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توقيع المشرف ................................... :

السؤال األول :اقرأ اآلايت الكرمية بتمعن مث أجب عن ما يليها من أسئلة :

(

)11/

ون ب َيك يل َي ْق ُتلُوكَ فَاخ ُْر ْج إ ي ِّن َ ََل يم َن إلنَّ ي ي
اِص َي ﴿﴾٢٠فَخ ََر َج
وس إ َّن إ ْل َم َ أل يَأْتَ يم ُر َ
َو َج َاء َر ُجل يم ْن أأ ْق َص إ ْل َم يدي َن ية ي َْس َع ىى قَا َل َي ُم َ ى
ِ
ِ
ييل ﴿﴾٢٢
يمْنْ َا خَائي ًفا يَ َ ََتقَّ ُب ۖ قَا َل َر ي ِب َ ِن يين يم َن إلْقَ ْو يم َّإلظا يل يم َي
إلسب ي
س َر ي ِب أأ ْن َيَ ْ يدي َ ين َس َو َإء َّ
﴿﴾٢١ولَ َّما ت ََو َّج َه يتلْقَ َاء َمدْ يَ َن قَا َل َع َ ى
َ
ﱠ القصص ٢٢ - ٢٠ :

 .1ما الفكرة الرئيسة اليت تناولتها اآلايت الكرمية ؟

(

)2/

..............................................................................................................
الرجل إىل موسى  ؟
 .2ما اخلرب الذي نقله ّ

(

)2/

................................................................................................................
الرجل ؟
 .3مب نصح الرجل موسى ّ 
................................................................................................................
 .4كيف كانت حال موسى  عندما خرج من املدينة ؟

(

)2/

(

)2/

................................................................................................................
 .5وضح معاين املفردات اآلتية

:

(

 -أيمترون.........................:

)3/

 -املأل............................... :

 تلقاء ......................... :عما أييت :
السؤال الثاين :أجب ّ

(

)7/

أ) رتّب الكلمات اآلتية حسب ورودها يف املعجم الوسيط :

(

)5/

( يرتقب  -يدرس – خائف – استأجر – الناصحني )
................. .5/ ................. .4 / .................. .3 / ................. .2 / ............... .1
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ب) اذكر فائدتني للمعجم الوسيط ؟

(

)2/

................................................. )2 ................................................... )1
السؤال الثالث  :بناء على دراستك ِ
للفقرة أجب عن األسئلة التالية

(

)6/

أ) عرف ِ
الفقرة ( ................................................................................. :
ّ
ب) اذكر أربع ميزات ِ
للفقرة.

(

)2/
)4/

............................................................................................................
السؤال الرابع :بناء على دراستك للجملة الفعلية أجب عن األسئلة اآلتية :
أ) صنّف األفعال يف اجلمل اآلتية إىل الزمة ومتع ّدية :
اجلملة

(

)11/
(

األفعال الالزمة

)2/

األفعال املتعدية

أ َْد َخ َل هللا املؤمن اجلنة.

يُ ْس ِه ُم األردنيّون يف احلفاظ على أمن الوطن.

ب) أعرب ما حتته خط اعرااب وافيا ؟

(

)5/

احلي جيتمعن لتأسيس مجعية لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.
 .1نساء ّ

جي َتم ْع َن ..................................................................................................... :
 .2ال نسبح يف املياه العميقة.

نسبح ............................................................... :
ال ُ ................................... :
 .3سعى املصلحون يف اإلصالح بني املتخاصمني.

سعى ........................................................................................................ :
 .4أنت فالنتينا دراستها.
ت ....................................................................................................... :
أن َـه ْ

التام ابحلركات .
لكل مما أييت يف مجلة مفيدة مع ال ّ
ضبط ّ
ج) هات مثاال ّ
 .1ال الناهية .............................................. :
 .2مبين للمجهول ......................................... :

(

)4/
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السؤال اخلامس  :صنف األفعال يف اجلمل اآلتية حسب أزمنتها  ,واذكر عالمة بنائها والسبب:
اجلملة

زمن الفعل

عالمة بنائه

أيّها الزوار ،متتَّعوا جبمال الطّبيعة.
املتفوقات يتطّلَّعن إىل مز ٍ
يد من التميّز دائما.
َْ
ّ
الشجرة.
الورد عن ّ
قط ْفنا َ
وهللا ألُحافِظَ َّن على الوطن.
ادرسا االمتحان جيّدا.
ُ

انتهت األسئلة
نرجو لكم التوفيق
قسم اللغة العربية  /مدارس تقارب

(

)5/

السبب (التصاله ب ـ ــ).....

