انجًهىسَت انجضائشَت انذًَقشاطُت انشعبُت

وصاسة انخشبُت انىطُُت
يذسست  :انذكخىس سعذاٌ قصش انشالنت
األسخبر  :غضال يُسىو
انًذة :سبعت وَصف

اخخببس فٍ يبدة:انهغت انعشبُت
...........................
النص:
بو َي ِت َّ
أَََب ان ّ
بصفت ،
ش َج َشة ُ أ َ ْكث َ ُش ان َكبئَُِب ِ
انطبُِعَت انقَب ِسُّت  ،أُقَب ِو ُو ِ ّ
ث قُذْ َسة َ
انشََب َح انعَ ِ
عهًَ ُيقَ َ
ث  ،حُىنَذ ُ َو حَخ َ َكبث َ ُش َو ح َ ًُىثُ
بس ِيثْم ان َذَُ َىاََب ِ
أَه ُ
عهًَ ح َ َىاصَِ َهب َ ،و األ َ ْش َج ُ
َب ان َذَُبة َ نأل َ ْس ِ
ض ِدفَبظب َ
ص ان ًَب َء َو األ َ ْيالَ َح فَأَحَغَزَي بِ َهب.
ض َيب ح َضَ ا ُل ح َ ًْخ َ ُّ
وسٌ انعَ ًُِقَت فٍِ ح ُ ْشبَت األ َ ْس ِ
ِإ ٌَّ ُجز ُ ِ
األسئهت
أسئهت انفهى)ٌ3( :
 – 1هبث عُىاَب يُبسبب نهُص.
ُ
ْطٍ.
 – 2اسخخشج يٍ انُص يشادف انًفشدة انخبنُت  :أع ِ
 – 3اسخخشج يٍ انُص ضذ يب َهٍ :أَقَم.
أسئهت انهغت )ٌ3( :
 1ـ اسخخشج يٍ انُص جًهت فعهُت ويسطشا حذج انفعم.
 2ـ صشف انفعم ( كخب) يع انضًبئش انخبنُت  :أَب َ ،ذٍ ،هى  ،هٍ.
 3ـ ايأل انجذول يٍ انُص.
اسى يفشد يؤَث
جًع يؤَث
جًع حكسُش
ـ.....................
ـ .......................ـ...................
 4ـ نًبرا كخبج انخبء يشبىطت فٍ كهًت  :انشجشة

.

انىضعُت اإلديبجُت )ٌ4( :
وأَج راهب إنً انًذسست انخقُج بطفم َذبول كسش غصٍ شجشة..
اكخب فقشة حُصخ فُهب صيالءك ببنًذبفظت عهً انشجشة.
ّ
يىظفب :جًع حكسُش ويسطشا حذخه.

صفذت  1يٍ 1

اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط
محاور الموضوع
أسئلة الفهم:
(3ن)

العالمة
مجزأة
1ن

عناصر اإلجابة
ـ1ـ العنوان :الشجرة  ،فوائد الشجرة..... ،

مجموع
1ن

ـ.ـ المرادف:
1ن

أعطي  :أهب

1ن

ـ3ـ :ـ الضد:
أقل = أكثر

1ن

1ن

…………........

أسئلة اللغة:
(53ن)

.........................................................................................
ـ1ـ الجملة الفعلية:
5.5
ـ أقاوم الرياح العاصفة.
ـ أهب الحياة لألرض.
ـ ................،.......................
ـ.ـ التصريف:
5..5ن×4
هو  :يكتب هي:تكتب
نحن:نكتب
أنا :أكتب

……………..
5.5ن

1ن

ـ3ـ
جمع تكسير
الرياح  ،أمالح ،
جذور

جمع مؤنث
الحيوانات ،الكائنات

اسم مفرد مؤنث
الشجرة  ،الطبيعة

 -4كتبت التاء مربوطة في كلمة ((الشجرة))
ألنها آخر االسم المفرد المؤنث

5..5ن ×3

5.75

المجموع
المعايير

المؤشرات

المالءمة

االنسجام

سالمة اللغة
والرسم
اإلتقان واإلبداع

5.75ن

6ن

العالمة
مجزأة

ـ احترام حجم المنتج.
ـ التقيد بالموضوع.
ـ أن يتحدث عن الشجرة وفوائدها .
ـ أن يمهد للموضوع.
ـ أن يقدم نصائح لزمالئه ......
ـ أن يوظف أدوات الربط توظيفا سليما.
ـ التوظيف السليم للقواعد النحوية ،الصرفية واإلمالئية.
ـ توظيف  :جمع تكسير.
ـ الكتابة بخط مقروء.
ـ أن يكون العرض مقبوال من حيث الشكل.
ـ استخدام شواهد مناسبة.

5.75ن

ـ  5.5ن
ـ  5.5ن
ـ  5.5ن
ـ  5..5ن
ـ  5..5ن
ـ  5.5ن
ـ  5..5ن
ـ  5.5ن
ـ  5..5ن
ـ  5.5ن
المجموع

مجموع
 1.5ن

1ن

 5.75ن
 5.75ن
4ن

