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 قسم "أ"
 نظام توزيع الدرجات اإلجابة الرقم

  محبوبان 1
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكل إجابة صحيحة درجة واحدة -

 درجة 20مجموع الدرجات  -

 سجلوا 2
 الندامةعاقبتها  3
 عند املدير 4
 حال 5
 مبتدأ 6
 تمييز 7
 مفعول ألجله 8
 منادى مضاف 9

 منادى علم مفرد 10
 منادى شبيه باملضاف 11
 منادى نكرة غير مقصودة 12
 زلزلة 13
 اطمئنان 14
 انكسار 15
 مجاهدة 16
 تكريم 17
 امشهور  18
 رسومةامل 19
 محمود 20
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 :األولالسوال 
 

 .زايرة الـمريض/ وزايرة األقرابء / وزايرة األصدقاء والزمالءايرة هـما ز من أنواع ال. 1
 .عادة يف الـمساء ويف هناية األسبوع ويف أايم االجازةتكون األوقات املناسبة للزايرة . 2
 .عندما يزور والديه وأجداده وأقرابءه بعض اهلدااي الصغريةحيمل الشخص معه . 3
 .لئال تتعطل أعماهلم وحركاهتم نطيل اجللوس ساعات طويلة عند األصدقاء والزمالء عند الزايرة ال 4
 مسائل -بـ           جيهل –. ا 5

 

 
 :الثاينالسؤال  
  

 م2030لتحقيق رؤية االزدهار املشرتك . تركز ماليزاي على التكنولوجيا الصناعية  1
  صناعة التصنيع واخلدمات يف قطاعيال يزال منخفضا استخدام التكنولوجيا . 2
هذا اإلعالن  وزارة الشباب والرايضة ماليزيةاالحتادي الرايضي املاليزي ابلتعاون مع ينظم . 3

 الرايضي 
 إقامة دورة إعداد مدربني لياقة بدنية وأيروبيك هو اهلدف هلذا اإلعالن الرايضي. 4
     www.aaerobicmalaysia.com أن يتصل مبوقعطريق التسجيل ملن يرغب يف املشاركة . 5
 

 نظام توزيع الدرجات:
 لكل إجابة صحيحة درجتان. -

 خيصم نصف درجة لكل إجابة بدون املقدمة -

 إمالئي [ –صرف  –خيصم نصف درجة لكل إجابة فيها خطأ أو أخطاء لغوية ] حنو  -

 فيها نقص أو زايدة الفكرة.نصف درجة لكل إجابة خيصم  -
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 :لسؤال الثالثا

 .األلعاب التعليمية يف املدرسةيشارك الطالب  إلجابة  :ا  األلعاب التعليمية .1

 .انتصر جهاد املسلمني يف فلسطنياإلجابة :     جهاد املسلمني .2

    ستة آالف وأربعمائة وأربع  سعر هذا الكمبيوتراإلجابة :  ستة آالف وأربعمائة وأربع .3

 .اترجنيت                                          
 .فعل مضارع منصوب حبذف النوناإلجابة :     حيصدوا .4

 .ظاهرةالفتحة ابلمفعول معه منصوب اإلجابة :     املطر  .5
 

 .مقبولة صحيحةأي إجابة مفيدة  **
 

 :نظام توزيع الدرجات
 لكل إجابة صحيحة درجتان. -

 فيها خطأ أو أخطاء لغوية ] حنو / صرف / أسلوب [خيصم نصف درجة لكل إجابة  -

 خيصم نصف درجة لكل إجابة فيها خطأ أو أخطاء إمالئية  -

 ختصم درجة واحدة لكل إجابة غري كاملة. -

 
 عراب:اإل
 درجة 1وقع = امل
 درجة½ = كم احل
 درجة ½ عالمة = ال
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 :الرابعلسؤال ا
  

خطر اليوم وينتج موت آآلف الناس يف مجيع العامل . فعلينا كأعضاء اجملتمع  وابء 19يد فكو 
 مكافحة انتشاره. جيب علينا أن نالزم النظافة دائما كغسل اليد ابملاء يفمسؤوليات ابخلطوات 

تباع أمر احلكومة ابلبقاء يف البيت وال خنرج منه إال حلاجة مهمة . وجبانب إوالصابون. وجيب علينا أيضا 
خر . وألجل دفع آذلك علينا أن  هنتم ابلتباعد االجتماعي أبن نبتعد على قدر مرت واحد من شخص 

 صابه احلمى والزكام والسعال مقابلة الطبيب للفحص والتمريض.أينبغي ملن  وابءانتشار هذا ال
 

 نظام توزيع الدرجات:
 

 أفكار[ درجات ] املطلوب أربع 3ة املهمة املتسلسلة يلكل األفكار الرئيس -

 مراعاة األسلوب والقواعد النحوية واإلمالء. -

 كلمة.  60درجات إذا جتاوز من  3ختصم  -
 

 ) ف (              األفكار  أفكار ( 4)  12

 ) ق (               القواعد  4
 ) س (              األسلوب 2

 اإلمالء                ) ل ( 2
 الدرجة الكاملة 20

 
 
 
 



6 

 

 نظام توزيع الدرجات :اخلامسالسؤال 
 درجة موزعة كما يلي: 30الدرجة الكاملة لإلنشاء  -

 الدرجة الرمز العناصر
 2+  6+  2 ف املقدمة + األفكار + اخلامتة -
 6 س يب العربيةلااألس -
 6 ق اللغوية القواعد -
 4 م املفردات -
 4 ل والرتقيم واخلط ءمالاإل -

 30 موع الكلياجمل
 أخطاء يف القواعد اللغوية ) النحو والصرف( 5لكل ختصم درجة واحدة  -

 درجات. 4احلد األعلى للخصم 

 درجات. 4أخطاء يف األساليب العربية. احلد األعلى للخصم  3ختصم درجة واحدة لكل  -

 درجات كليا. 3نشاء الذي خيرج عن املوضوع تعطي إلا -

 درجات. 3نقل نص املوضوعات يف ورقة اإلجابة  -

 خصم الدرجات حسب نقص عدد الكلمات كما يلي:  -

 

 اخلصم عدد الكلمات
 ختصم درجة واحدة  140 - 131
 ختصم درجتان  130 - 121
 درجات 3ختصم   120 - 111
 درجات 4ختصم   110 - 100
 درجات 5ختصم   كلمة  100أقل من 
 9 - 4تعطي ما بني   كلمة  50أقل من 
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  :منوذج األجوبة

 

 .يدعو اىل الرمحة واإلخاء والتعاون, تكلم عنهاإلسالم 
  .أرسل هللا الرسول )ص( رمحة وحمبة ومودة  للعاملني   - مقدمة

 :منوذج األفكار 
   االستقامة  يف قيادة النفس إيل اخلري.   –
 اجملاهدة على دفاع النفس عن املنكرات والفواحش.  -
 املؤاخاة واملساوة بني أفراد اجملتمع  -
 التعاطف واملساعدة يف مواجهة وعرب احلياة  -
    .اإلسالم دين شامل يشمل كل انحية من نواحي احلياة - خلامتةا

 
   

 

1 

 

 .اكتب تقريرا عنها .إىل مكة املكرمة ألداء مناسك احلج رتز

    .وقت االنطالق إىل مكة والوصول اليها   - مقدمة
 :منوذج األفكار

  مدة اإلقامة واملسكن يف مكة  -
  ايرة إىل ميقات ألداء العمرةالز -
 التوجه إىل منا ومزدلفة وعرفات ألداء احلج  -
 زايرة املدينة املنورة -
 الذكرايت املمتعة طوال السفر -
  الرجوع إىل بالدان  الشعور بعد   - اخلامتة  
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 .استعدادك ملواجهة االمتحاناكتب رسالة إىل صديقك ختربه عن 

 حال املرسل واملرسل إليه واهلدف من كتابة اخلطاب. – املقدمة
 :منوذج األفكار

 . حضور الورشة للتقنيات إجابة األسئلة -
     األسئلة لإلمتحاانت املاضية إجابة -
 حضور الفصول اإلضافية واملخيم العلمي -
 مناقشة الدروس ومراجعتها مع األصدقاء -
 الدعاء والتوكل إىل هللا - اخلامتة 
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 . نت كرئيس الطلبة  تعينك املدرسة إللقاء خطبة عن احرتام املعلمنيأ

 نسان شريف وكرمي يف حياة الطلبة واجملتمع بسبب علومه إاملعلم هو   - املقدمة
 الواسعة

 :منوذج األفكار
 التلطف يف املعاملة مع املعلمني.   -
 القيام خبدمتهم والطاعة إىل أقواهلم.  -
 جعلهم قدوة يف احلياة   -
 مساك اللسان عن شتمهما  -
 الدعاء هلم ابخلري.  -

 .قدوة للطلبة يف املدرسة ومنزلته عالية إن املعلم - اخلامتة
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