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 منوذج اإلجابة
 دزجة د 33ر  الطؤاه األوه:

 

 لتئاً الوطيناال دوز الطالب يف تكويَ(  1)

 

 .ايطالب هلِ دٚر فعاٍ يف تهٜٛٔ االيتئاّ ايٛطين -:كم١َامل
  :األفهار / ايعٓاصز

 .خاء بِٝٓٗدٟ إىل املٛد٠ ٚاإلؤأصمقائِٗ َٔ األدٓاظ املدتًف١ ٜحبضٔ املعاعز٠ َع  -
 .االتصاف باألخالم احملُٛد٠ ٚايتدًل باألخالم ايهزمي١ يتشكٝل االيتئاّ ايٛطين -
 .االبتعاد عٔ ايصفات املذ١ََٛ ٚاألخالم ايضٝئ١ حنٛ اآلخزٜٔ -
 ثٓاء أداء ٚظائفِٗ.أاالعرتاى يف األْغط١ االدتُاع١ٝ نٞ ٜتعارفٛا ٜٚتعاْٚٛا فُٝا بِٝٓٗ  -
   :ام١اخل

 

   التطاوذ وّي يف احلياة اليووية(  2)
 .ايتضاَض ٖٛ تٝضري األَٛر يف املعاَالت املدتًف١  -: كم١َامل     
 : / ايعٓاصزفهار األ     

  .دٜٔ تضاَض يف تعاٌَ ايٓاظ بعطِٗ َع بعض دٜٔ االصالّ -
 .اجملتُعتظٗز ايعالق١ ايطٝب١ ٚايعالق١ ايك١ٜٛ بني  -

  .رٚح احملب١ ٚاأليف١ بني اجملتُع ايتضاَض ُٜٓٞ -

 .ٚصالّ االبتعاد عٔ صٛء ايظٔ ٚاحلضم ٚايهذب ٜٚعٝػ اجملتُع يف أَٔ  -

  :ام١اخل    
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 .اخلطبة عَ شعب واليصيا شعب وتعاطف(  3) 
ٜٚعٝػ ايغعب املايٝشٟ يف تعاطف ٚتفاِٖ  إٕ َايٝشٜا دٚي١ َتعمد٠ األدٓاظ -  - :كم١َامل

 .ٚتضاَض
 :/ ايعٓاصز فهاراأل

  .املايٝشٜٕٛ ععب َتعاطف َتآيف -

  .غزظ رٚح ايتعإٚ ٚاملضاعم٠ بني أبٓاء ايٛطٔ -

 .ِايتفاِٖ ٚايتضاَض ٚايتعإٚ يف مجٝع عؤٕٚ سٝاتٗ -

 ٚايتشاصم ٚايتٓاسع فُٝا بِٝٓٗ. غضجيب ع٢ً ايغعب املايٝشٟ االبتعاد عٔ ايتبا -

  :ام١اخل
 

 األواكَ الطياحية اجلرابة يف واليصيا(  4)
 -:املكم١َ         
 : / ايعٓاصز فهاراأل         

 َهإ يًتٓشٙ. -
 ".نضارافٝٗا غابات نجري٠ َجٌ " تأَ  -
 ".بٝٓاْر"ٚدشٜز٠ " لغكاوي"دشٜز٠  فٝٗا دشر َغٗٛر٠ َجٌ -
 قًع١ " فاَٛصا" َٚكرب٠ " َٗضٛرٟ"   تارحي١ٝ َجٌ فٝٗا أَانٔ -

  :اخلام١   
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 ." فاضتبقوا اخلريات ":  تعاىلقاه  ( 5)
 -: كم١َامل
 : / ايعٓاصز فهاراأل
 .ايزمح١ ٚاخلرياإلصالّ دٜٔ    -
 ٘ ع٢ً املبادر٠ باألعُاٍ اخلري١ٜ.سح اإلصالّ أَت -
 .ٜٔ باإلخالصخزاآلإْضإ إٔ ٜضاعم  ع٢ً نٌ حيح -
 بني ايٓاظ.تؤدٟ إىل ايزمح١ ٚاملٛد٠ هٌ األعُاٍ ايصاحل١ ي -

 

 دزجة د 33ر  الطؤاه الجاٌي :
 

ُّا ًٜشل ايطزر بـٗا ٜٚضّبب  ايذٟ ٜزاد   (1) ّٛثات إىل ايبٝئ١ ايطبٝع١ٝ َـ ّٛخ إدخاٍ ايـًُ بايتً
       يف ايٓظاّ ايبٝئـٞ. االضطزاب

 َٔ أدٌ سٝا٠ صًٝـُـ١ زٚر١ٜألْـٗا ضٜٓبػٞ يـٓا إٔ ْـشافظ ع٢ً صال١َ ايبٝئ١  (2)
ّٛخ ايـٗٛاء ع٢ً ايبٝئـ١آثـار   (3) اختٓام ايٓباتات َٔ اهلٛاء ٚصزعإ َا تـُٛت ٚاالستباظ  تً

        ايـشزارٟ ٚاتضاع ثكب األٚسٕٚ.
ّٛخ ايـُاءٜـشمخ   (4) ّٛخ ايـُٝاٙ ايطبٝع١ٝ َٔ آبار أٚ بـ تً شريات أٚ أْـٗار أٚ بـشار ْتـٝذ١ بتً

  .ٛارخإٖـُاٍ ايبغـز أٚ سمٚخ ايه
ّٛخٜأتٞ   (5) اصتـعُاٍ َهربات ايصٛت ٚأدٗش٠ ايـُذٜاع ٚايتًفاس َٔ  ايضُع أٚ ايطٛضاء تً

          .ٚأدٗش٠ ايتهٝٝف ٚغريٖا
إىل فكم اإلسضاظ بايـذُاٍ ٚاْـٗٝاراالعتبارات ايـذُاي١ٝ ٚايزضا بايصٛر٠  تًٛخ ايبصز ٟؤدٜ  (6)

 .       قبٛيـٗاٚ ايكبٝـش١
       .ايـدـبـزٟ األصًٛب خط حتتٗا اييت ايعبار٠ يف ايبالغٞ ايٛد٘ (7)

 ص   درد١ 21ط  
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 كمىة وطتعيٍا بالتوجيّات اآلتية : ثالثنياكتب فقسة قصرية حيح ال يقّن عدد كمىاتّا عَ    بـــــ

بعٝم َٔ َظاٖز االستفاٍ ٚايعاعز َٔ ذٟ احلـذـ١. يف يف قـزٜـتـٞ بعٝم األضشـ٢ أستـفـٌ 
ٜكّٛ ايـُضًُٕٛ  نذيوٚٚاألصمقاء.  ٚايـذريإتبادٍ ايشٜارات بني األقارب  يف قـزٜـتـٞ األضشـ٢

َٚٔ أعٗز َظاٖز االستفاٍ . ٚخالٍ أٜاّ ايتغزٜل بعم أداء صال٠ ايعٝم نايبكز ٚايػـِٓ بذبـض األضش١ٝ
   ." ايبٝت ايـُفتٛح "    بزْاَربـٗـذا ايعٝم ايضعٝم 

   صدردات  5 ط

 " وا أحطَ الديَ والدٌيا إذا اجـتـىـعـا " :اآلتية الـخـكـىـة اشسح جـــــ   

 ال بّم ع٢ً نٌ إْضإ إٔ ٜهتضب ٚجيـتٗم يـشٝات٘ ايم١ْٜٛٝ. (1)

 إٔ ال ٜهضٌ يف ايعباد٠.اإلْضإ فع٢ً  (2)

   ايتـُـضو بأَٛر ايمٜٔ ٚايمْٝا ٜطـُٔ ايضعاد٠. (3)

  صدردات  4 ط

 دزجة د 33ر :  الجالح الطؤاه 
 

 :اآلتيةواذا تقوه يف املواقف  -أ 
 .أرٜم إٔ أصتأذٕ يًدزٚز َٔ ايفصٌ  (1)
 .با بهِأٖال ٚصٗال َٚزس ،ٜا طًب١  (2)
 إىل خارز ايبالد. صفزا صعٝما ،أخٜٞا  ( 3)
 .رٜم ايتٛقٝع َٓوأ ،صتاذأٜا  ( 4)
 .يو عٔ ايمرظإٔ أصأأرٜم  ،ٜا َعًِ ( 5)

 دردات ص 10ط           
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 كوُ وا يأتي يف جـىن وفيدة : -ب 
 .محمأبٞ أٖذا  ( 1)
 .قِ ،ٜا عبم اهلل  (2)
 إىل ايفصٌ. ذٖب ذلُم  (3)
 خزا إىل املمرص١.أايطايبإ ئ ٜت  (4)
 .محمأٖٛ   (5)

 دردات ص 10ط                          
 ِات وصدزا لمكمىات اآلتية ثي ضعْ يف مجن وفيدة وَ عٍدك : -ج 

 .يًـذـُٝع ايتعًِٝ ايعايٞ َفتٛح  -     تعًِٝ(  1)
 .زاء٠قٖٛاٜيت   -    قزاء٠  ( 2)
 .يف ايـُمرص١ َضُٛح غري اصتعُاٍ اهلاتف  - اصتعُاٍ ( 3)
 .١َزادع١ ايمرٚظ ضزٚرٜ  -   َزادع١   4)
  .ايكٍٛ ايـُعزٚف صمق١  -  قٍٛ     ( 5)

 دردات ص 10ط                                 
 

 

 : وـجاشيااضتعىن  الكمىات اآلتية اضتعىاال   -د 
 تضزح ايكـُز ععزٖا  -       ايكُز ( 1)
 ٜعًِّ ايبـشز ايطًب١ يف ايفصٌ  -      ز ايبش ( 2)
 بهت ايضُاء  -       به٢  (3)
 بعم ْشٍٚ املطز. ابتضـُت ايشٖز٠  -(  ابـتـضـُت  4)
 .فا٠أَغٞ َع ايضًش  -(  ايضًشفا٠  5)

 دردات ص 10ط                                                                                 
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 دزجة د 33ر :  السابع الطؤاه 
 

 حتى يتضذ وعٍاِا :اضتخدً الرتاكيب اآلتية يف مجن وفيدة  -أ 
 .ٜغعز بايفزح ٖٛ  (1)
 .اخلرب إىل أحناء ايعامل اْتغز  (2)
 .ع٢ً ايٓفط َِٗاالعتُاد  ( 3)
 . بعم ايغٗاد٠املادضرت ع٢ً سصًت  (4)
 .خيطب اإلَاّ اخلطب١(  5)

 دردات ص 10ط                  
 : وع تغيري وا يمصًالطالب وّجْ العبازات اآلتية إىل  -ب 

 تّٛدـٗٛا إيـ٢ ايـُهــتـب١ ٚاقــزأٚا. ( 1)
 (  تـشّمثٛا أَاّ ايتًُٝذ ٚال تضهتٛا.2)
 فـٞ ايـُمرص١ ؟ (  ٌٖ تضاعمٕٚ َمٜزنِ 3)
 (  صّذًٛا اصـُـهـِ يف اجلاَع١.4)
 (  ال تٓاقغٛا اإلداب١ يف االَتشإ َع سَٝالتهِ.5)

 دردات ص 10ط                  
 

 ثي ضعْ يف مجن وفيدة : اضي الفاعناجعن وا يأتي  -ج 
 .أْا فاتض ايباب  -   تضاف  (1)
 .صاحل١ ١َضًُْا أ  -  ١َضًُ  (2)
 .يف ايفصٌ إاحملاضز  - إذلاضز  (3)
 .أْا َغرتن١ يف املٓاظز٠  -  َغرتن١ ( 4)
        يف عٝم ايعًِ.َغزف صتاذ األ  -  َغزف  (5)

 دردات ص 10ط                                                                                   
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 وجن وا يأتي :  -د 
 .صاّ رَطإ يف رَطإ  -                    دٓاظ ( 1)
 .سم اهلل ايصُمقٌ ٖٛ اهلل أ  -                    صذع ( 2)
 .عزبت َاء ايٌٓٝ  -  ن١ًٝ دلاس َزصٌ عالقت٘  (3)
 .ايعًِ ْٛر  -               تغبٝ٘ بًٝؼ ( 4)
 .صم خيطب ع٢ً املٓرباأل  -       اصتعار٠ تصزحي١ٝ  ( 5)

 دردات ص 10ط                   
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