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ّ 

 

15/3/2011 

ّّ.اِولّ

ّ

َِِدِىؾةّاليتَّتؾيّّّّّّّّ :ّهّاْقَرأّالـَصُّثَّمَّأِجبَّعنّا

ِقُطّهاديّ

.ّزاَرتَّمفاّداَرّهاديّ

.َّرَأتَّمفاِّقَطّهاديّ

.ِّقُطّهاديَّأِدَودّ

ّ.َّلِعَيِتَّمفاَّمَعِّقِطّهادي

ّّّّ(6ّّ=3ّّ*3ّّّ)

 

 ّ.  َحوَلّادّمّاحَلقوانّيفّالـَصُّّّّّأِرُدِّمّداِئَرةّ .1

 .ُأِذُطبّادّمّالَوَلدّيفّالـَصّ .2

َِخريُّأِرُدّمَّخط                 3.   َِْطرّا ََِتّال ّ(2ّّ*3ّّ=6ّّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ًاَّت

ّّّّ

(2ّّّ*4ّّ=8ّّ)ّّ.اجُلِؿؾةّ ِبٍاِنب Xُأِرُدّمِّإذارةَّّّّّّّّأوّّ.4ّّّّ

.ّ-----ّزاَرتَّمفاّداَرّهاديّّّّّّّ

.ّ-----َّرَأتَّمفاَّكْؾَبّهاديّّّّّّّ

.ّ-----ِّقُطّهاديَّأِبَقضّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّ-----َلِعَيِتَّمفاَّمَعِّقِطّهاديّّّّّّّّ

 : ....................................................................................اسم الطالب 



ّّّ

(2ّّّ*4ّّ=8ّّ)ّّ:َأْكِؿلّالـاِقصّيفّاجُلَؿلّالًالقةّ.5ّّّّّّ

.ّداَرّهاديّّّ------زاَرتّّّّّّّّّ

.ّهاديّّّ------َرَأتَّمفاّّّّّّّّّّ

.ّّ------ِقُطّهاديّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.َمفاَّمَعِّقِطّهاديّّّّّّّّّّّ------

ّ

ّ

َمنّزاَرّداَرّهاديّ؟ّ.6ّ      

      ---------------------------------ّ.

ماذاَّرَأِتَّمفاّ؟ّ.7      

      ---------------------------------.  ّ

َمنَّلِعَبَّمَعِّقِطّهاديّ؟ّ.      8

      ---------------------------------ّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّ(12ّ=3ّّ*4ّّّ)

ّ

ّ

(1ّ*10=10)ّّ:َصـِفّالَؽِؾؿاتّاليتّيفّامَلَُزنّيفَّمؽانفاّ  .9ّّّّّّّ 

َّحَقواناتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإنِانّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

-ِّحؿارّّّّ-فارّّّّ-نوحّّّّ-ناِدوةّّّّ-ِقطّّّّ-َكْؾبّّ

 َدَؿؽةّّ-عاِرفّّّّ-ُهدىّّّّ-قاِدّمّّ



ّّّّ

ّ

(2ّّّ*4ّ=8ّّ)ّّّ:َهقاِّبـاُّنَؼِطعّالَؽِؾؿاتّالًالقةّ.ّ       10

هاديَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلِعَيِتَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأِدَودَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمفاّّّّّّّّّّّّّّّّ   ّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ(6*2=12)ّّ:َأْكِؿلّاجَلِدَولّ.11ّ         

ُمَؤَنِثُّمَذَكرّ

ّرأىّ

َلِعَيتّّ

َّرَدَّمّ

ناَمتّّ

َّدَرَسّ

َكًََيتّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

(2ّّ*5ّّ=10ّّ)ّّّ:أْكِؿلّالـاِقصّبالَؽِؾؿاتّالًالقةّ.12ّ

ّ

ّّميّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ____ّّّّّّّّّّّّّّ____ِرّّّّّّّّّّّّّّّ____عاّــــــــــَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدّــــــــــّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّها

ّ



 

ّ(2ّّ*4ّ=8ّّّ)ّّ:َهقاُّنَرِتبّالَؽِؾؿاتّامُلَيِعٌَرةّ.ّ       13  

.َّرأىّّّّّ-داميّّّّّّ-ِقطّّّّ          ّّ

           ----------------------------------ّ.

.ّنوحّّّّ-َلِعَبّّّّّّّ-َوفاءّّّّّّ-َمَعّّّ            

           -----------------------------------. 

ّ

 

ََِولّماّحْتًَُهَّخًطاّل.14ّ ّّّّّّّّّّ (3ّّّ*3ّّ=9ّّ)ّّ:صقغةّامُلؤَنثّّلـَصلّعؾىّمجؾةّجدودةَّهّقاُّن

ّ

.ّداَفَرّّّهاديّّّإىلَّّّحِقػاّّّّ 

ّّّّّّّّّّ...............................................................................

.ّناَمّّّنوحّّّيفّّّالُغِرَفِةّّّّ 

ّّّّّّّّّّ..............................ّ.................................................

.َّلِعَبّّّداميِّّّبالُؽَرِةّّّّ 

ّّّّّّّّّّّ...............................................................................      

(3ّ*3=9)ّّّّةلَّخطًاَّبِقَنّالصورةّواجُلِؿلِص.       15

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يفِّبِرَكِةّناِدرّأِدؿاَكّ َزَرَعتَّعَدنَّزِهَرًةداِمرَّّوْؾَعُبّيفّاملْؾَعِبّ

 



ارّالمًَانّالصفّاِولّمًِوىّبِّمىش

ّ

ّ

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 االجابت انًجال انسؤال

 قط (انًعنً انصزَخ) حنفُذ حعهًُاث  1.1

 هادٌ  2

 نعبج يها يع قط هادٌ  3

1.4  

 

 (انًعنً انصزَخ) صخ او خطا

 صخ

 خطا 2.4

 خطا 3.4

 صخ 4.4

1.5  

 (االسخنخاج) اكًال انناقص

 اسى يؤنث

 اسى 2.5

 اسى/ فعم/ صفت 3.5

 فعم نهًؤنث 4.5

 يها/ سارث يها دار هادٌ (انصزَخ) حذدَد حفاصُم  6

 قط هادٌ/ راث يها قط/ رأث يها قط هادٌ (انصزَخ) حذدَد حفاصُم  7

 يها/ نعبج يها يع قط هادٌ (انصزَخ) حذدَد حفاصُم  8

 (عارف/ هدي/ قاسى/ نىح/ نادَت) انساٌ( سًكت/ دًار/ فار/قط/كهب) دُىاناث (دالنت االنفاظ) حصنُف كهًاث  9

 دٌ/بج        ها/ ع/ود             ل/ ها                أس/ و (انقزاءة) حقطُع كهًاث 10

 كخب/درسج/ ناو/ رسًج/نعب/ راث (انًعزفت انهغىَت) يذكز يؤنث     11

 اٌ يقطع ننذصم عهً كهًت يفُدة (انقزاءة وانكخابت وااليالء) اكًال كهًاث  12

 نعب نىح يع وفاء/ سايٍ راي قط          نىح نعب يع وفاء/ راي سايٍ قط (االسخنخاج) حزحُب جًم 13

 نايج واسى يؤنث         نعبج واسى يؤنث/   سافزث واسى يؤنث (انًعزفت انهغىَت) يذكز يؤنث  14

 سرعج عدٌ سهزة/ سايز َهعب بانكزة/ فٍ بزكت نادر اسًاك انقزاءة 15


