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 (إجابة)  لغتً الجمٌلة المادة األول الفصل الدراسً
  الفصل الرابع الصف

  التارٌخ الثانٌة الفترة
 

المهارة : قراءة النصوص قراءة  أقرأُ النص قراءة جهرٌة , و أراعً سالمة النطق و الضبط  -1
جهرٌة متسمة بجودة األداء وسالمة 
النطق وتلوٌن الصوت تبعاً ألسالٌب 

 المقروء
 أن ٌكون النص واضح التشكٌل-
أن ٌكون النص مكتمل المعنى -

 ومشتمال على المهارات القرائٌة 
النص قراءة جهرٌة  أن ٌقرأ الطالب-

أدائٌة مع مراعاة صحة النطق ، 
والضبط اللغوي وصحة الوقف 

والوصل ، وتمثل المعانً ، 
واالسترسال دون توقف ، وأن ٌقرأ مع 

 ضبط اآلخر بالشكل 
ٌحتسب خطأ الحرف بدرجة وخطأ -

 الحركة بنصف درجة.

 . ( درجة 07الدرجة الكاملة  من ) -

 

 

ٌُملى  -5 ًَّ بخط النسخ :أَكتُب ما   07المهارة : كتابة ما ٌملى علٌه فً حدود )  عل
( كلمة كتابة صحٌحة مراعٌاً الظواهر 

 اإلمالئٌة  التً درسها 
أن تكون من الكلمات التً تناولها الطالب -

 قراءة وفهماً .
ٌقدم للطالب إما قطعة إمالئٌة أو جمال أن -

مشتملة على المهارات اإلمالئٌة التً درسها 
ذات قٌمة معرفٌة   الل هذه الفترة وتكونخ

 ومهارٌة ووجدانٌة.
أن تقرأ الكلمات على الطالب مع عدم تسكٌن -

 ( كلمة .07آخر الكلمة وعدد الكلمات ) 
 ( درجة . 07الدرجة كاملة من ) -

 

 

 
 



 الجمل فً عرابهإ عالمة حول ودائرة به المفعول تحت خطا أضع أ / -3
 التالٌة:

تعرف وتمٌٌز واستعمال المفعول به المهارة : 
 .)نصبه  بالعالمة األصلٌة " الفتحة (

  أن تكون الجمل والكلمات مما درسه
 الطالب فً المقرر .

 ( جمل ٌحدد من  3تعرض للطالب )
خاللها المفعول به وعالمة نصبه، لكل 

جملة أربع درجات ، درجتان لتحدٌد 
المفعول به ودرجتان لعالمة النصب ) 

 ( . درجة 21
تعرض للطالب ثالث جمل فعلٌة محذوف منها 

المفعول به وٌطلب إلى الطالب وضع المفعول به 
درجات ( .  6المناسب ، لكل جملة درجتان ) 

 درجة ( 21الدرجة الكاملة : ) 

 
 

 . ةَ ٌدَ دِ والجَ  ةَ ٌمَ دِ القَ  المَناِطقَ ُر مَ عُ  ارَ زَ  -
 .الِبَضاعةَ ُر اجِ التَّ  اعَ بَ  -
َر  ً  طِ ر  الش   مَ ظَّ نَ  -  ٌ  .السَّ

 
 ا :ـبه مناسبا  أضع مكان النقط مفعولا ب /

  الخبزَ الخباز ُ نعُ ص  ٌَ -
  السمكَ  الصٌادُ  ٌدُ صِ ٌَ -
 . تابَ كِ ال   لمٌذُ الت   رأَ قَ -
 

 

عرابه فً الجمل إأضع خطا تحت الفاعل ودائرة حول عالمة  -4
 التٌة

تعرف وتمٌٌز واستعمال الفاعل )رفعه  المهارة : 
 بالعالمة األصلٌة " الضمة  (

  ًأن تكون الجمل والكلمات مما درسه الطالب ف
 المقرر .
( جمل ٌحدد من خاللها الفاعل  3تعرض للطالب ) 

درجات ، درجتان  وعالمة رفعه األصلٌة، لكل جملة ثالث
 2لتحدٌد الفاعل ودرجتان لعالمة الرفع  األصلٌة ) 

 درجات ( .

 

َرةُ ا تِ لَّ صَ  -  ٌَد .عِ ال   ألُس 
َراِهٌمُ  قَ دَّ صَ  -  ا .ٌَ ؤ  الر   إب 
 . اءَ دَ عَ سُ  النَّاسُ  كُ حَ ض  ٌَ  -

 

 

 المهارة : تعرف واستعمال أسماء اإلشارة أحول إلى المثنى والجمع : -5

  ٌستخدم فٌها أسماء  جملتانٌعرض للطالب
 اإلشارة  التالٌة

 )هذان ، هؤالء (  وٌغٌر ما ٌلزم 
 . ٌحسب لكل جملة  درجتان 

 درجات ( 0الكاملة )  الدرجة
 

 

  هُ تَ ٌَ ر  قَ  ذَ قَ ن  ي أَ ذِ ً الَّ اعِ الرَّ  وَ ا هُ ذَ هَ 
 ا.مَ هُ تَ ٌَ ر  ا قَ ذَ قَ ن  ذان أَ اللَّ  انِ ٌَ اعِ ا الرَّ مَ هُ ذان هَ المثنى : 
 م.هُ تَ ٌَ ر  وا قَ ذُ قَ ن  ٌن أَ ذِ الَّ   اةِ عَ م الر  هُ  لءِ ؤُ هَ . الجمع:

 
 
 

 


