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  ١٤٤١للعام الدراسي
  

رقم 
  السؤال

اسم   الدرجة المستحقة
  المصحح

اسم 
  كتابةً  رقماً المراجع

     عشر درجات   ١٠  األول

     خمس درجات  ٥  الثاني

     ثالث درجات  ٣  الثالث

  ثالث درجات  ٣  الرابع     

  أربع درجات   ٤  الخامس     

   خمس درجات  ٥  السادس     

  
 

    
  ثالثون درجة  ٣٠  المجموع

   

 
  

 
 ٤من  ١صفحة 

 
  م ٠١/٠٩/٢٠١٩تاريخ اإلصدار :       ٠/١رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 

  

  إلجابة ئي اباهللا ثم ابد ينيوفقك اهللا استع ابنتي الطالبة

 جذ نمو 
 إجابة

  

  جابة الصحيحة للعبارات اآلتية :اإل ارياخت              : األول السؤال
    ١٢إلى  ١األسئلة:من " اإلجابة الصحيحة في ورقة التصحيح اآللي يثم ظلل

  :"لبقية المهارات ٢٠إلى  ١٣ ومنتتعلق باستيعاب المقروء 
  : التالية األسئلة عن أجيبي ثم التالية الفقرة اقرئي  ) (مدينتي نص نم : القرائي الفهم

 البوابة وتعد ، األحمر للبحر الشرقي الشاطئ منتصف عند مدينتي تقع ، مهند اسمي"

 أهم إحدى وهي ، البالد في الرئيس التجاري والشريان ، الشريفين للحرمين والجوية البحرية

  . المملكة في الساحلية السياحية المدن
 .ونظيفة جميلة وشواطئها ، واسعة افشوارعه ، وتنظيمها بجمالها إليها الناظرين تشد فمدينتي

 على شاملة جولة في والدي مع واصطحبته ، العام لهذا الصيف عطلة في عمر عمي ابن زارني

  ." أيام عدة استغرقت مدينتي
  

  رحلة عمر لمهند في:كانت   ١
        

  

  المدينة التي يتحدث عنها النص هي:  ٢
        

  

  عالقة عمر بمهند :  ٣
        

  

 
١٠ 



 

 ٤من  ٢صفحة  
 

  م ٠١/٠٩/٢٠١٩تاريخ اإلصدار :       ٠/١رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
  

  مفرد معالم :  ٤
        

  

  مرتادي :  مرادف  ٥
        

  

  جمع المدينة :  ٦
        

  

  ورد في النص فإن أحد هذه الخيارات خاطئ : وفقا لما  ٧
 

 
 

 
 

 
  

  

( اسـتمتع عمــر بمـا شــاهده ورآه) الوظيفــة النحويـة لكلمــة ( عمـر ) فــي الجملــة       ٨
  السابقة :

        
  

  استغرقت الجولة على المدينة :  ٩
        

  

  ) :شاملة (د اضم  ١٠
        

  

  :هي  من وسطها لف األ حذفتالكلمة التي وفقا لما ورد في النص فإن   ١١
        

  

  : هذه الكلمات بها همزة وصل  أحدى  ١٢
        

  

  الحركة التي تظهر على آخر المبتدأ والخبر هي :  ١٣
        

  
  . .................دافئةٌ  ١٤
        

  



 

 ٤من  ٣صفحة  
 

  م ٠١/٠٩/٢٠١٩تاريخ اإلصدار :       ٠/١رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
  

  أدخلي (ال) على كلمة لطف :  ١٥
        

  

  تنتهي بتاء مربوطة ماعدا :التالية جميع الكلمات   ١٦
        

  

  تنتهي بهاء ماعدا :التالية جميع الكلمات   ١٧
        

  

  به الجملة االسمية ) التعريف السابق هو لـ: (االسم الذي تبدأ  ١٨
        

  

  : كلها ) هذه الكلماترسما،  ، يلعب (أكلَ  ١٩
        

  

  حدوث عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل :على هو ما دل   ٢٠
        

(ب) إذا كانـــت العبـــارة  ارياختـــ(أ) إذا كانـــت العبـــارة صـــحيحة و  ارياختـــلســـؤال الثـــاني :ا
) إذا كانـت  خ) إذا كانت العبارة صـحيحة و ( صفي ورقة التصحيح اآللي ( يثم ظللخاطئة.

  العبارة خاطئة.
  

العبارة  -أ    م
 صحيحة

العبارة  -ب
  (خ) خاطئة

    
    
    
    
    

    
    
    
   
    

  
  

٥ 



 

 ٤من  ٤صفحة  
 

  م ٠١/٠٩/٢٠١٩تاريخ اإلصدار :       ٠/١رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
  

  
             ربع درجة)(كل كلمة  :ما يملى عليك ياكتبلث: السؤال الثا

                                                   
                                                                                                                         

 

      

-------------------------------------------------------             
السؤال الرابع : اكتبي مايأتي بخط النسخ مرتين : (كل كلمة ربع درجة)                         

             
 

 

 

 

 

 

 

    مع تمنياتي لك بدوام التوفيق معلمة المادة :حنان العمري                  

 

  ٣   

 

  ٣   


