أكرة األػذاد ثبٌذشٚف كراتح صذُذح مع انشكم فٍ انجمهرُه انرانُرُه :
 سجم انالعة ( )3أهذاف. َضم كم فرَق (  )11العثا .اإلِالء ٔ 3( :مظ)
 ِجبساح  -لغُ-1أكرة جمع انكهماخ انرانُح :
 -2أصذخ األخطاء انىاردج فٍ انجمهح انرانُح ( 4أخطاء)
"ِبرخ سلٍذ صٚجخ ػضّبْ اثٓ ػفبْ ثؼذ غضٚد ثذس "

ْ2
ْ1
ْ2

صبٌضب  -اٌّجبي اٌشئٍظ اٌضبٌش :اإلٔشــــــــبء ٔ 15( :مغخ)
اٌّٛضٛع :
نكم وادذ مىا رَاضره انمفضهح .فٍ دذود عشرج (  )10أسطر ،اكرة (ٌ) مىضىعا ذرذذز(َه) فُه عه
رَاضرك انمفضهح (نعثرك) مسرذضرا (ج) أهمُح انذركح وفىائذ ممارسح انرَاضح عهً صذح اإلوسان.
رٛجٌٍّٗ :ىٓ ٌه أْ رىزت(ي) ػٓ :اعُ سٌبضزه اٌّفضٍخِ -غ ِٓ رّبسعٙب ِٚزى ٚأٌٓ  -فٛائذ ِّبسعخ
اٌشٌبضخ ػٍى صذخ اإلٔغبْ -فٍُ رفٍذن ٘زٖ اٌٍؼجخ .....

صبٍٔب ِ -ىِ : ْٛبدح اٌزشثٍخ اإلعالٍِخ
أٚال – اٌزضوٍخ (اٌمشءاْ اٌىشٌُ /ػمٍذح)
اٌٛضؼٍخ األٌٚى:
فً اٌٍٍٍخ األٌٚى ِٓ شٙش سِضبْ ،سافمذ ٚاٌذن إٌى ِغجذ اٌذً ألداء صالح اٌؼشبء ٚاٌزشاٌٚخ .لـجً رٌه أٌـمى
اإلِبَ دسعب دٛي أخالق اٌشعٛي صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ ٚلشأ آٌبد ِٓ عٛسح اٌمٍُ.

األعئٍخ:
 - 1أوزت ثخظ عجٍؼً ( ٚثذ ْٚشىً) ِٓ ثذاٌخ عٛسح اٌمٍُ إٌى ل ٌٗٛرؼبٌى " ٛ٘ٚأػٍُ ثبٌّٙزذٌٓ "
 - 2أروش لبػذح رجٌٛذٌخ فً ل ٌٗٛرؼبٌى ِ" :ب أٔذ ثٕؼّخ سثه "
 - 3أششح ِب ًٌٍ  - :غٍش ِّْٕٛ
 - 4أروش صفزٍٓ دٍّذرٍٓ ِٓ أخالق اٌشعٛي اهلل صٍى اهلل ػٍٍٗ ٚعٍُ .

ْ2
ْ1
ْ1

ْ1

اٌٛضؼٍخ اٌضبٍٔخ:
أدغذ ِشٌُ ثجٛع شذٌذ فً ٔٙبس سِضبْ .فغؤٌزٙب أِٙب  :أٌُ رـزٕب ًٌٚعذٛسن ؟
فؤجبثزٙب " ال .ألًٕٔ ال أعزغٍغ االعزٍمبػ لجً اٌفجش ألًٕٔ أعٙش وضٍشا فً ِشب٘ذح اٌّغٍغالد.

ألشأ اٌٛضؼٍخ جٍذا ٚأجٍت ػٓ األعئٍخ اٌزبٌٍخ
1
2
3
4

-

عٕٓ اٌصٍبَ وضٍشحِ،ب ً٘ اٌغٕخ اٌزً رشوزٙب ِشٌُ؟ اعزشٙذ (ي) ثذذٌش ٔجٛي ششٌف.
ص َٛسِضبْ سوٓ ِٓ أسوبْ اإلعالَ .أعزذي ثآٌخ رٛجت اٌصٍبَ ػٍى اٌّغٍُ .
اروش (ي) سوٍٕٓ( ِٓ )2أسوبْ اإلٌّبْ ؟
ِشٌُ رىضش ِٓ ِشب٘ذح اٌزٍفبصٚ .ال شه أْ ٘زا ٌضش٘ب أوضش ِب ٌٕفؼٙب.
لذَ(ي) ٌٙب ٔصبئخ فً ألً ِٓ عغش (ٔصٍذزٍٓ ػٍى األلً)

ْ2
ْ1
ْ1

ْ1

ثبٌزٛفٍـــــــك
2

االٍخذبُ اىَىدذ اإلقيًٍَ

األمبدٌٍَت اىجهىٌت ىيخشبٍت واىخنىبِ ىجهت اىششق
ٍذٌشٌت وجذة أّنبد

ىٍْو شهبدة اىذسوط االبخذائٍت
ٍذٌشٌت وجذة أّنبد
دوسة ٌىٍّى 2018

ٍبدة  :اىيغت اىعشبٍت واىخشبٍت اإلسالٍٍت

ٍذة اإلّجـبص :سبعت وّصف
(عشبٍت وحشبٍت إسالٍٍت)

األجىبت عيى وسقت اىخذشٌش

ٍنىُ ٍ :بدة اىخشبٍت اإلسالٍٍت
أوال – اىخضمٍت (اىقشءاُ اىنشٌٌ /عقٍذة)
اىىضعٍت األوىى:
فً اىيٍيت األوىى ٍِ شهش سٍضبُ ،سافقج واىذك إىى ٍسجذ اىذً ألداء صالة اىعشبء واىخشاوٌخ.قبو رىل أىقى
اإلٍبً دسسب دىه أخالق اىشسىه صيى اهلل عيٍه وسيٌ وقشأ آٌبث ٍِ سىسة اىقيٌ.
األسئيت:
1
2
3
4

 أمخب بخط طبٍعً ( وبذوُ شنو) ٍِ بذاٌت سىسة اىقيٌ إىى قىىه حعبىى "وهى أعيٌ ببىَهخذٌِ " أرمش قبعذة حجىٌذٌت فً قىىه حعبىى ٍ" :ب أّج بْعَت سبل " أششح ٍب ٌيً  - :غٍش ٍَْىُ أرمش صفخٍِ دٍَذحٍِ ٍِ أخالق اىشسىه اهلل صيى اهلل عيٍه وسيٌ .ُ1

ُ2
ُ1
ُ1

اىىضعٍت اىثبٍّت:
أدسج ٍشٌٌ بجىع شذٌذ فً ّهبس سٍضبُ .فسؤىخهب أٍهب  :أىٌ حـخْبوىً سذىسك ؟
فؤجببخهب " ال  .ألًّْ ال أسخطٍع االسخٍقبظ قبو اىفجش ألًّْ أسهش مثٍشا فً ٍشبهذة اىَسيسالث.
أقشأ اىىضعٍت جٍذا وأجٍب عِ األسئيت اىخبىٍت
1
2
3
4

 سِْ اىصٍبً مثٍشةٍ،ب هً اىسْت اىخً حشمخهب ٍشٌٌ؟ اسخشهذ (ي) بذذٌث ّبىي ششٌف. صىً سٍضبُ سمِ ٍِ أسمبُ اإلسالً .أسخذه بآٌت حىجب اىصٍبً عيى اىَسيٌ . ارمش (ي) سمٍِْ( ٍِ )2أسمبُ اإلٌَبُ ؟ ٍشٌٌ حنثش ٍِ ٍشبهذة اىخيفبص .والشل أُ هزا ٌضشهب أمثش ٍب ٌْفعهب.قذً(ي) ىهب ّصبئخ فً أقو ٍِ سطش (ّصٍذخٍِ عيى األقو)

1

ُ2
ُ1
ُ1
ُ1

ٍدٌزٌح ٗجدج أّناد

االٍرحاُ اىَ٘حداإلقيًٍَ
ىٍْو شٖادج اىدرٗص االتردائٍح
ٍدٌزٌح ٗجدج أّناد
دٗرج 2018 ٌٍّ٘٘ 25

ٍدج اإلّجـاس:
ساػح ّٗصف
) ػزتٍح ٗذزتٍح إسالٍٍح(
اىَؼاٍـــــــو2 :

ٍادج :اىيغح اىؼزتٍح ٗاىرزتٍح اإلسالٍٍح
هكىى اللغت العربيت

ٌُصح األطباءالجويع بًًارست انرٌاضت يرتٍٍ عهى األقم فً األسبىع نفىائدها انكثٍرة:فهً تجُب
الجسناأليراض وانخًىل وتكسبه قىة وحٍىٌت ورشاقت.فقد أثبتت جم األبحاث الطبيت أٌ قسوا يٍ انتىعك
انصحًًاجن عٍ َقص فً انُشاط انبدًَ.كم واحد يُا نه رٌاضته انًفضهت.تعهقت بها فً أٌاو صباي.ال تسأل
عٍ انًتعت انتً كُت أشعر بها وأَا أيارسها يع أقراًَ فً بساتٍٍ قرٌتُا .هً انرٌاضت انًفضهت عُد انًالٌٍٍ
يٍ انُاس.يُهى يٍ ًٌارسها ويُهى يٍ ٌتفرج عهى يبارٌاتها .إَها نعبت كرة انقدو.يا أجًهها يٍ نعبت !

ٍالحظـــــحٕاٍح  :ذنرـــــة جٍَــــــغ األج٘تـــــــح ػيــــــى
أوال :الوجال الرئيسي األول :اىقزاءج ٗاىشنو(ّ 20قطح)
–1اىؼْ٘اُ:فىائذ اىزٌاضح ////مزج اىقذً ////اىحزمح وأهٍَرها(ذقثو جٍَع األجىتح اىرً ذالٍس اىَىضىع)ُ1
-2اىشزحصثاي :طف٘ىرً -صغزي -ُ1بساتيي :حقىل -هروج 1ى -3الضذ:الخوىل#الحيىيت –الٌشاط -
1ى
االجتهاد1ى ً -قص#زيادة
َ -4ىعٍت انُص  -هقالت ُ1
-5رٌاضح جَاعٍح(مزج اىقذً//مزج اىسيح///مزج اىطائزجُ1 ).........
.رٌاضح فزدٌح( مزج اىَضزب ///مزج اىطاوىح ُ1)..............
ٌ -6شجع األطثاء ٍَارسح اىزٌاضحىيزشاقح /قىج اىجسٌ/اىحٍىٌح/ذجْة األٍزاض.......
(ٌذمز سثثٍِ عيى األقو)ُ2
 -7األسيىب ٍ:ا أجَيٖا ٍِ ىؼثح ! أسي٘ب ذؼجةُ 2
–8اىشنو:
أ-أشنو اىنيَاخ اىراىٍح حسة ٍىقعها فً اىْص ُ8 :
األطثاءُ– اىجٍَغ -اىجسٌَ– ق٘ج  -اىطثٍحِ– ّاجٌٌ (-ىنو جىاب صحٍح ّقطح)
ب-أشنو اىجَيح اىراىٍح:إًها لعبت كرة القذم.ها أجولها هي لعبت !ىنو جىاب صحٍح رتع ّقطح)

شاٍّا :اىَجاه اىزئٍسً اىصاًّ :اىدرص اىيغ٘ي()ُ 15
اىرزامٍةّ 6( :قط)
 - 1إػزاب ( ُ2:مو ج٘اب صحٍح ػئٍ ّصف ّقطح)
األطثاء :فاػو ٍزف٘ع تاىضَح اىظإزج - ////األتحازٍ ٕ٘ٗ :ضاف األتحاز ٍضاف إىٍٔ ٍجزٗر
قسَا  :اسٌ اُ ٍْص٘ب ّ - //////اجٌ :خثز إُ ٍزف٘ع

-

1

 -2أسرخزج ٍِ اىْص ٍا ٌيً ُ2:
خثز إُ ظإز
ّؼراٍزف٘ػا
ّاجٌ
اىَفضيح

فؼال ٍاضٍا ٗفاػئ ضٍَز ٍرحزك
ذعيقد

-3أسرخزج ٍِ اىْص جَيح ذْذرج عْاصزها فً اىرزسٍَحاىراىٍح ُ2:
خثزها جَيح فعيٍح (فعيها ٍضارع
اسَها ضٍَز ٍرحزك
ّاسخ فعيً
أشـــــــعز
مْـــــــــــــــ خ

فاػال ٍزف٘ػا
األطثاء /جو
جار وٍجزور
تها

اىصزف ٗاىرحٌ٘و ّ 6( :قط)
-1أٍأل اىجذوه ( مو جىاب صحٍح عيٍه ّصف ّقطح)
اسٌ فاػو
اسٌ ٍْس٘ب
اسٌ ٍفؼ٘ه
ّاجٌ
رٌاضً
ٍفضيح

ُ2
اسٌ ذفضٍو
أمصز

–2أح٘ىجَغ اىَذمزٍع اىشنو ُ2:
" صار اىفرٍاُ (اىفرٍح) ٍَ ُ1ارسٍِ "ُ1
-3أمرة األعذاد تاىحزوفنراتح صحٍحح ٍع اىشنو ُ2:
 ٌضٌ مو فزٌق أحذ عشز العثا - )ُ1( .سجو اىالعة ثالثح أهذاف ().ُ1اإلٍالء ّ 3( :قط)
 -1جَع اىنيَاخ ٍ - :ثارٌاخ(ّصف ّقطح)  -أقساً(ّصف ّقطح)

ُ1

-2أصحح األخطاء ( 4أخطاء)( مو جىاب صحٍح عيٍه ّصف ّقطح)
ُ2
" ٍ -اذد  -رقٍح  -تِ -غشٗج "

 .شاىصا -اىَجاه اىزئٍسً اىصاىس :اإلّشــــــــاء ّ 15( :قطح)
اىَ٘ض٘ع :
ىنو واحذ ٍْا رٌاضره اىَفضيح .فً حذود عشزج (  )10أسطز ،امرة (ي) ٍىضىعا ذرحذز(ٌِ)
فٍه عِ رٌاضرل اىَفضيح ٍسرحضزا(ج) أهٍَح اىحزمح و اىزٌاضحعيى جسٌ اإلّساُ.
ذ٘جٌٍَٔ :نِ ىل أُ ذنرة ػِ // :اسٌ اىزٌاضح اىرً ذَارسٖاٍ//غ ٍِ ذَارسٖا ٗ//أٌِ ٍٗرى /
//فٌٍ ذفٍدك ٕذٓ اىيؼثح .إٍَٔح ٍَارسح اىزٌاضح//ف٘ائدٕا ػيى صححاإلّساُ
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االيخذبٌ انًٕدد اإلقهًًٍ
نٍُم شٓبدة اندرٔص االبخدائٍت
يدٌزٌت ٔجدة أَكبد
دٔرة 2018 ٌٍَٕٕ 25

يبدة  :انهغت انؼزبٍت ٔانخزبٍت اإلساليٍت

يدة اإلَجـبس :سبػت َٔصف
(ػزبٍت ٔحزبٍت إساليٍت)

األجٕبت ػهى ٔرقت انخذزٌز

يكٌٕ :يبدة انخزبٍت اإلساليٍت /////حصذٍخ
أٔال –انخشكٍت (انقزءاٌ انكزٌى /ػقٍدة)
األسئهت:
 - 1بداٌت سٕرة انقهى إنى قٕنّ حؼبنى "ْٕٔ أػهى ببنًٓخدٌٍ "
ٌ ٔانقهى ٔيب ٌسطزٌٔ .يب أَج بُؼًت ربك بًجٌُٕٔ .إٌ نك ألجزا غٍز ئًٌُٕ .إَك نؼهى خهق ػظٍى
فسخبصز ٌٔبصزٌٔ بأٌكى انًفخٌٕ .إٌ ربك ْٕ أػهى بًٍ ضم ػٍ سبٍهّ  ْٕٔ.أػهى ببنًٓخدٌٍ

ٌ2

 - 2قبػدة حجٌٕدٌت  :انًد انطٌٕم (اإلشببع)  /////انغُت فً انٌُٕ ( أَج)

ٌ1

 - 3انشزح - :غٍز يًٌُٕ  :ػٍز يُقطغ (غٍزيقطٕع) يسخًز  ///دائى

ٌ1

 -4صفخبٌ دًٍدحبٌ نزسٕل اهلل صهى اهلل ػهٍّ ٔسهى  :انصبز -انكزو -انذهى -انخٕاضغ .......
انٕضؼٍت انثبٍَت:

ٌ1

أقزأ انٕضؼٍت جٍدا ٔأجٍب ػٍ األسئهت انخبنٍت

ٌ1

 - 1انسُت انخً حزكخٓب يزٌى ًْ حُبٔل انسذٕر
انذدٌث انُبٕي انشزٌف :حسذزٔا فإٌ فً انسذٕر بزكت

ٌ1

 - 2آٌت حٕجب انصٍبو ػهى انًسهى :
ٌب أٌٓب انذٌٍ آيُٕا كخب ػهٍك انصٍبو كًب كخب ػهى انذٌٍ يٍ قبهكى نؼهكى حخقٌٕ أٌبيب يؼدٔداث ٌ1
 - 3ركُبٌ يٍ أركبٌ اإلًٌبٌ:
اإلًٌبٌ ببهلل ٔيالئكخّ ٔكخبّ ٔرسهّ ٔانٍٕو اَخز ٔقدرِ خٍزِ ٔشزِ
 - 4يزٌى حكثز يٍ يشبْدة انخهفبس  .أقدو نٓب َصبئخ فً أقم يٍ سطز(َصٍذخٍٍ ػهى األقم)
 اإلكثبر يٍ انًشبْدة ٌضز بصذخك (أنى انزأص – انؼٍُبٌ )..ئخ صؼٕبت االسخٍقبظ ببكزا انُٕو انًخأخز غٍز صذً نجسى اإلَسبٌ -اإلنٓبء ػٍ يزاجؼت اندرٔص .................
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