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 ( من موضوع أول سفير في اإلسالم  1)     
" ترك مصعب بن عمير النعمة الوارفة التي كان يعيش فيها مؤثًرا الشظف والفاقة ، وأصبح الفتى المتأنق 

 يوًما ويجوع أياًما . "المعطر ال يُرى إال مرتديًا أخشن الثياب ، يأكل 
 كيف كان حال مصعب بن عمير بعد دخول اإلسالم ؟  – 1

..................................................................................................... 
  -ىات ما يلي :  – 2

 ................................................. معنى الوارفة  أ
 ................................................. ضد يعيش ب

 ................................................. جمع الفتى ج
 ................................................. مفرد الثياب د

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :  - 3
 في غزوةاستشهد مصعب بن عمير  -أ 

 اليرموك القادسية أحد الخندق
 

 ترك مصعب بن عمير النعمة التي كان يعيش فيها -ب 
 حًبا هلل ورسولو طلًبا للمال الوفير خوفًا من أبيو خوفًا من أمو

 

 قاتل مصعب بن عمير ىو -ج 
 أبو لهب ابن قمئة أبو جهل وحشي
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 كل ما يلي من فضائل مصعب بن عمير ما عدا :  -د 
 اشترك في حفر الخندق قُتل شهيًدا حامل اللواء يوم أحد أول سفير في اإلسالم

 

 . من نشيد عمر ورسول كسرى(  ثانًيا : التذوق األدبي) 

 فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتماًل  ::::     ببردة كاد طول العهد يبليها

 -الصحيحة مما يلي : اختر اإلجابة  - 1

 مرادف كلمة " الثرى " -أ 

 الذىب التراب  التفوق الِغنى

 

 عمر بن الخطاب ورسول كسرى نص شعري كاتبو ىو الشاعر : -ب 

 إبراىيم الحضراني سليمان العيسى حافظ إبراىيم أحمد شوقي

 

 ببردة كاد طول العهد يبليها " نعبير جميل يدل على : -ج 

 التواضع التكبر جودة البردة بالبردةاالعتزاز 

 

 الذي جعل عمر بن الخطاب ينام قرير العين  ىو : -د 

 التواضع العدل الصدق الفقر
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 عندما رأى رسول كسرى عمر ينام فوق الثرى : -ىـ 

 لم يهتم ىانت عليو نفسو ىان عليو عمر عينو ملوك بالده ىان في

 

 كلمتين متضادتين .استخرج من البيت السابق   - 2

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

 

 من صفات عمر بن الخطاب : - 3

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

 
 . اكتب البيت الدال على المعنى التالي " حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر " - 4

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

 

 ثالثًا : المهارات اللغوية .
 ( حدد أركان أسلوب االستثناء . 1) 

 المستثنى أداة االستثناء المستثنى منو الجملة
 ............. ............. ............. نجح الطالب سوى محمد .

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي . – 2

 الفعل المضارع المعتل اآلخر فيما يلي ىو : -أ 
 يقسم يزور يجري يسعد
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 تصفح الكتاب يتم : -ب 
 بعد النوم قبل قراءة الكتاب أثناء قراءة الكتاب بعد قراءة الكتاب

 

 الراشدينعمر ..... الخطاب تاني الخلفاء  -ج 
 ابنة بنة بن ابن

 

 صار ......... إماًما للمسجد -د 
 أخوك األخوة أخاك  أخيك

 

 حارًاكان الجو  -ىـ 
 خبر مرفوع خبر صار منصوب اسم صار منصوب خبر صار مرفوع

 

 -حول إلى المثنى والجمع :  - 3

 أصبح المعلُم محبوبًا .
............................................................................................ المثنى

... 
............................................................................................ الجمع

... 
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 . اكتب ما يلي بخط النسخرابًعا : الخط العربي .

 مصعب بن عمير أول سفير في اإلسالم
.................................................. 

 اإلمالءخامًسا : 

 -اكتب ما يملى عليك : 
.................................................. 

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

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

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

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

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

 انتهت األسئلة
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