
ُخي ُج ُعُ خُاىشُ ي ُاطُ سُ قُ خُاىديمُ ي ُسُ ائ ُصُ خُاىجُ ي ُُزُ ٍُ مُ اىجُ 

ُُ ي ُث ُسُ حُاىز ُازُ شُ َُ  ُيخى ُطُ خُاى
 

ُ

2015/2016ُخ:ُي ُاظُ زُ خُاىدُ ى اىعُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ       ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُخز ُاءُاىعُ د ٍُُ اىشُ :خُي ُائ ُد ُز ُاثُ 
ُيف ُُثبىُ اىث ُُُوصُ ىف ُا بزج ُز ُاخُ 

ُُ

ُخي ُث ُسُ خُاىع ُغ ُاىي ُُُ

ُ:خُ ي ُمُ جُ ُو ُ مُ ُعُ (ُُمُ بدٌُ ُ–بكٌُُ )ُُُومُ عُ ز ُأظُ ُُُ:نقطت(1)*التراكيب1

ُ.ُُُُدق ُخَُُ.....................اىى ُع ُيُ يُ...................اىعُ بزُ ىيشُ ُبئعُ اىج ُُبهُ ق ُ*

َُ جُ مُ ....................اىي ُ.ُخنسيمُ ى ُُُد ُي ُخُ بىذُق ُ*  ُ.ُُُُطاىنيُ ُوُ اخُ ٍبُد ُيعُ ضُ خُ

بث ُى ميُ ع ُاىمُ ُبهق ُ*  ُُُُُُُ.لُُُُحًُى ُحُ اضُأصُ سُ ................اىنُ ُسص 

سُ(ي)فُ سُ يُحُ ُُ حُ خُاىزيُر ُمُ يُ نُاىنُ ُُ ى ُنقطت (1.5:) التلوين*)القراءة (2 م  اىز ُ ثبأل ح  خُ  ي م  اىن  يَُ 

( ف  س  يُح   ُ ض س(ُشر ح  يُ)َُُ  ثبأل خ   ُ اىز يُر ح  خُ  ي م  ق(ُضاىن  ز  ُ:ثبأل ش 

 

ُ

 نقطت ( 2: ) الترتيب*)القراءة ( 3

يخُصُ جُ ُنيوخُىزشُ بىي ُاىز ُبدُيمُ اىنُ ُُرتُ زُ * ُسُ غُ ف يُُ–ُبهُ ف ُطُ األ ُُ:خحيحُ م   ادُ سُ جيُ اىش ُُُ–ُُكُ بزُ شُ ُُ–ُُض 

...........................................................:*ُ

ُ:يُُُ حُ بدُر ُمُ يُ تُمُ ز ُامُ *   نقطت ( 2: ) اكتب*4

ُُُُجُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُُُُهُُُُُُُُُُُُُط

1......*....ُ1............*ُ1...........*ُ1...........*ُ

2............*ُ2...............*ُ2.................*ُ2................*ُ

 نقطت ( 2: ) إمالء*5

 

 نقاط(1.5الكتابي ) عبير  الت   *6

يُ *  خُمى بظُ ثنيُ اغُسُ ف ُوُمُ ُئأم  ًُوجبحُ ُُُُُُ-ٍُُُُُبدجز ُثبُُُُُُُ-ُُُُُــحُ اىــصــبىُ :ُُُج خم 

َُ ُُميً ُعُ ُهُ قُ ز ُي ُُ......................مير ُزيُ اىُنُ أ ُمًُث ُيُ ع ُهُمُ مُ ُاءُ سُ ث ُمُي ُع ُر ُُ     هُمُ .......................موُ عُ ي ُ،ُُ

ُُُُُُُُخجي ُقُ اىمُ ُخُ ىيعى .............................وُ أجُ   

ٍُ ُـلاُأٌـ ُُُُ–ُُــساــنُ شُ ُُ–ُُـذعـىـ ُأحُ يخُثــُ:ُخُاىزبىُ ئي ُهُاألظُ تُعُ أجُ *  ُبُـجـاَُمــسحـ ُُــلاَُظـ

ُبُ؟ُ..................................ئاُشيُ ُيلُ طُ عُ يهُي ُحُ ُملُ معيُ ى ُُُهُ ق ُبذاُر ُمُ ُ 

ُبنج ُشعُ يُبُعمُ .ي ُ............................ُِسُ يعُ ًُ ُى ُُذبى ُفق ُُىيقعمُ ُجبنُ شعُ يُمُ عُ ُوخُ د ُ  

   ُُ ُ؟ُ.................ُُمعيُ اىمُ ُىً ُُُهُ ق ُيبذاُ،ُمُ ُيحخساءحُصحُ ق ُُصُ اىى ُُةُ أي ُُأسُ ق ُُى

ُ:االظم10ُ/خ:لمُ اىع ُُبذ:ض.عز ُظُ األ ُ

ُهَُ األ ُِ:ُُُ ز ُعُ اىمُ  خُبعُ ح:ُظُ د ُاىمُ 

ُ
ُ

 ٌُ يُ مُ  لاُأ َُ  بشُ ف ُق ُ لح ُصُ  مُ ع  ىُ  قُ زُ ش اٍُُ شُ  د ضظ   يب



ُخي ُج ُعُ خُاىشُ ي ُاطُ سُ قُ خُاىديمُ سي ُائ ُصُ خُاىجُ ي ُُزُ ٍُ مُ اىجُ 

ُُ ي ُث ُسُ حُاىز ُازُ شُ َُ  ُيخى ُطُ خُاى
 

ُ

2015/2016ُخ:ُاظي ُىخُاىدزُ اىعُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ       ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُخز ُداءُاىعُ ٍُ اىشُ :ائيخُزد ُاثُ 

يحُ ح  ُفيُبىثاىث ُُُوصُ ىف ُا بززج ُاخُ ر ص 
ُُ

ُخثي ُسُ خُاىع ُغ ُاىي ُُُ

ُ:خُ ي ُمُ جُ ُو ُ مُ ُعُ (ُُمُ بدٌُ ُ–بكٌُُ )ُُُومُ عُ ز ُأظُ ُُُ:نقطت(1)*التراكيب1

2ُ×0.25ُُُُُ.ُُُُدق ُاىى ٌُُبدخَُُع ُاىعيُ ٌبكُيُبزُ ىيشُ ُبئعُ اىج ُُبهُ ق ُ*

0.25ُُُُ.ُُُُطاىنيُ ُاخوُ ٍبُد ُيخَُضعُ جُ مُ اىي ٌُُبكُخنسيمُ ى ُُُد ُي ُخُ بىذُق ُ* 

بث ُى ميُ ع ُاىمُ ُبهق ُ*  0.25ُُُُُُُ.اضُأصححًُىلُُُُاىنسُ ٌُبدُسص 

سُ(ي)فُ سُ يُحُ ُُ حُ خُاىزيُر ُمُ يُ نُاىنُ ُُ ى ُنقطت (1.5:) التلوين*)القراءة (2 م  اىزيُ ثبأل ح  خُ  ي م  اىن   َ

( ف  س  يُح   ُ ض س(ُشر ح  يُ)َُُ  ثبأل خ   ُ اىز يُر ح  خُ  ي م  ق(ُضاىن  ز  6ُ×0.25ُُ:ثبأل ش 

 

ُ

 نقطت ( 2: ) الترتيب*)القراءة ( 3

يخُصحيحخجُ ُنيواىزبىيخُىزشُ اىنيمبدُُُزرتُ * ُسُ غُ ُف ي–ُبهُ ف ُطُ األ ُُ:م   ادُ سُ جيُ اىشُ ُُ–ُُكُ بزُ شُ ُُ–ض 

ادُ ُ*: ُاىش جي س  ض  ُف يُُغ س  ف به  ُاأل ط  ك  4ُ×0.5ُُُُُُ.ُش بز 

ُ:يُُُ حُ بدُر ُمُ يُ تُمُ ز ُامُ *   نقطت ( 2: ) اكتب*4

ُُُُجُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُُُُهُُُُُُُُُُُُُط

1......*....ُ1............*ُ1...........*ُ1...........*ُ

2............*ُ2...............*ُ2.................*ُ2................*ُ

 نقطت ( 2: ) إمالء*5

 

 6×0.25ُُُُُُُُنقاط(1.5الكتابي ) عبير  الت   *6

يئ*  خُمى بظُ ثنيُ اغُسُ ف ُوُمُ ُأم  ًُوجبحُ ُُُُُُ-ُُُُُجزٍبدثبُُُُُُُ-ُُُُُاىــصــبىــحُ :ُُُج خم 

ُُمير ُزيُ اىُمًُثأنُ يُ مهُمع ُُاءُ ثسُ مُعي ُر ُُ  ًُُوُ أجُ     مهُُثبجزٍبدُموُ عُ ،َُُي ُُُعميً ُُقهُ يز ُُُُُاىــصــبىــح  ُوجبح 

ُُُُُُُُخاىمقجي ُُخُ ىيعى 

ٍُ أٌـ ُُُُ–ُُــساشــنُ ُُ–ُُـذعـىـ ُأحُ أجتُعهُاألظئيخُاىزبىيخُثــُ:ُ*  ُـجـبُــالَُمــسحـ ُـالَُظـ

ــسُ بُ؟ُئ ُشيُ ُيلُ طُ حيهُيعُ ُملُ معيُ ى ُُمبذاُرقُهُ ُ  ُاشــن 

ال ُُِسُ يعُ ُىًُذبىفق ُُىيقعمُ ُجبنُ شعُ يُعمُ ُودخُ    ــال ُُأٌــ   ٍ جـ َُُظـ ُبنشعج ُيُيبُعمُ ُبَمــسحــ 

ذ؟ُُُماىمعيُ ُىًُقُهُ يبذاُ،ُمُ ُصُقساءحُصحيحخاىى ُأيُةُ ُقسأىُُ   عـىــ  ُأح 

ُ:االظم10ُ/خ:المُ اىع ُُبذ:ض.عز ُظُ األ ُ

َُ ِ:ُُُ ز ُعُ اىمُ  خُبعُ ح:ُظُ د ُاىمُ  ُهاأل

ُ
ُ

 ٌُ يم ال ُأ َُ  بشقف ُ الحصُ  مع  ىُ  قزُ ش  ٍيب ُشُ  د ضظ 
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