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لنيل شهادة الدروس الابتدائية
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مدة إلانجاز :ساعة ونصف
املعامل3 :
أوال – وحدة اللغة العربية:

نص الانطالق:
َن َشأ َ ْ
ون في ق َرا َءة ُكل َما َي َقعُ َتحْ َ
ت أَعْ ُينه ْم منْ ُك ُتبَ ،ولَ ْم
ون آ ْل ُم َطالَ َع َةَ ،و َي َت َنا َف ُس َ
ت َس ْل َمى في أ ُسْ َرة أَ ْف َرا ُدها كلـهههههـههههم َيعْ َشقُ َ
ب َش َغف َوالدَ ْي َها َوأَخي َها َعلي ب َهذه آ ْلحُ ْز َمة م َن آ ْألَ ْو َراق ،إلَى أَنْ دَ َف َع َها فـهههضولـهههها َي ْوما إلَى َف ْتح ك َتاب َت َر َك ُه َعلي
َت ُكنْ َت ْف َه ُم َس َب َ
َعلَى َم ْك َتبهَ ،و َما إنْ َبدَ أَ ْ
صفحهَ ،ح َّتى وجـ هدتُنـ هفسـهههاُمحـههـ هاطـ هةُبـ هعـههـ هددُهـ هائـ هلُمـ هنُالحـ هيـ هواناتُالغـ هريبةُأشكالها،
ت ب َت َ
ين لل َّدهْ َشةَ ،فآ ْن َه َم َك ْ
يش مغامرات َرائ َعةَ ،و َتسْ َر َح ب َخ َيال َها في َعالَم َساحر.
ت في ق َرا َءته ل َتع َ
َوآ ْألَ ْش َخاص ْآلمُثير َ

يرة َجال َسة َعلَى آ ْألَرْ ضَ ،تسْ َت ْمت ُع ب َت ْقليب
صغ َ
َي ْد ُخ ُل آ ْل َوال َدان آ ْل َم ْنز َلَ ،ف ُي َشاه َدان َم ْن َظرا ُي ْده ُش ُه َما ،إ َّن ُه َم ْن َظ ُر َف َتاة َ
ص َف َحات آ ْل ُك ُتب آلَّتي ُتح ُ
يط ب َها منْ ُكل ْآلج َهاتَ ،وه َي َتقُو ُل لَ ُه َماَ " :ك ْم ه َي ُم َش و َقة ح َكا َي ُة آلذ ْئب آلَّذي أَ ْز َع َج لَ ْيلَى!
َ
اَ ْل َن َع َر ْف ُ
ت ل َما َذا ُتح َّبان ْآلق َرا َء َة َيا َوال َديَّ آ ْل َحبي َب ْين".

عن مجلة العربي الصغير ،العدد  ،323أبريل  ،0212ص 01-02 :بتصرف.

02
I
 /1ضع (ي) عنونا مناسبا للنص.

( 1نقطة)

 /2ابحث (ي) في النص عن مرادفات الكلمات التالية:
 /3ايت (ي) بأضداد الكلمات التالية:

ك – َولَعُ – َم ْ
ش َه ُدُ
ُتدْ ِر ُُ

( 3نقط)

َي ْع َ
تُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ( 3نقط)
شقُونَُ –ُ َت ْع ِرفُ ُه ُْمُ– ُ َبدَأَ ُْ

ُ /4م ْن ُذ متى صارت سلمى َش ُغو َفة بالمطالعة؟

(نقطتان)

َ /5حدد (ي) نوعي َة النص بوضع عالمة ( )Xفي الخانة المناسبة.
نص إخباري
نص سردي
نص حجاجي
ضع (ي) عالمة ( )Xأما َم القيمة اإليجابيَّة التي يتضمنها النص من بين القيم التالية:
َ /6
ضول
اجْ ت َنـــابُ آلفُ ُ
اَلر َعا َية آلصح َّية
اَلص ْد ُق
 /7أنسج (ي) على غرار األسلوب التالي:

( 1نقطة)
نص تفسيري
( 1نقطة)
حُ ب آ ْل ُم َطالَ َعة

حتُى 1(...................................نقطــة).
اُإِنُْ َُ ُ.................................
َُم ُ

أي؟ ل َم َاذا؟ (0نقطتان).
َ /8يعْ َتق ُد بعضُ الناس أَنَّ
الكتاب َق ْد َف َقدَ قي َم َت ُه بسبب ُمنا َف َسة َوسائل التصال الحديثة لَ ُهَ ،ه ْل ُت َوافقُ ُه ُم الـــرَّ َ
َ
 /9أشكل (ي) ما تحته خط في النص شكال تاما.

( 6نقط)

6
II
 /1استخرج (ي) من النص ما يلي:

(نقطتان)

ضافا.
َُن ُْعتُ َُ
اُسَُبُبِيُاُُُُُ ُ-م َنادىُ ُم َ

 /2أكمل (ي) كل جملـــة من الجملتيـــن التاليتيـــن بمــا هو مطلـــوب:
ُ نحب م َ
صص(.....................................مفعولُألجله).
ُطالَ َع َة ْآلق َ
 أَ ْن َه ْي ُ
ت ق َرا َء َة آ ْلح َكا َية َُو(.....................................مفعــولُمعه).
 /3أعرب (ي) الجملة التالية:

ُ
ـــةُأَ ْحدَا َثـــ َها
ـــــتُآ ْلقِص َُ
ص
لَخ ْ
1/2

(نقطتان)

(نقطتان)
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III
حُُبـوبُُُ( 3نقط) ُ
ــزلُُ–ُ َُم ُْ
ِصـ َُعـدُُ-أَ ْجـ َمـلَُُُ ُ-
 /1ضع (ي) كل كلمة مما يلي في الخانة المناسبةَُ :ت ُْقـُلِيــبُُ–ُم ْ
سـاحِرُُ–ُ َم ْن ِ
اسم آلــــة
اسم تفضيل
مصدر
اسم مكان
اسم مفعول
اسم فاعل
( 1,0نقطة)
 اسم منســــــوب اسم منقــــــوص -فعـــل نـــــاقص

 /2صل(ي) بسهم بين كلمات العمودين:
ــــــــي
 َبـــــقَ
ــســانــي
 اَ ْإل ْن َ -اَلـــــرَّ اعـــي

( 1,0نقطة)
 /3حول(ي) الجملة التالية إلى المثنى المذكر مع الشكل:
حدَُاثُِ َُهـا"ُُُُ-إِن ُه َمـاُُ ......................................................
سَُت ُْمتُِـ َُعُبُُِأ َ ُْ
صُ َُوَُت ُْ
صـ َُ
ــعُآُْل ُقِ َُ
طـاُلِ َُ
حبُُُأَنُُُُْت َُ
"ُإِن َهاُت ُِ
3
IV
ف هذه األخطاءَ ،وقُ ْم (قُومي) بتص حيحها
 /1أثناء ك َتا َبته للنص أس فله ،ارتكب زميلُك س َّت َة أخطاء إمالئيةَ ،حاول(ي) ا ْك َت َش ا َ
( 3نقط)
مستعينا(ة) في ذلك بجدول مناسب.
ئُو ُُمَُنظُمُُ،حيثَُُت َُرىُ ُُكلُُ َُفتُـههههههههاُ
ضُهونَُُوقتُاُطيبُاُفيُمكانُُهاد ُِ
مكتب َُةُ ُُمُْلَُت َُقاُآلص هُ َُغ ُِ
يُأَنُ ُال ُْ
هلُتعل ُُمَُُياُ ْبنَ ُعمُ ُ
ارُ،فيهاَُُي ُْق ُ
هههههها ُُء ُلَتُُ،فالقراءةُُُغذا ُُءُ
سه ُ
طالع ُِةُالكت ُِ
ُُمُْن َُه ُِمكُاُفيُ ُُم َُ
بُوالمجال ُِةُ ،رغبةُفيُإغنائُمعار ُِفهُ،أوُبحثُاُعنُأجوبةُُُلِ َُماُلديهُمنَُُت َ
والروحُ،ونافذةُُُيطُِلُُمُْنهاُالطف ُل ُُعلىُالحياةُ .
ُِ
العقـ ُِلُ
10
V
اع
أكتب(ي) َن صا إ ْن َشائيا يتراوح بين سبعة وع شرة أ سطر ،ت شارك(ين) به في اإلذاعة المدر سيةُ ،م َحاول(ة) فيه إ ْق َن َ
أصدقائك بالمدرسة بأ َ َهم َّية المطالعة وفوائدها ،و ُمسْ َتعينا(ة) في ذلك بحُ َجج َم ْف ُهو َمة َو َواض َحة.
ثانيا – وحدة التربية اإلسالمية:
الوضعية الاختبارية:
رمضان َك َعادَ ت َكَ ،حي ُ
ْث جلست ب ُخ ُ
شوع ُت ْنص ُ
ت إلى درس
َرا َف ْقت َوالدَك إلى مسجد ْال َحي /ال َقرْ َيـ ة في ليلة من لَ َيالي
َ
ديني في موض وع " َف ْ
ان"َ ،و َق ْد َذ َك َر ْاإل َما ُم من بين هذه ْآألَعْ َمال ر َعا َي َة حقوق
ض ل ْآألَعْ َمال َّ
الص ال َحة في َش هْر َر َمض َ
ان ،وبعد اإلجابة عن سُ َؤاله،
ض َ
الم ساكين ،وفي ن َها َية الدَّرْ س َسأَلَ ُه َجارُ ُك ْم أَحْ َم ُد عن حُ ْكم َت َعمد إ ْخ َراج ْآل َقيْ ء في َن َهار َر َم َ
َ
للصَّالة ،وفي الرَّ كعة األولى من صالة العشاء ،وبعد سورة الفاتحة ،قرأ اإلما ُم باليات األولى من سورة المُرْ َس َالت،
قُمْ ُت ْم
ت.
من بداية السورة إلى قوله َع َّز َو َج َّل:

 /1استتتر(ي) كت بر
وجل:

اآلي ت الق)آني الري تله اإلم م في ال)بع األولى من صتتتلل الع،تتت
ت.

 /2ين كت معنى قوله تع لى:

من بداية الس ورة إلى قوله عز
 3نقطت
( 1نقطة)

ت.
ت مع الرعليل.

 /3أذب) كت الحكم الرجويدك لح)ف الــــراء في قوله تع لى

( 1نقطة)

 /4عد عودتكم من المسجد وجد ج ربم أحمد مر سو ًل أم م داره يطلب صدق ً فني)ه ،دل وط)ده م رأيك في سلوك الج ر
(نقطتان)
و م ذا تنصحه.
( 1نقطة)
ان.
ض َ
اج ْآل َقيْ ء في َن َهار َر َم َ
 /5أخب) كت والدتك جواب آإلم م عن حكم َت َعمد آلصَّائم إ ْخ َر َ
ت؟

 /6م ذا أم) للا نبيه صلى للا عليه وسلم في قوله تع لى:

( 1نقطة)

 /7ين كت ألف)اد أس)تك بيف واجه النبي صلى للا عليه وسلم إع)اض آلم)،بين عن دعوته في هذه الم)حل ؟ ( 1نقطة)
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I
( 1ن).
 /1كل عنوان يلخص مضمون النص :حب المطالعة – عشق القراءة – هواية سلمى...
ش َ
– َولَعَ :
( 1×3ن).
– َم ْش َه ُدَ :م ْن َظر
ــغــف
ك َ :ت ْف َهم
 /2المرادفات ُ - :ت ْد ِر ُ
 /3أضداد الكلمات  :يعشقون≠ يكرهون /يملون /يمقتون – تعرفهم ≠ تجهلهم  -بدأت ≠ أنهت /أتمت/أكملت( 1×3ن).
 /4صارت سلمى َش ُغو َف ًة بالمطالعة منذ أن دفعها فضولها إلى فتح وتصفح أول كتاب ،حيث وجدته مليئا بالمغامرات
( 2ن).
والمفاجآت ،التي حفزتها على مطالعة مزيد من الكتب.
( 1ن).
 /5نوعية النص  :نص سردي( .حكائي)
( 1ن).
ب آ ْلم َطالَ َعة.
 /6القيمة اإليجابية المستهدفة في النص :ح ُّ
( 1ن).
 /7النسج على منوال األسلوب :يؤخذ بعين االعتبار كل أسلوب سليم المبنى والمعنى.
 /8يؤخذ بعين االعتبار قدرة المتعلم على تحديد موقفه بشكل واضح ،وقدرته على التبرير بحجج مقنعة ومنسجمة مع
( 2ن).
الموقف الذي اتخذه.

 /9الشكل :كـــلـُّهــ ْم  -فـضـــولـ َها َ -و َجـدَ ْت َنـ ْف َسـ َها م َحــا َطـة
آ ْل َغـري َبة أَ ْ
ش َكالـ َها -
II

ب َـعــدَ د َهـائـل مـنَ آ ْل َحـ َي َـوا َنات

م َغا َم َرات.

(.)12 × 5,5

6

 -منادى مضافَ :والــدَي

 /1يستخرج من النص ما يلي :نعت سببي :الغــريبــة
 /2يكمل المترشح(ة) كل جملـــة من الجملتيـــن التاليتيـــن بمــا هو مطلـــوب:
ُ نحِبُّ م َ
( 1ن).
ص رغبة في معرفة أحداثها /أو بحثا عن اإلثارة(...مفعول ألجله).
ُطالَ َع َة ْآلق َ
ِص ِ
 أَ ْن َه ْي ُ
( 1ن).
العمل( ...مفعــول معه).
ت ِق َرا َء َة آ ْل ِح َكا َي ِة َو وقتَ العشا ِء /أو عود َة أبي من
ِ
 /3اإلعراب:
 لخصت :فعل ماض مبني على السكون ،والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ( 1ن).
َ
( 5,5ن).
القصة :مفعول به منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 أحدا َثها :بدل تابع للمبدل منه في النصب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاف ،والهاء ضمير
( 5,5ن).
متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
6
III
( 5,5ن × )6
 /1المطلوب وضع كل كلمة في الخانة المناسبة:
اسم آلــــة
اسم تفضيل
مصدر
اسم مكان
اسم مفعول
اسم فاعل
َ
ص َـعـد
أ ْجـ َمـل
َت ْقـليــب
َم ْنــزل
َم ْحبـوب
سـاحر
م ْ
َ
( 5,5ن × )3
 /2يصل المترشح بسهم بين كلمات العمودين:
ــســانِــيُّ  ------اسم منسوب  /اَلـــــرَّ اعِ ـــي  -----اسم منقوص
إل ْن َ
َ بق َِي ------فعل ناقص  /اَ ْ ِ
 /3تحويل الجملة إلى المثنى المذكر:
ــص َو َي ْس َت ْمت َعــا ِبأَحْ ـدَ ا ِث َهــــا.
ِص َ
 إِ َّن ُه َمـــا يحبـــان أَنْ ي َطال َعـــا ْآلق َ1/2

( 1×2ن).

( 5,5ن × )3

IV

3

V
المعيــار
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الصواب
آبـن عمــي
مــلتــقــــى
فـــــــتــــى
المـجـــالت
إغـــنــــــاء
تــســاؤالت

الخطأ
بن عمي
ملتقــا
فتـــا
المجــالة
إغنـــائ
تســاءالت

الحجــــــــم
المضمــون

تفسيــــره
عــدد ألاسطر
الارتباط باملوض ـ ـ ــوـد والت ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد باملض ـ ـ ــام:ن املطلو ة :أهمية
املطالعة +فوائدها).
غنى املوضوـ من حيث املعجم املوظف وألاساليب).

البناء

اللغـــــــــة

احترام هيكلة النص الحجاجي
البناء املنط ي لألفكار وال درة على الحجاج
خلو املوضوـ من ألاخطاء النحوية والصرفية وإلامالئية والتعب:رية
التوظيف السليم لعالمات الترقيم

المقروئيـة

( 5,5ن)
( 5,5ن)
( 5,5ن)
( 5,5ن)
( 5,5ن)
( 5,5ن)

وضوح الخط وجودته وتنظيم العمل

النقطــة
 ما بي ــن  7و 01 أق ـ ـ ــل م ـ ــن  7أو أكثر من 01وجود العنصرين معا
وجود عنصر واحد ف ط
عدم وجود أي عنصر
يترك لت دير املصحح ة)
احترام الهيكلة
عدم احترام الهيكلة
يترك لت دير املصحح ة)
أقل من  3أخطاء كيفما كانت
ما ب:ن  3و 6أخطاء
أكثر من  6أخطاء
التوظيف السليم لعالمات الترقيم
التوظيف غ:ر السليم لعالمات الترقيم
تح ق هذه املؤشرات
عدم تح ق هذه املؤشرات

1ن
5ن
3ن
 1,5ن
5ن
2ن
2ن
5ن
2ن
3ن
2ن
5ن
1ن
5ن
1ن
5ن

ثانيا – وحدة التربية اإلسالمية:
 /1قال تعالى( :
5
11

2

1
6
11

7

3
8

4
9

.) 13

12

 /2مَعَنَىَقولِهَتعالى(َ:

)َ:أيَذهبَنورهاَ/ذهبَضوؤها.

َ/3حَكَمَالــــراءَفيَقولهَتعالىَ(

)َهوَترقيـــق الـــراءَ،ألنهاَ:مكسورةَََ.

( 3ن).
( 1ن)َ .
( 5,5ن × َ )2

َ/4التعبيرَعنَعدم الرضاَبسلوكَالجارَتجاهَالمتسولَ،ونصح الجار باإلحسان إلى الفقراء والمساكين ،وتجنبَنهرهمَ
وشتمهمَوإيذائهمَبالكالمَالجارحَ،ويمكنَاالستشهادَبقولهَتعالى(َ:

( 1ن × َ )2

ان :هو إبطال صيام الفاعل( ،ألنه من مفسدات الصيام).
ض َ
ار َر َم َ
َ/5حكمََ َت َع ُّم ِد آلصَّائ ِِم إِ ْخ َر َ
اج ْآل َقيْ ِء في َن َه ِ

( 1ن).

َ/6أمرَهللاَنبيَّهَصلىَهللاَعليهَوسلمَبالجهر بالدعوة  /بتبليغ رسالته إلى كافة الناس.

( 1ن)َ .

َالنبيَصلىَهللاَعليهَوسلمَإِعراضَآلمش ِر ِكينَعنَدعوتِ َِهَبالرفق والرحمة والدعاء لهم بالهداية 1(ََََََََََ.ن)َ .
َ/7واجه
ُّ
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