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ل5 4َ ال/ُ  ع�� هُ �ُ جَ  اهُ /َّ سَ  �ْ وقَ �لِ الفِ  عامَ  لِ ألوَّ �ع ا'ِ رَ  %ِ هْ شَ  �ْ مِ  12االث���  ي�مَ  �ةَ ي مَ صلى هللا عل�ه وسل� فِ  �يُّ ال�َّ  ل�َ وُ        

 %ِ /ْ العُ  �َ مِ  ةَ سَ ادِ الAَّ غ لَ ّ/ا بَ لَ ات ، وَ �َ �َ سَ  عُ 'َ رْ ها َأ�َ �ْ عِ  قامَ ة ، وأَ ع�Bَّل�/ة الAَّ حَ  هُ ع<ْ َض رْ .َأ ِهتِ الدَ وِ  �لَ هللا قَ  ��ُ ه عَ �ُ الِ وَ  يَ ـ�فِّ �ا .تُـ /َّ 6َ مُ 
� أبُ  هُ /ُّ عَ  لهُ فَ �َ فَ  هُ �ُّ جَ  اتَ مَ /%ِ عُ الْ  �َ مِ  ةَ �َ امِ الMَّ  غَ لَ ا بَ �مَ �ْ عِ 5 ، وَ 4لِ /ُ الْ  ��ُ عَ  هُ ــــــ�ُّ جَــ  هُ لَ فَ Lَ  . مّ األُ وَ  ِب األَ  �َ <�ِ يَ  حَ �َ أْص ه فَ تُ �َ الِ وَ  Hْ �َ فِ �ُ تُ 
 َN ِوَ  5ٍ ال ، َL َالِ 6َ الْ �%َ قِ فَ  هُ /ُّ ان ع  َL ِM َ%�  ِنْ ّل� أَ سَ وَ  هِ �ْ لَ ى هللا عَ لَّ َص  �ٌ /َّ 6َ ى مُ بَ أَ ، فَ  الِ �َّالع  َB ُ� َن� �َ اعِ Aَ �ُ لِ  �َ �َ غَ ى الْ عَ %َ فَ  (، هِ /ِّ لى عَ ا عَ Tً �ْ عِ  
 . هِ دِ الَ وْ ألِ  هِ <ِ �َّ 6َ مَ  �ْ مِ M% كْ أَ  هِ ل�ْ عَ  فُ 4ِ عْ Xَ وَ  هُ �ُّ B ِ6ُ  حَ �َ ْص أَ ، فَ  هِ Bْ ـــ�َ الِ وَ  انِ �َ حَ  �ْ عَ  هُ /ُّعَ  هُ َض �َّ عَ  . %َ ــقْ فَ الْ  هُ �ْ عَ  فُ X َY ِّZُ وَ  ) هُ /َّ عَ 
�ِ Aْ 6ُ صلى هللا عل�ه وسل� [ِ  �ُ /َّ 6َ مُ  %َ َه<َ اشْ             ُYال ِ̂ ، قِ ادِ الbَّ [ِ  5َ ّ<ى ُلقِّ حَ  لِ �ْ ي القَ ق فِ ال�bّْ  الَّ إِ  هُ �ْ عَ  فْ %َ � Bُعْ لَ  ، إذْ  ل
�ِ مِ األَ [ِ  ّ<ى ُلّق5َ حَ  �ْ هِ �الِ على أمْ  اسِ ال�َّ  هُ �ُ /ِ تَ أْ e�  َBُ حَ  ةِ انَ األمَ [ِ  %َ هَ <َ /ا اشْ كَ � . 

 %ةِ اَج<َ ها إلى ال/ُ �ْ هللا عَ  يَّ ِض ة رَ jBَ �ِ ة خَ ّ��َ الAَّ  هُ <ْ عَ ، دَ  هِ /%ِ عُ  �ْ مِ  �َ %gXْ العِ وَ  ةَ Aَ امِ صلى هللا عل�ه وسل� الYَ  يُّ �ِ ال�َّ  لغَ ا بَ /َّ لَ وَ      
�َ gْ عِ ا وَ Aً /ْ خَ ُه عَ مَ  Hْ عاشَ وَ  اجُ وَ الlَّ  �َّ ا . تَ هَ �ْ مِ  اجَ وَ الlَّ  هِ �ْ لَ عَ  Hْ َض %َ عَ فَ ،هِ قِ الَ خْ أَ  لِ �ْ نُ وَ  هِ <ِ انَ َمأَ [ِ  j َ� Hِْ عْ أُ ا ، فَ هَ �الِ مْ أَ [ِ X%  َانَ فَ  ةً �َ س� Hْ 

�َ /ِ الَ عَ لْ لِ  �الً سُ رَ ا وَ �o �ّ نَ  eَ ا ُ[عِ /َّ لَ  هِ [ِ  �َ آمَ  �ْ مَ  لُ وَّ أَ ، وَ  هِ تِ �َ عْ دَ وَ  هِ اتِ �َ ي حَ فِ  هُ لَ َخْ�َ%َسَ�ٍ� � .  

 
 األسئلـــــــــــــــة

 :ن)3( أسئلة الفهم
      1  َ  با للنّص .ناسِ ا مُ نوانً عُ تِ ـ ها
 ؟ لَ ـعَ اذا فَ . مَ  ّمهِ ى عَ لَ عَ  الً قيِ ثَ  الً مْ حِ  ونَ كُ يَ  نْ هللا صلى هللا عليه وسلم أَ  ولُ سُ رَ  ضَ فَ ـ رَ  2     
 تين .يدَ فِ لتين مُ مْ ي جُ فِ  ُهَمافْ ظّ وَ  مَّ ـ. ثُ  نوْ ـعَ ـ    يَ ـفِوُ تُ تين : اليّ الكلمتين التَّ  فُ رادِ مُ  ِص النَّ  نَ مِ  جْ رِ خْ تَ ـ اسْ  3     

 :)ن 3(أسئلة اللغة 
 . ط في النِّص ه خَ تَ حْ ا تَ مَ  ربْ ـ أعْ  1   

 : النِّص  نَ مِ  خرجْ تَ ـ اسْ  2     
 جمع مؤنث سالم مرفوعا فعال مضارعا كان أو إحدى أخواتها خبر

………………… …………………. …………………… 
 .نّثِ ؤَ إلى المُ  ي النَّصفِ  نِ يْ وسَ قَ  نَ يْ ا بَ مَ  ّولْ ـ حَ  3     
   هن –أنتما  –نحن ة : اليّ التَّ رِ مائِ الضَّ عَ ي مَ اِض ي المَ *فِ ىـَ بأَ *  لَ ـْ عفِ الْ  فِ رّ صَ ـ  4     

 :ن) 4( الوضعية اإلدماجية   
  .َجْمعَاءَ  يةِرشَ البَ  هُ تْ فَ رَ عَ  لٍ جُ رَ  مُ ظَ عْ صلى هللا عليه وسلم أَ  ولُ سُ الرَّ               

.مبينا واجبنا نحوه  اتهفَ ِص صلى هللا عليه وسلم وَ  بيّ ق النَّ الَ خْ أَ  يهِ فِ  ازً رِ بْ مُ  ُسُطورٍ  8ن عَ  لُّ قِ يَ  ا الَ وعً ضُ وْ مَ  بْ تُ كْ اُ       
        .ةً يَ بِ جُ عَ تَ لَةً مْ جُ  ُموّظفًا

 * بالتوفيق مع أطيب التمنيات*                                  
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ا .تـ�ا .تـ6ََّ/6ُ ع��ه عللل�ُ�وووالاِلووََفيَيــُـُـ�فـ�فُِِّّ/
األ��َ�ي<�ِِييََ�حَحصَ�ْْفففأصأصته فه َفتُُلَ�واِلَو

%�َ%فففقِقففََُ/هُُع/َُُّّن ع %�%666LََMِLالاِلللل6َ6%%%لاْلق M
�ََّّعَع..ـــ%َ%قققــــفففقْقلللففََلالُْْ�ُهْ�َ��ضَضععع�عُضُه

ى هللا عل�ه وصلى هللا عل�ه وسل�ُ
ساسََِِّّال�ال�ََُّّ�ُه/ُ�/َتْأ ِهِم�اِلْعلى أمعلى أم�

Yل�ه وسل� الYاماِمَل� الYYYAَAةَةمAAAوالِعَو
واجlَوَّالlَّ�ِهلل��ْْعععللََععََضضضHْH%ضضََعَ%فَعَف،ه

�ور�ا و�����oن�ّ�نَنعععeeََُععع/ا [ا ُ[عِعلل//َّلَل[هِهِ[َ

لـــــــــــــــسئلـــــــــــــــة

ati
عى َععلََعً هِهِلى عـفَعماذا فَ. م. َمَههعععمّمّ

ااامَمااظظظفْفْظّظوَوـمََّّثـ. ثُ جفففيي جففِِمففهُهُ

y…………cyncؤنث سالممع مؤنث سالم

s



 ﴾ في  اللغة العريبة ألولاختبار المشترك اإلجابة و شبكة تصحيح اال﴿    

    :ن ) 03( البناء الفكري  

نشأة النبي صلى  -حياةالنبي صلى هللا عليه وسلم  -: مولد النبي صلى هللا عليه وسلم    العنوان المناسب) 1
 ن0,75 .....وكل ماقارب ذلك .هللا عليه وسلم 

 ن0,75   .يخفف عنه الفقرو ليساعد عمه فرعى الغنم الجواب : –) 2  
    ن0,25  + الجملة المفيدة ....................   ن0,5    = مات توفي: مرادف الكلمتين   )3  

     ن0,25  + الجملة المفيدة ....................ن        0,5سنـد =   عون                           
    :ن ) 03( البناء اللّغويّ 

)ن0,75(خط في النّص  ما تحته إعراب -)1
 إعرابها الكلمة
   ن0,25 مضاف إليه مجرور وعالمةجره الكسرة الظاهرة على آخره.  العيال

   ن0,25 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الزواج
   ن0,25 وعالمة نصبة الفتحة الظاهرة على آخره» أن « فعل مضارع ناقص منصوب بـ  يكون

 )ن0,75 (من النّص : استخرج -) 2

جمع مؤنث سالمفعال مضارعا مرفوعااحدى أخواتهاخبر كان أو 

 ن0,25 سنوات ن0,25يعطف –يحب ن0,25خير  -عبئا-َكثِير -فقير –يتيم 

)ن0,75(   عمها لتساعدالغنم  فرعتالتحويل : )3

ن)0.75(هن . – تماأن – نحنمع الضمائر :  اضي" في المأبىتصريف الفعل " )4
     ن0,25 هن أبين                 ن0,25   أنتما أبيتما     ن0,25نحن أبينا 

    :ن ) 04(  الوضعية اإلدماجية 

 

  

 

 

 

    

 العالمــــة المؤشــــــــرات المقــــاييس
 .سطرأ  08 اليقل عن كتب نصا  - الوجــــاهة

 أبرز أخالق النبي صلى هللا عليه وسلم وصفاته. -
0.5 
01 

 التسلسل المنطقي لألفكــــــــار و الترابط .  - االنسجـــــــــام
 الجملة التعجبية .وظـــف  -

0.5 
0.5 
 

 0.5 السالمة من األخطـــــاء النحوية و اإلمالئية .- سالمة اللغة
 

 اإلبـــــداع
 استشهد بمثل أو حكمة .  -

 كتب بخط واضح و مقروء . -
 

0.5 
0.5 
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ممرادف   ))33   

m                           
ّّغويغوي ن )0303( ( غغغللناء اللّّ xa(-تما تحتهإعرابإعراب /m مرفوع وعالفاعل مرفوع وعالمة رeeee/مضاف إليه ممضاف إليه مجروexexexexإعرابهاإعرابهالمةexما

))نن0,75,75((:ص :momرع ناقص من مضارع ناقص منصوب

فعال مضار cocococo
0,250,2يعطفيعطف––بيحب  n

tio0,75ن((

هن–نننتماتمانأن––حننحن:
  ن0,250,25ن أبينهن أبين
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