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بية.( اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط االختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العر1)  

( نقط5220البناء الفكري : )  

-رةاعتناء سعيد بالشجي-شجيرة الرمان-غرس شجيرة الرمان-ن(  520عنوان النص : ) -1  

ترجى أباه متوسال أن يختار -(1.0)  العبارة الدالة على أسرار سعيد على بقاء الشجرة:-2

 مكانا أخر لدلك

(52.0المراحل التي مرت بها الشجرة حتى أثمرت)-3  

(ن0..1اهتم بها السقي و التسميد فنمت و كبرت )-  

(ن0..1كثرت أورقها وتفرعت أغصانها فازدهرت )-  

ن( 0..1وأخيرا أثمرت )  

(ن 520مرادف :بجانبية = بجوار )-4  

( ن1.0عكس : أحزنه = أسعده )  

استبدال عندما ب "عند" :-0  

(ن 1.0"عند انتقال  سعيد إلى منزلهم الجديد غرس شجيرة )  

نقطة :  3220البناء اللغوي:   

اإلعراب:  -1  

(ن 0..1إن :  حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد )  

( ن0..1ب اسم إن )به : ضمير منفصل مبني في محل نص  

( ن 1.0متوسال : حال منصوب وعالمة نصب الفتحة الظاهرة على أخره  )  

االستخراج: -2  

ن(0..1أبوه )-عودها-ضمير متصل باسم : منزلهم-  

(0..1اسم مثنى عيناه)-  
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(0..1أن ) -صارت  -ناسخ: كان   -  

ن(1.0جاءت كلمة الدار مجرورة ألنها مضاف إليه )-ب  

/ التحويل :3  

(0تسمروا في أماكنهم من هول ما سمعوا ودمعت أعينهم )ف  

ن( 320الوضعية اإلدماجية : )  

النقطة 
ةالنهائي  

النقطة 
ةالجزئي  

 المعايير  المؤشرات

 

ن120  
520 

520 

520 

أن يطابق المنتج التعليمة -1  

أهم فوائد الشجرة التي تهددها و -2

 كيفية المحافظة عليها 

 الوجاهة 

ن520 تسلسل األفكار - 520   االنسجام  

 
 
 

ن1  

 
 

520 

520 

5220 

5220 

ة الخلو من األخطاء االمالئية و النحوي-
 و الصرفية 

التركيب السليم للجمل -  
استعمال كان او احدى أخواتها -  

 سالمة اللغة 

 

5220 

5220 

الخط المقروء -  
الخلو من الشطب  -  
داالستشها-  

 االتقان 
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