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 أوالً: استعن باهلل واقرأ اآليات اآلتية قراءة جيدة ثم اخرت اإلجابة الصحيحة       

ََُُوّللَاهُ)  قال اهلل تعاىل ِلَكََُليَةًُِلقَُإَُُِمْوتَِهاُُُۚبَْعدَُْرضَُأَْنَزَلُِمَنُالَسَماِءَُماًءُفَأَْحيَاُبِِهُاْل
 ْوٍمُيَْسَمعهونََُنُفِيُذََٰ

 (:َشاِربِينَُاُِللَدٍمُلَبَنًاَُخاِلًصاَُسائِغًُْيِنُفَْرٍثُوَُِمْنُبَُ ونِهَُِوإَِنُلَكهْمُفِيُاْلَْنعَاِمُلَِعْبَرةًُُۖنهْسِقيكهْمُِمَماُفِيُبهطُه

 عرب  تاآلية في "  اْلَْنعَامُِكلمة "  – 1

 ضاف إليه مجرور بالكسرةم –د  حرف الجر مجرور ب اسم–ج  بتدأ مرفوع بالضمةم –ب  ضاف إليه مجرور م –أ 

 " في اآلية : مكلمة " لككاف الخطاب في  – 2

 في محل جر ضمير متصل –د  سم إشارة للبعيدا –ج  سم إشارة للقريبا –ب  اسم موصول –أ 

   :تعرب " في اآلية  ماء  كلمة  "  -3

 ال شيء مما سبق –د  سم إشارة للقريبا –ج  مير متصل فى محل جرض–ب  ب مفعوال  به منصو –أ 

 : نوعها " في اآلية  السماءكلمة "  – 4

 برا  منصوبا  خ –د  معرفة  –ج  صولاسم مو –ب  كرةن –أ 

 " في اآلية :  كلمة "  ذلك – 5

 اسم نكرة–د  أ ، ب –ج  اسم مبنى -ب  م معرفةاس -أ 

 : صبحت أ"  ها" ضمير الغائب" في اآلية بعد إضافتها ل موت كلمة "  - 6

 سما  مبنيا  ا –د  عال  مضارعف –ج  سما  نكرةا -ب  سما  معرفةا -أ 

 اآلية السابقة دليل على :  – 7

 بقسكل ما  –د  رورة التفكر في النعمض –ج  لمتعددةانعمه  –ب  درة هللاق –أ 

 الجملة السابقة  : ( ...  ) وهللا أنزل من السماء ماء    -8

 سمية منفيةا -د  علية مثبتةف –ج  ية منفيةفعل –ب  سمية مثبتةا –أ 

 " في اآلية :أحيا به األرض "   قوله تعالى :معنى  -9

 ع ما سبقجمي -د قامت القيامة –ج   أنبت فيها النبات –ب  بعث الناس  –أ 
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 ألنها:ف أل( كتبت على  فجأةالهمزة في كلمة )  - 10

 اءت مكسورةج –د  بقت بمدس –ج  مفتوحة قبلها مفتوح –ب  مفتوحة بعد ساكن  –أ 

 من أهم مهارات الخطيب الجيد :  -11

 لميل لألمام والخلفا –د  قاالنشغال باألورا –ج  تقليد اآلخرين –ب  تنويع درجة الصوت–أ 

 ال الشاعر : أعز األسد أمنعها عرينا       وأشجعها إذا القت قرينا  ق  - 12

 قائل البيت السابق هو الشاعر :       

 مر  بن ربيعةع-د مر الجارحىع –ج  مرو بن هندع –ب  روخفعمر  –أ 

             

 ( أمام العبارة اخلاطئة:×( أمام العبارة الصحيحة، وعبارة )√ ثانيًا: ضع عالمة )          

 

  األكسجينمن وجزء من الهيدروجين من اتحاد جزأين  يتكون الماء – 1

  كتسب الماء طعمه من خالل امتصاصه لبعض الغازات واألمالحي – 2

  عدا هذان وهاتان .ما نكراتأسماء اإلشارة كلها – 3

  موقعه في الجملةيعرب المضاف حسب  -4

  ذلك " اسم إشارة للقريب"   – 5

  صحيح اآلخرظهر عالمة اإلعراب على المضاف إليه إذا كان ت – 6

  ن المهارات األساسية في الخطيب صحة الضبط وسالمة اللغةم – 7

  تسمى جملة خبريةستفامية الجملة اال - 8
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 :ثالثًا: فهم املسموع
 اآلتي:أجب عن استمع للنص 

 ؟ ذكرت في النص  يرتادها الناس للراحة  التياألماكن اذكر ثالثة من -1

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

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

 ؟  الناس للراحة ارتادهاألماكن التي ي يجب توافرها في التيما الشروط  -  2

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

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

 على االهتمام بنظافة البيئة. يحث  ااذكر حديثا نبوي   – 3

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

ا: الرسم الكتابي واإلمالئي:
ً
 رابع

 ما يأتي:  رقعةاكتب بخط ال -1

 ا أغلى بالِد        يا مهد أحالمي وزاديالشاعر : أهواك يقال 

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

 اكتب ما يملى عليك: -2

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

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

 خامسا: التواصل الكتابي:
 اكتب رسالة ألحد أصدقائك مستوفيًا عناصرها .

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

 

 


