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شهادة الدروس االبتدائية

المعامل 3 :

المغج العرتيج والخرتيج اإلسالهيج

مدة االنجاز  1 ( :س  30د )

أوال :المغج العرتيج:

إً شغة ّؽٌف اهيالؽة اهرٖبظٖج غِر ألّل يرث فٕ ترٖعبٌٖب فٕ اهلرً اهذبهد ؽشرّ ،ايخد تؾد دهم إهٓ
اهدّل األخرْ ّيٌِب اهيغرة.
هلد ير ُدا اهسوّم اهخعٖر ؽتر ذالد يرادل ،خيذوح األّهٓ فٕ اؽخداء اهيشجؾًٖ ؽوٓ اهالؽتًٖ ّاخخذح
اهذبٌٖج ضّرث االشختبنبح تًٖ اهيشجؾًٖ داخل اهيالؽة ،أيب اهيردوج اهذبهذج

اهيشجؾًّ يشبدٌبخِى خبرر أسّار اهيالؽة.

– ُّٕ األنذر خعّرث – فلد ٌلل

األسئـــمج
أ  -خقوين الهوارد:

 – Iالقراءث 20( :ىقطج).

أ) أظؼ ؽٌّاٌب يٌبستب هوٌص.

ة) أظتع تبهشنل اهخبى يً ( :هلد ير.........إهٓ داخل اهيالؽة).
ر) أشرح :اهشغة

 -االؽخداء.

د) أسخخرر يً اهٌص نويخًٖ يخظبدخًٖ.
ٍ) يب ُٕ أخعر يردوج هوشغة دسة اهٌص؟ ّهيبذا ؟
ّ) أذنر أرتؼ يٌبفؼ رٖبظٖج تبهٌستج هإلٌسبً.
 – IIالدرس المغوي  20( :ىقطج)
 -)1خراكية  8( :ىقط).

أ – أتدد فٕ اهٌص ؽً اهخرسٖيج اهيٌبستج:
فعل

فبعل

هفعول ته

هضبف إليه (ضهير)

ظرف

هضبف ()1

هضبف ()2

ة – أتدد فٕ اهٌص ؽً ختر "إً".
 -أؽرة يب خدخَ خع فٕ اهٌص.

ر -اسخخرر يً اهٌص :
 -اسى زيبً

 يفؾّال فَٖ اسى فبؽل هفؾل ذالذٕ اسى خفظٖلد -أدّل اهجيوج اهخبهٖج إهٓ اهجيؼ اهيؤٌد:

" ٌلل اهيشجؾًّ يشبدٌبخِى خبرر اهيالؽة""
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 – )3إهالء  3 ( :ىقط ).

أ -أؽٖد نخبتج اهجيل اٗخٖج نخبتج سوٖيج:
 ّئدث تٌج ؽير اتً اهخعبة فٕ اهجبُوٖج. -ال ٖجرء أٔ فخب ؽوٓ كراءث نل اهيجالث.

 )4االىشبء:

دظرح يتبراث فٕ نرث اهلدى :جيؾح فرٖلم اهيفظل تفرٖق آخر.

خددد (ٔ) فٕ ذيبٌٖج أسعر ؽوٓ األكل:

 ؽً أعّار اهيلبتوج داخل ركؾج اهيوؾة. ؽً خشجٖؾبح اهجيِّر اهذٔ دظر ُدٍ اهيلبتوج. -كدى(ٔ) تؾط اهٌضبئخ هويشجؾًٖ ّاهيشجؾبح يً أجل خفبدٔ اهشغة داخل اهيوؾة ّخبرجَ.

ذبىيب :الخرتيج اإلسالهيج:

 )1اهلرآً اهنرٖى:
أ  -أنخة(ٔ) يً كّهَ خؾبهّٓ" :أسرّا كّهنى "..إهّٓ " :إهَٖ اهٌشّر".

ة -أذنر(ٔ) اهسّرث اهخٕ خٌخيٕ إهِٖب نل آٖج:

 "فعبف ؽوِٖب عبئف يً رتم ُّى ٌبئيًّ" " ّأيب يً أّخٕ نخبتَ تشيبهَ فٖلّل ٖبهٖخٌٕ هى أّح نخبتَٖ"ر -يب يؾٌٓ:

ٖسعرًّ:

 -اهضرٖى:

؟

؟

د -يب اهيلضّد تبإليبهج اهضغرْ؟ أؽع(ٔ) يذال هدهم.
 )2العقبئد والعتبداح:

أ  -أذنر(ٔ) اهضفبح اهيسخدٖوج اهيلبتوج هوضفبح اهّاجتج فٕ دلَ خؾبهٓ:
اهلدرث

 -اهؾوى  -اهغٌٓ  -اهدٖبث.

ة -يب دنى اهشرػ فٕ اهّكبئؼ اهخبهٖج؟
 -ايرأث ّظؾح فٕ ريظبً؛

 يرٖط ال ٖلّْ ؽوٓ اهضٖبى؛ شبة خؾيد اإلفعبر. )3اآلداة االسالهيج والحديد والسيرث الىتويبو:
أ  -ضل(ٔ) نل سوّم تيب ٌٖبستَ:
 -إعؾبى اهدّٖاً اهجبئؼ

 -أدة اهددٖد ّاهنالى اهعٖة

 -خسيٖج اهلل ّاألنل تبهٖيًٖ

 -عوة اهؾوى

 إٌجبز اهّاجتبح اهدراسٖج -اإلضغبء هيً ٖددذم

 أدة اهعؾبى ّاهشراة -اهرفق تبهدّٖاً

ة -أذنر(ٔ) اهددٖد اهٌتّٔ اهذٔ ٌِٖٓ ؽً خجٌة ااهفظّل.
ر -هيبدا سيٖح دجج اهرسّل (ص) تدجج اهّداػ؟
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