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 السؤال  المخرجات  المفردة  اإلجابة  الدرجة 
االتحاد. -4 1   الفكرة العامة للنص. أ 

  االستماع 
1 

الثور األحمر )نصف درجة(.  -  
 

محتالة/ مخادعة )نصف درجة(. -  

تحديد للعناصر   ب
الشخصيات/ الزمان/  )

.المكان(  

 
1 

ألنهما ظنّا أن األسد صادق   -
أو ألنهما   / فيما أخبرهما عنه 

طمعا في التخلص من مضايقته  
 لهما في الطعام والعشب.   
)يكتفى بأحد اإلجابتين، أو ما يفيد 

 المعنى( 

ترتيب األحداث، وإبداء   ج
الرأي حول ما أعجبه 

 وما لم يعجبه.

 :نص االستماع
وكانت    ، أحمر  وثور   ، أسود  وتور   ، أبيض  ثور   ، ثيران  ثالثة  الغابة  في  كان 

 .الثيران تعيش في رغد من العيش ، وأمان من األسد
  ، النبات  أنواع  فترتع وتمرح وتأكل ما تحب من  الغاية  إلى أطراف  كانت تخرج 

 . يقترب منها فتتجّمع ، وتهدده بقرونها ، فينصرف عنهاوكان األسد  
عاش األسد وهو غاضب على الثيران . يخافها مجتمعه ، ويخشى الهجوم عليها   

 . ، وأخيرا فكر في حيلة تفرق بينها ، ليسهل عليه افتراسها
 : لقي األسد الثور األحمر واألسود ، فقال لهما 
يب علينا ، وهر ثور مشاكس ، وقد عرفت أنه ما هذا الثور األبيض ؟ إن لونه غر 

أصدقاء ، فرضيا ،   -الثالثة  -يعاكس كال منكما .. اتركاه لي ، وبعد ذلك نحيا نحن 
 .فأسرع األسد فأكل الثور األبيض

 :ومضت مدة ثم جاء األسد إلى الثور األحمر ، فقال له 
تركته لي بقيت أنا إن لونك مثل لوني ، وهذا الثور األسود غريب اللون ، وإذا   

وأنت صديقين ، فرضي الثور األحمر ، فأسرع األسد إلى الثور األسود ، وأكله ثم  
عاد األسد بعد أيام . وتقدم إلى الثور األحمر ، وهو يزأر في غضب، فعرف الثور 

 .أنه سيأكله . فحزن وقال: أكلت يوم أكل الثور األبيض
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عناصر النص  تحديد  أ السالحف الخضراء. 
من شخصيات وزمان 

 ومكان وعقدة وحل.

 
 القراءة 

بعيدة  و أألنها منطقة شاطئية  - 2
 عن ضوضاء المدن والبشر. 

 الفكرة العامة للنص. ب
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أو  تشجيع أو إغراء أو ،دعوة -1
حضور.تحفيز/   

 
  .االختفاء وأاالنتهاء  وأالفناء  -2

(تقبل بأسلوب الطالب ) 

وردت في األحداث كما  ج
النص. والقيم الواردة  
 بالنص، وإبداء الرأي. 
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 صفر إذا لم توجد إجابة صحيحة. 

 نصف درجة عند وجود أخطاء. 
 ودرجة كاملة عند الخلو من األخطاء

رسم الحروف  أ
والكلمات بحركاتها  
 القصيرة والطويلة. 

اإلم 
 الء

 الكتابة
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 صفر إذا لم توجد إجابة صحيحة. 

 وجود أخطاء. نصف درجة عند 
 ودرجة كاملة عند الخلو من األخطاء

تطبيق الظواهر   ب
اإلمالئية التي تم  

 دراستها. 
في بطنه، فسأله الطبيب: ” ماذا أكلت  نص اإلمالء " ذهب رجل إلى الطبيب يشكو ألماً 

قام    ثّم   ، يا سبحان هللا!  الطبيب:  فقال   ،“ فاسداً  طعاماً  تناولت   ” فقال:   ” ؟  اليوم  هذا 
من   وليس  معدتي،  من  أشكو  إني  للطبيب:  الرجل  قال  وهنا  عيونه،  في  الدواء  بوضع 

:  أنا أعالج عيونك حتى ترى الطعام جيداً وال تأكل طعاماً فاسداً  عيوني، فقال له الطبيب
 ."مرة أخرى
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 صفر إذا لم توجد إجابة صحيحة. 

 نصف درجة عند وجود أخطاء. 
 ودرجة كاملة عند الخلو من األخطاء

رسم الحروف بأشكالها   أ
المختلفة، وضمن 

 كلمة، وضمن جملة. 

 الخط 
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 صحيحة. صفر إذا لم توجد إجابة 

 نصف درجة عند وجود أخطاء. 
 ودرجة كاملة عند الخلو من األخطاء

التزام الكتابة في ضوء  ب
 قاعدة خط النسخ. 

 
0.5 

 
0.5 
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هذه بنت تسقي الزهور. )نصف  -1
 درجة(. 

 
هؤالء أوالد يلعبون الكرة )نصف   -2

 درجة(. 
المضارع: يركب. -3  

)درجة  األمر: اركب الحصان.    
 واحدة(.

 

الجملة وتراكيبها:   أ
االسمية والفعلية، 
وأسماء اإلشارة 
للقريب والبعيد،  

واألسماء الموصولة،  
وضمائر الرفع  

 المتصلة والمنفصلة(.

األنماط  
 اللغوية 

 
0.5 

 
0.5 

أسلوب استفهام: ماذا تفعل عندما  -
 تعود من المدرسة؟ 

 
!ما أجمل السماءأسلوب تعجب:  -  

األساليب اللغوية:  ب
االستفهام، والتعجب، 

والنفي، والنداء، 
 واألمر، والنهي(. 
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كتابة تعبير حول   أ حسب المخرج.
موضوع، يتم خالله 

مراعاة ارتباط المكتوب  
بموضوع التعبير، 
واستخدام األلفاظ  

 والتراكيب المناسبة.

لتعبير ا  
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المخرج.حسب  الكتابة في أحد أنماط  ب 
التعبير: ) نص: سردي  
أو معلوماتي، أو قصة:  

واقعية أو خيالية، أو 
رسالة، أو موقف  

 تعرض له، أو رحلة( 
درجة  20  
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