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

  التارٌخ الثانٌة الفترة
 

  عً سالمة النطق والضبط :اقرأ النص قراءة جهرٌة ، وأرأـ   5

قراءة النصوص قراءة المهارة : 

جهرٌة متسمة بجودة األداء وسلمة 

النطق وتلوٌن الصوت تبعا ألسالٌب 

 المقروء

 أن ٌكون النص واضح التشكٌل . -

أن ٌكون النص مكتمل المعنى  -

 القرائٌة . ومشتمال على المهارت

أن ٌقرأ الطالب النص قراءة جهرٌة  -

أدائٌة مع مراعاة صحة النطق ، 

والضبط اللغوي وصحة الوقف 

والوصل ، وتمثل المعانً ، 

واالسترسال دون توقف ، وأن ٌقرأ 

 مع ضبط اآلخر بالشكل .

 ( درجة . 07الدرجة الكاملة من )  -

 ٌمكالراعً الح

 
 

ًَّ بخط النسخ : -2 ٌُملى عل   أكتب ما 

دود ـــــــ: كتابة ما ٌملً علٌه فً حالمهارة 

( كلمة كتابة صحٌحة مراعٌا الظواهر  47) 

 اإلمالئٌة التً درسها .

أن تكون من الكلمات التً تناولها الطالب  -

 قراءة وفهما .

أن ٌقدم للطالب إما قطعة إمالئٌة أو جمال  -

مشتملة على المهارات اإلمالئٌة التً درسها 

خالل هذه الفترة وتكون ذات قٌمة معرفٌة 

 ومهارٌة ووجدانٌة.

أن تقرا الكلمات على الطالب مع عدم  -

(  47تسكٌن آخر الكلمة وعدد الكلمات ) 

 كلمة .

 ( درجة . 47الدرجة كاملة من ) -

ً تقددع عنددد منتصددف الشدداط  الشددرقً للبحددر األحمددر ، وبعددد البوابددة البحرٌددة مدددٌنت

والجوٌة للحدرمٌن الشدرٌفٌن ، والشدرٌان التجداري الرئٌسدً فدً الدبالد وهدً إحدد  

المدددن السددٌاحٌة السدداحلٌة فددً المملكددة عدددد سددكانها كبٌددر ، وشددوارعها م دحمددة ، 

 روس البحر  .وشواطئها جمٌلة ونظٌفة . فهل عرفت مدٌنتً ؟ إنها ع

 

 

 

 

 

 

 



 عالمة إعرابه فٌما ٌأتً :أبٌن أ(أحدد المفعول به و-3

  أن تكون الجمل والكلمات مما
 درسه الطالب فً المقرر .

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

درجتان لتحدٌد المفعول به 
 52ودرجتان لعالمة النصب ) 

 درجة ( .
تعرض للطالب ثالث جمل فعلٌة محذوف 

منها المفعول به وٌطلب إلى الطالب وضع 

المفعول به المناسب ، لكل جملة درجتان 

 51درجات ( . الدرجة الكاملة: )  6) 

 درجة (

 عالمة إعرابه المفعول به الجملة

 الفتحة الظاهرة الحلٌب َشِرب أسامة الحلٌب 

 الفتحة الظاهرة الثمار قطف البستانً الثمار 

 الفتحة الظاهرة المسجد دخل تركً المسجد 

 
 فً الجمل التالٌة : ضع المفعول به المناسب  -ب
 الدرسفهم الطالب -5

 المعلمٌكرم المدٌر  -2

 الصدقٌحب المؤمن  -3

 
 

أن تكون الجمل والكلمات مما   عالمة اعرابه .أبٌن قرأ الجمل اآلتٌة وأمٌ  الفاعل وأ -4
 درسه الطالب فً المقرر .

( جمل ٌحدد من  3تعرض للطالب ) 

خاللها الفاعل وعالمة رفعه األصلٌة، 

لكل جملة ثالثدرجات ، درجتان لتحدٌد 

الفاعل ودرجة واحدة  لعالمة الرفع  

 درجات ( . 2األصلٌة ) 

 

 

 عالمة إعرابه الفاعل الجملة

 الضمة الظاهرة  ٌد شرب  ٌد الدواء 

 الضمة الظاهرة المدرسة تكاف  المدرسة المتفوقٌن 

 الضمة الظاهرة الطالب اشترك الطالب فً المسابقة

 

 

 ضع اسم اإلشارة المناسب ) هذان ، هؤالء ( فً الفراغ التالً : أ -5
  أن تكون الجمل من الموضوعات

 التً درسها الطالب 
  ٌعرض للطالب جملتان ٌستخدم

 التالٌة فٌها أسماء اإلشارة 
 )هذان ، هؤالء (  وٌغٌر ما ٌل م 

 . ٌحسب لكل جملة  درجتان 
 درجات ( 4الدرجة الكاملة ) 

 

 هؤالءالمؤمنون خاشعون. -5

 الطالبان متفوقان. هذان -2

 

 

 


