
 أن عسى قوم من قوم ٌسخر ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا(( تعالى قال(  المؤمنٌن أخالق) نص من

 وال أنفسكم تلمزوا وال منهن خٌر ٌكن أمن عسى نساء من نساء وال منهم خٌرا ٌكونوا

 .................(( باأللقاب تنابزوا

 :الثانٌة الصفحة فً وظللها الصحٌحة اإلجابة اختر

 ٌسخر معنى 1

 ٌمدح د ٌشكر جـ ٌستهزئ ب ٌظهر أ 

 المظلوم: جمع 2

 الظلمات د المظالم جـ المظلومون ب الظالم أ 

 ............. سورة من اآلٌات هذه 3

 الحجرات د محمد جـ الملك ب الكهف أ 

 (.شرا) كلمة مضاد 4

 فسوقا د خٌرا جـ كرها ب   حبا أ 

  تنصحه ٌلً مما نصٌحة بأي ٌكرهه باسم آخر ٌنادي لك زمٌال سمعت 5

 بعضا بعضكم يغتب د وال باأللقاب تنابزوا والجـ  أنفسكم تلمزوا ب وال قوم من قوم يسخر أال 

( أنفسكم تلمزوا وال)  تعالى قوله معنى 6  ّ 

 تعٌبوا ال د تقتلوا ال جـ تخرجوا ال ب ترهقوا ال أ 

 ماعدا متشابهة كلها التقوى – التنابز – اللمز – السخرٌة 7

 السخرٌة د التنابز جـ اللمز ب التقوى أ 

  ٌسمى ذلك – ٌكرهه باسم زمٌلك تنادي 8

 اللمز د النمٌمة جـ الغٌبة ب باأللقاب التنابز أ 

 

 

 



 : أجب ثم اقرأ(   أصادق من) نص من

 مكسب لك ٌطب تظلم وال واعدل               فاجتنب والخٌانة األمانة وارع        

 األجرب الصحٌح ٌعدي كما ٌعدي                 فإنه اللبٌم مصاحبة من واحذر           

 ٌحجب ال دعاءه بأن واعلم           صابب سهما المظلوم من واحذر          

 : الصحٌحة اإلجابة اختر

 ٌحجب: معنى 9

 ٌقبل د ٌخفً جـ ٌمنع ب ٌظهر أ 

 المظلوم: جمع 11

 الظلمات د المظالم جـ المظلومون ب الظالم أ 

 الشاعر السابقة األبٌات قابل 11

 الصفدي بٌان د الشابً القاسم أو جـ الحلٌبً خالد ب عبدالقدوس بن صالح أ 

 (. الكذوب) كلمة مضاد 12

 الصدوق د القلوق جـ اإلرهاق ب    الكتوم أ 

  أسالٌب استخدام من األبٌات فً الشاعر أكثر 13

 األمر د النهً جـ  الدعاء ب التمنً أ 

 المفٌد وغٌر المفٌد بٌن تمٌٌز دون كالمه فً المكثر 14

 المهذب د الصدوق جـ لثرثارا ب الكذوب أ 

 اعلم – احذر 15

 – نهً د نهً - نهً جـ نهً -أمر ب أمر – أمر أ 

 أمر

 األخالق سٌا وهو الكرٌم ضد 16

 الكاذب د الجبان جـ اللبٌم بالشجاع أ 

 



  ٌأتً مما الصحٌحة اإلجابة اختر

  بزٌادة اثنٌن من أكثر على دل ما هو السالم المذكر جمع(17

 وٌاء واو د وتاء الف ج ونون واو ب ونون الف أ

 مرضٌة راضٌة ربك إلى ارجعً المطمبنة النفس( ................18

 ٌاهذا د  ٌا أٌتها ج  ٌا ب  أٌها ٌا أ

 أقول البحر جمال من أتعجب عندما(19 

 للبحر الجمال د البحر أجمل ج  البحر أجمل ما ب جمٌل البحر أ

 ..................( رفعه وعالمة مرفوع خبر إخوة)   إخوة المؤمنون إنما(21 

 الضمة د  األلف ج  الفتحة ب  الواو أ

 ..................... المثنى المبتدأ رفع عالمة(21

 الكسرة د  الواو ج  أللفا ب  الضمة أ

 ............. الحركات أقوى المتوسطة الهمزة كتابة عند( 22

 السكون د  الفتحة ج  الضمة ب  الكسرة أ

 السابقة الجملة فً الخبر)  بالصبً مبهورون الخلٌفة مجلس فً الحاضرون( 7

)............... 

 مبهورون د  مجلس ج  الصبً ب  الخلٌفة أ

 الفقراء إلى الطعام ٌقدمان(...............23

 المحسنون د  المحسنان ج المحسنات ب المحسن أ

  المسلم..............  المسلم(24

 أخا د  إخوة ج  أخو ب  أخً أ

  األصلٌة الرفع عالمة(25

 النون ثبوت د  الضمة ج  الواو ب  األلف أ

 



 عالمة الرفع نوعهام اخلرب املبتدأ   ادلةل الامسية

 ...............الضمة..................... ....................مفردان................ ...............نور..................... .....................كتاب............... كتاب هللا نور

الفتااتن حمبتان 

 ...................األلف................. ...................مثنى................. ...................محبتان................. ........................الفتاتان............ لعمل اخلري

احلارضون يف 

جملس اخلليفة 

 ................................الواو.... حمع مذكر ......................مبهورون.............. ..............الحاضرون...................... مهبورون .

 

 = هات مثالٌن لكل من :

 جمع التكسٌر جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم

.................................... ....................................................... .............................................................................. 

 

 أنادي األسماء اآلتٌة وفق المطلوب أمامها : *

 ( ارتداء الحجاب .    ٌا أٌتها الفتٌات ارتدٌن الحجابالفتٌات )

 (  إتقان العمل .   ٌا أٌها العامل أتقن عملك  العامل )

 

 -الفاعل و عالمة رفعه في الجدول أدناه : : حدداألولالسؤال 

 عالمة الرفع الفاعل األمثلة

 الواو المزارعون ٌنسق المزارعون الحدابق

 الواو  أخوك نجح أخوك فً االختبار 

 األلف الصقران ٌعٌش الصقران فً أعلى الجبال

 الضمة الطالبات كتبت الطالباُت الدرس مع المعلمة

 الضمة الولد ٌشاهد الولُد التلفاز

 

 



 -تعجب بحسب المطلوب من كل جملة فيما يلي :أ

 أتعجب من كبر السبورة فأقول:  -1

 ........................................................السبورة....أكبر...ما...............

 أتعجب من سرعة السيارة فأقول : 

 ............................................السيارة.....أسرع.......ما...................

 س ما المراد بالجراثٌم والمٌكروبات؟ 

       كابنات متناهٌة الصغر" شدٌدة الصغر" -ج

 س متى أنشبت الهٌبة السعودٌة للحٌاة الفطرٌة؟ 

 1416/  9/ 12 -ج

 ما هً أضرار الضوضاء على صحة اإلنسان؟ -س

 صاب والصداع وآالم الرأساالضطراب والضٌق وتوتر االع  -ج

 ما الحٌوانات التً تم المحافظة علٌها فً الهٌبة السعودٌة؟ -س

 النعام أحمر الرقبة-الحبارى-النمر العربً-الوعول-غزال الرٌم-المها العربً -ج

 معنى كلمة نماء؟ -س

 زٌادة -ج

 مفرد كلمة المالذات ومعناها؟ -س

 المالذ ومعناها المأوى والحماٌة -ج

 شاعر:قال ال

 قالت الوردة إنً           أحسن الخلق فعاال

 جماال الروض كسا       عرفً األجواء عطر

  اختٌاال تزهو ملكة          جمالً دام إن أنا

 أفتن الناس بحسن      زاده العطر كماال

 محمد عبدالمطلب  -من الشاعر؟     ج -س



 الخلق؟  ما خلقه هللا من الكابنات الحٌة والجماد معنى -س

 تزهو؟  تعجب بنفسها-عرفً؟ رابحتً الطٌبة        س -س

 ذبل  -ذوى؟  ج -أودى؟  هلك وفنً     س -اختٌاال؟  تباهٌا وفخرا      س-س

 صل الحروف اآلتٌة لتكون كلمات؟ -س

 سأل -َس  َء ل؟      ج-س

 ٌتأخر –ي َ َت َء خ ر ؟  ج  -س

 س عالمة الرفع األصلٌة للفاعل ؟

 ج الضمة  إذا كان مفردا أو جمع تكسٌر أو جمع مؤنث سالم

 س عالمة الرفع الفرعٌة للفاعل؟ 

 األلف إذا كان مثنى    والواو  إذا كان جمع مذكر سالم واألسماء الخمسة أبو وأخو-ج 

 

   

 

 

 

 

 


