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 - أقرأُ النص قراءة جهرية ، و أراعي سالمة النطق و الضبط :1
) كلمة 85يقرأ نص عدد كلماته (المهارة :

مع مراعاة  صحة الوقف وسالمة الوصل 
 وتمثيل المعنى.

 أن يكون النص واضح التشكيل-
أن  يكون النص مكتمل المعنى ومشتمال -

 على المهارات القرائية 
أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية أدائية -

مع مراعاة صحة النطق، والضبط اللغوي 
وصحة الوقف والوصل، وتمثل المعاني 

 ،واالسترسال دون توقف.
 أن يقرأ مع ضبط اآلخر بالشكل-
يحتسب خطأ الحرف بدرجة وخطأ الحركة -

 بنصف درجة
 ) درجة85الدرجة كاملة من (

 
 

 - أَكتُب ما ُيملى عليَّ بخط النسخ :2

أن تكون من الكلمات التي تناولها 
 الطالب قراءة وفهما

يقدم للطالب إما قطعة إمالئية أو أن 
جمال مشتملة على المهارات اإلمالئية 

  التي درسها خالل هذه الفترة وتكون
 ذات قيمة معرفية ومهارية ووجدانية.
أن يراعى التزام الطالب بقواعد الخط 

 وموقع األحرف من السطر
أن تقرأ الكلمات على الطالب مع عدم 

 تسكين آخر الكلمة.
 ) كلمة50عدد الكلمات (

) 10) درجة لإلمالء و(50تخصص (
 ) درجة60الدرجة كاملة من ( درجات للخط

 
 
 

 



 

ُد المفعول به، وأبين عالمة إعرابه في الجمل التالية:3  3تعرض للطالب (  • - أحدِّ
) جمل يحدد من 

خاللها المفعول به 
وعالمة نصبه 

لكل جملة )الفرعية
أربع درجات ، 
درجتان لتحديد 

المفعول به 
ودرجتان لعالمة 

النصب  الفرعية  
الدرجة الكاملة ( 

  درجة ) 12
 

 عالمة أعرابهالمفعول به الجملة 
ـ يحب سلمان النشويات أكثر من غيرها 1
الكسرة النشويات  

الطبيبين ـ رأيت الطبيبين يعالجان المريض . 2
الياء  

ـ شاهدت أباك يمارس رياضة المشي . 3
األلف أباك   

 

ُد الفاعل، و أبين عالمة إعرابه فيما يأتي :3  -أحدِّ
تعرض للطالب  •

أربع جمل  يحدد من خاللها 
الفاعل وعالمة رفعه 
الفرعية ، لكل جملة 

درجتان ، درجة لتحديد 
الفاعل ودرجة لعالمة الرفع 

 الفرعية
الدرجة الكاملة : 

 درجات)8( 

 عالمة أعرابهالفاعل الجملة 
ـ يتعاون أخوك مع حماية البيئة . 1
الواو أخوك  

ـ تشكل الجزيرتان محمية أم القماري. 2
األلف الجزيرتان  . 

ـ يسعى المهندسون لتقليل الضجيج .  3
الواو المهندسون  

 الواو الصيادون ـ يسهم الصيادون في تدهور البيئة . 4

 

  - أحول الصفتين اآلتيتين إلى اسمي تفضيل في جملتين مفيدتين :5

تعرض للطالب في جدول صفتان  
ويطلب إليه تحويلهما إلى اسمي 

تفضيل ثم يضعهما في جمل مفيدة ، 
لكل تحويل درجتان ولكل جملة 

مفيدة درجتان. الدرجة الكاملة : ( 
  درجات ) 8

 

 

 الجملة اسم التفضيل الصفة

 كتاب محمد أكمل من كتاب علي أكمل الكمال

 المؤدب أحسن من المشاغب أحسن الحسن
 
 

 

 


