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  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
 جابة الصحيحة للعبارات اآلتية :اختر اإل    السؤال األول :

 ثم ظلل اإلجابة الصحيحة في ورقة التصحيح اآللي
 .........................قال تعالى " وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى " كلمة رجل  1

 مذكر معنوي  د مؤنث لفظي  ج مذكر مجازي  ب مذكر حقيقي أ
 

  قال صلى اهلل عليو وسلم " وايم اهلل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا "  كلمة فاطمة 2
 مؤنث مجازي لفظي د مؤنث مجازي معنوي ج مؤنث حقيقي لفظي ب مؤنث حقيقي معنوي أ

 

 القرآن ىويتي "   كلمة لغة معرفة ألنها ............................... لغة"  3
 معرفة باإلضافة د اسم موصول  ج ضمير  ب علم أ

 

 معرفة ألنو ......... ما تحتو خط  القرآن يهدي للتي ىي أقوم "  ىذاقال تعالى " إن  4
 اسم موصول  د اسم إشارة ج  مضاف ب  علم أ

 

 .... دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلو "  ما تحتو خط سنينقال تعالى " قال تزرعون سبع  5
 ملحق بالمثنى  د مثنى ج ملحق بجمع المذكر  ب جمع مذكر سالم  أ

 
 
 

 ........ حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن "     ما تحتو خط أوالتقال تعالى " وإن كن  6
 ملحق بجمع المؤنث  د جمع تكسير  ج مذكر سالمجمع  ب جمع مؤنث سالم أ

 

 ......................... المسلم ......"    ما تحتو خط أخوقال صلى اهلل عليو وسلم " المسلم  7
 ليست خبرا د خبر مرفوع بالواو ج خبر مرفوع باأللف  ب خبر مرفوع بالضمة أ
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 ................... صادقون في وعودىم .           ما تحتو خط المسلمون 8
 ليست مبتدأ  د مبتدأ مرفوع بالضمة ج مبتدأ مرفوع باأللف  ب مبتدأ مرفوع بالواو أ

 

 الجملة الصحية فيما يأتي ىي ...................... 9
المسلمون  ما زال أ

 صادقين
مازال المسلمين  ب

 صادقون
المسلمون ما زال  ج

 صادقون
ما زال المسلمين  د

 صادقين
 

 ) كأنَّ ( حرف ناسخ يفيد ................ 10
 الترجي د النفي  ج التشبيو ب التوكيد أ

 

 الجملة الصحيحة فيما يأتي ىي ........................... 11
 لعل الطالبين نشيطان د لعل الطالبان نشيطين ج لعل الطالبين نشيطين ب لعل الطالبان نشيطان أ

 

 رحيما "             ما تحتو خط ......................... غفوراقال تعالى " وكان اهلل  12
 مفعول بو د حال منصوب بالفتحة ج نعت منصوب بالفتحة ب خبر منصوب بالفتحة أ

 

الناصوحين " فعول األمور قال تعالى " قال يموسى إن المأل يأتمرون بك ليقتلووك فواخرج إنوي لوك مون  13
 في اآلية.....

 المأل د ليقتلوك ج فاخرج  ب يأتمرون أ
 

 أسلوب االستفهام ىنا غرضو .............. أجاء محمد أم أحمد ؟  14
 النفي د التعيين ج التصديق ب  التصور أ

 
 

 ..... اإلجابة بالنفي على ىذا السؤال ىي  الرسول صلى اهلل عليو وسلم على قومو ؟ ألم يدع  15
 نعم دعا عليهم  د نعم لم يدع عليهم ج ال لم يدع عليهم ب بلى. دعا عليهم أ

 

 ......................التصديقمن أدوات االستفهام التي تفيد  16
 متى  د لماذا ج ىل  ب كيف  أ

 

 المعلمان .................في عملهما  17
ين   د ين  مخلص   ج مخلصون ب  مخلصان أ  مخلص 
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 ..... قال تعالى " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية "  المنادى في اآلية ىو 18
 ربك د أيتها  ج المطمئنة ب النفس  أ

 

 .......................... من مواضع ىمزة الوصل في األفعال 19
 ماضي الراعي د ماضي الثالثي  ج أمر الرباعي  ب أمر الثالثي  أ

 

 ................ من األفعال التي تلحقها التاء المفتوحة في آخرىا 20
 جميع ما سبق د الماضي  ج األمر ب المضارع أ

 

 )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.اختر )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و اختر السؤال الثاني :

 في ورقة التصحيح اآللي )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و )ب( إذا كانت العبارة خاطئة.ثم ظلل 

 

 العبارة خاطئة -ب العبارة صحيحة -أ العبارة م

    " ما تحتو خط ملحق بالمثنىكالىما   إما يبلغن عندك الكبر أحدىما أو " 21

   " أين" أداة استفهام تستخدم للتصور .  22

   كتبت بشكل صحيح ..      الجملة   "أبوك ذا خلق حميد "  23

   المفرد ما دل على واحد أو واحدة . 24

   لتفعل (  –من صيغ أسلوب األمر ) افعل  25

   .      الجملة صحيحة .(يا اللهم استجب دعائي )  26
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  فهم  المقروء       :السؤال الثالث 

 

 جيدا ، ثم أجب عن األسئلة التالية ، ثم ظلل اإلجابة في ورقة التظليل .) أ (   اقرأ النص 
يُذكر أنو في السنة الثامنة عشرة للهجورة حودث قحوط الرموادة المشوهور ، فونهب عمور بون الخطواب رضوي اهلل عنوو لهوذه الكارثوة 

ره موع الحواملين إلوى حيوث نهوضو لكل خطب ، واستجلب األقوات من كول مكوان فيوو مزيود مون قووت ، وجعول يحملوو علوى ظهو
يعثوور بالجيوواع والمهووزولين العوواجزين عوون حموول أقووواتهم ، وآلووى علووى نفسووو ال يأكوول طعامووا أنقووى موون الطعووام الووذي يصوويبو الفقيوور 

 المحروم من رعاياه ، فمضت عليو شهور ال يذوق غير الخبز والزيت . 
 ( ......................... قحط معنى كلمة )  27
 اسم مكان بمكة د اشتداد الحر  ج الفقر ب الجدب وقلة الخير  أ

 

 ( ................ المشهور ضد )  28
 المستور  د المغمور    ج المحمول  ب المعروف أ

 

 ...........................  الفكرة الرئيسة للفقرة ىي  29
قوة عمر رضي اهلل  أ

 عنو
حكمة عمر رضي اهلل  ب

 عنو 
خالفة عمر رضي اهلل  ج

 عنو
رحمة عمر رضي اهلل  د

 عنو 
 

 .........................  جمع كلمة خطب  30
 خطاباب  د أخطبة ج خطاب  ب خطوب أ

 
 
 
 

 ) ب (  اقرأ البيت التالي ثم أجب عن األسئلة التالية .   ) لكل سؤال درجة (    
 :   زانتك في الخلق العظيم شمائل             يغرى بهن ويولع الكرماء يقول الشاعر      

 
 / مفرد كلمة شمائل ............................1      

 
 / من الذي يعجب بأخالق النبي كما فهمت من البيت ؟ ......................................2      
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                                                                                                           السؤال الرابع :        

                                                                                                                                                                                                                                                    درجة( نصف )أ( اكتب ما يملى عليك )كل كلمة  

1- 2- 3- 

4- 5- 6- 

. 

---------------------------------------------------------------- 

 السؤال الخامس :    

     الرقعةاكتب ما يأتي بخط )ب( 

 

 ) نصف درجة(                             إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق       -1

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

                                                                                                            

  ) درجة (           الشورى قاعدة في تدبير أمور البالد . جعل الوالد عبدالعزيز مبدأ   -2                     

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

 ) نصف درجة (       إن صفحات التاريخ ال تتسع لذكر شمائلو صلى اهلل عليو وسلم .   - 3                   

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

 انتهت األسئلة ، وفقكم اهلل . 
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