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 -السؤال االول:

 -اقرأ الفقرة التالية ثم اجب عن االسئلة التي تليها :

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 من محمد بن علي الى اخيه الحسين بن علي :

شرفا ال ابلغه ، وفضال ال أدركه ، فإن أمي امرأة من بني حنيفة ،  اما بعد ، فإنك لك

وأمك فاطمة بنت رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ، فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس 

رداءك ونعليك ، وسر الي لترضيني ، واياك ان أسبقك إلى هذا الفضل الذي أنت 

 والسالم عليك              أولى به مني                                      

 

 ما اسم ام الحسين بن علي؟ ...................................... -1

 ما الفضل الذي نسبه محمد الى الحسين؟ -2

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

 ................... ، وختمت ب..............بدأت الرسالة ب...... -3

 ما معنى أولى .............    أبلغه................   رقعتي ............. -4

 -استخرج من النص: -5
كلمة تنتهي بتاء مربوطة ..................        حرف عطف ........           اسم 

ضمير منفصل ...........                   اشارة..............                      

 فعل ماضي.................                          حرف نصب ............

 فعل مضارع منصوب...............



 

 

 

 السؤال الثاني :

    أكمل على نمط الِمثال :                                                                       
 عالمتان

 ِسباَحة   َسبَحَ 

  َزَرعَ 

 ِكتَابة 

 ِصناعة 

  َصَرفَ 
 

 

 

 السؤال الثالث:

  أكمل الفراغ بعالمة الترقيم المناسبة : 

فلسطين جنة هللا في األرض )  (  فيها تكثر األشجار المثمرة )  (  واألزهار مختلفة 

مثل )  (  القرنفل )  (   والياسمين )  (   وشقائق النعمان التي تفوح األشكال واأللوان 

فما أعظم قدرة الخالق )  (   وما أبدع صنعه )  . منها الروائح الذكية )  (   لتعطر الجو 

 ) 

 

 

 

 

 

 



 السؤال الرابع :

 

                               ، أنتما ، أنتم  ( ، أنتِ  اكتب ضمير المخاطب في الفراغ )  أنتَ 

 ............... طالبان مجتهدان                             

 ................ مهندسون ماهرون       

                           طالب نشيط   ..................        
 طفلة جميلة..................          

  

 

 السؤال الخامس:

 :أمام العبارة الخاطئة)×   ( شارة أمام العبارة الصحيحة ،وا(   √)اشارة ضع  

       )          ( الن الواجب .                    هو يهم -1

       )          (              النهران واسعان .           -2

      )          (  النحلتان سريعة .                        -3

       التلميذان مجتهد في دروسه .           )          ( -4

 

 

 انتهت األسئلة                               

 موقع األوائل التعليمي                            


