
 
 

المدرسة/ 
....................................................

..... 
 5 2 5 24 نموذج اسم الطالب/ة..........نموذج اإلجابة......

  التاريخ الثانية الفترة  الفصل الخامس الصف لغتي الجميلة (إجابة) المادة األول الفصل الدراسي
 

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

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 (

 
اْلجهاُز اْلَهْضِميُّ 

ُن ِمنَ نَ َتْعِريفُُه َوُمَكوِّ  َعاِم َوَيَتَكوَّ ،  : اْلَفِم ، َواْلُحْنَجَرةِ  اتُِه : ِجَهاٌز ِمْن أَْجِهَزِة اْلِجْسِم َيقُوُم بَِهْضِم الطَّ
قِيَقِة َواْلَغلِيَظِة ، َوُيَساِهُم اْلَكبُِد َواْلَمَراَرةُ بَِشْكٍل َغْيِر ُمَباِشٍر فِي  َواْلَمِريِء ، َواْلَمِعَدةِ  ، واألَمَعاِء الدَّ

ِجَهاِز اْلَهْضِم .  
ِة َعبرَ َوِظيَفُة اْلِجَهاِز َوَعَملُُه : َيقُوُم اْلِجَهاُز اْلَهْضِميُّ بَِتْزِويِد اْلِجْسِم بِاْلَماِء َواْلِغَذاِء بَِشْكٍل َدائِمٍ   َعَملِيَّ

َعاِم ، َوُتَساِعُد فِي  ا ُمْخَتلَِفًة َتْخَتلُِط بِالطَّ ُة َمَواّدً اْلَهْضِم الَّتِي َتْبَدأُ فِي اْلَفِم ، َحْيُث ُتْفِرُز اْلُغَدُد اللَُّعابِيَّ
ِة َهضِمِه ، ُثمَّ َيمُ  ٍة لِالْمتَِصاِص أَْو اْلَهْضِم رُّ َعَملِيَّ ُة َعَملِيَّ َعاُم بِاْلُبْلُعوِم َواْلَمِريِء ، َوُهَنا الَتحُدُث أَيَّ الطَّ

ِة إِلَى  لُ َبْعَض اْلَمَوادِّ اْلِغَذائِيَّ َعاُم إِلَى اْلَمِعَدِة ، َوفِيَها َيتِمُّ إِْفَراُز َمَوادٍّ َوُعَصاَراٍت ُتَحوِّ َحتَّى َيِصلَ الطَّ
 . لَِة االْمتَِصاِص ـَمَوادٍّ َسهْ 

 
يكتب عبارات في حدود المهارة :  - أَكتُب ما ُيملى عليَّ بخط النسخ :2

) كلمة  بخط النسخ وفق 50(
 القواعد المدروسة.

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 
  ذات قيمة معرفية الفترة وتكون

 ومهارية ووجدانية.
أن يراعى التزام الطالب بقواعد -

 الخط وموقع األحرف من السطر
أن تقرأ الكلمات على الطالب مع -

 عدم تسكين آخر الكلمة.
 ) كلمة50عدد الكلمات (-
) درجة لإلمالء 50تخصص (-

 ) درجات للخط10و(
 ) درجة60الدرجة كاملة من (-

 
ُر لُِشُؤوِنهِ  إِنَّ اْلَمْرَء َمْسُؤولٌ  ِة  َعْن ِجْسِمِه َوَماَحَوى ، َوُهَو اْلُمَدبِّ اإلَِراِديَّ

َك أَْو ُيؤِذي  ، َفُهَو أََماَنٌة الَ  َف فِيَها إالّ ِبَما َينَفُعَك ، َوالَ َيُضرُّ َتْملُِك التََّصرُّ
ِتِه  َغْيَرَك ، َوإذا َكاَنِت اْلِعَناَيُة ِبَنَظاَفِة اْلِجْسمِ ، َواْلُمَحاَفَظُة َعَلى ِصحَّ

َواِجَبٌة ، َفإِنَّ اْلُمَحاَفَظَة ِبَشْكٍل َدُؤوٍب َعَلى اْلَحواسِّ اْلَخْمِس واألَطَراِف 
ْقَوى ،  ِ ؛ َفاْلَحَياةُ زاُدَها التَّ أَْوَجُب ، َفال ُتْسَتْخَدُم إالّ فِي  َطاَعِة هللاَّ

 . َوَماُؤَها اإلِْخالَُص ، َوَداُؤَها اْلَكِذبُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

الَِيِة :3 ُد الَمْفُعوَل ِبِه وأُبِّيُن َعالَمَة َنْصِبِه فِي اْلُجَمِل التَّ   -أَُحدِّ
تعرف وتمييز واستعمال المهارة : 

المفعول به ( العالمة األصلية 
 والفرعية)
 تكون الجمل المطلوب أن •

تحديد المفعول به 
وعالمته األصلية أو 

الفرعية فيها مفيدة وذات 
قيمة معرفية ومهارية 

 0ووجدانية 
 ) 3تعرض للطالب (  •

جمل يحدد من خاللها 
المفعول به وعالمة 

لكل جملة )نصبه الفرعية
أربع درجات ، درجتان 

لتحديد المفعول به 
ودرجتان لعالمة النصب  

  درجة ) .12الفرعية ( 
ينوع في الجمل بين العالمات 

 الفرعية واألصلية

  

 عالمة نصبه المفعول به الجملة 

 الفتحة َضْيَفهُ  . ُيْكِرُم اْلُمْسلُِم َضْيَفهُ  1

 الياء َجاِئَزَتْينِ  . َناَل الَفاِئُز َجاِئَزَتْينِ  2

اُج َمَناِسَكُهمْ  3  الفتحة َمَناِسَكُهمْ  . أََكَمَل اْلُحجَّ

 
الَِيِة :4 ُد الَفاِعَل ، َوأبيِّن َعالَمَة َرفِعِه فِي اْلُجَمِل التَّ   -أَُحدِّ

يتعرف ويستعمل الفاعل  :   المهارة
 (بالعالمات الفرعية )

تعرض للطالب أربع جمل   •
يحدد من خاللها الفاعل 
وعالمة رفعه الفرعية ، 

لكل جملة درجتان ، 
درجة لتحديد الفاعل 
ودرجة لعالمة الرفع 

 الفرعية 
  درجات )8الدرجة الكاملة : ( 

  

 عالمة رفعه الفاعل الجملة 

َفا َواْلـَمْرَوِة .َيْسَعى اْلمُ  1  الواو ْعَتِمُرونَ اْلمُ  ْعَتِمُروَن َبيَن الصَّ

ِة النَّاسِ  2 فِيِع ِبَمَحبَّ  الواو ُذو  .َظفَُر ُذواْلُخلُِق الرَّ

اِئَراِن َبِعيًدا 3 اِئَرانِ  . َحلََّق الطَّ  األلف الطَّ

الَِة فِي اْلَمْسِجدِ  4  الواو اْلُمْؤِمُنونَ  .ُيَحافُِظ اْلُمْؤِمُنوَن َعلَىأََداِء الصَّ

 
الَِيِة إِلَى أَْسَماِء َتْفِضيٍل ، ُثمَّ أُْدخِ -5 َفاِت التَّ   : َها فِي ُجملٍَة ُمفِيَدةً لُ  أَُحوُل الصِّ

يتعرف ويستعمل أسلوب المهارة : 
 التفضيل

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 المفيدة اسم التفضيل الصفة 

ْوِحيُد أَْعَظُم أْرَكاِن اإلِيَمانِ  أَْعَظمُ  اْلَعَظَمةُ  1  . التَّ

ْهَرةِ  أَْجَملُ  اْلَجَمالُ  2  . اْلَوْرَدةُ أََجَمُل ِمْن الزَّ

 


