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السإال األول :
اقرأ اآلٌات الكرٌمة اآلتٌة وأجب عن األسئلة الّتً تلٌها :

( ٓٔ عالمات )

س َنابِل َ فًِ كل ِّ س ْنبلَة مِا َئة َح َّبة َو َّ
ضاعِف لِ َمنْ
ٌل َّ ِ
ّللا ٌ َ
س ْب َع َ
ّللا َك َم َث ِل َح َّبة أَ ْن َب َت ْت َ
" َم َثل الَّذٌِنَ ٌ ْنفِقونَ أَ ْم َوالَه ْم فًِ َ
سبِ ِ
ٌل َّ
شاء َو َّ
ٌَ َ
ّللاِ ث َّم َل ٌ ْت ِبعونَ َما أَ ْن َفقوا َم ًّّنا َو َل أَ ًّذى لَه ْم أَ ْجره ْم
ّللا َواسِ ع َعلٌِم (ٔ )ٕٙالَّذٌِنَ ٌ ْنفِقونَ أَ ْم َوالَه ْم فًِ َ
س ِب ِ
صدَ َقة ٌَ ْت َبع َها أَ ًّذى َو َّ
ّللا َغنًِ َحلٌِم
عِ ْندَ َر ِّب ِه ْم َو َل َخ ْوف َعلَ ٌْ ِه ْم َو َل ه ْم ٌَ ْح َزنونَ (َٕ )ٕٙق ْول َم ْعروف َو َم ْغف َِرة َخ ٌْر مِنْ َ
صدَ َقاتِكم ِبا ْل َمـــنِّ َو َ
اّلل َوا ْل ٌَ ْو ِم
اس َولَ ٌ ْإمِن ِب َّ ِ
(ٌٖ ) ٕٙؤ َ ٌُّ َها الَّذٌِنَ َءا َمنو ْا لَ ت ْبطِ لو ْا َ
األذى َكالَّذِي ٌنفِق َمالَه ِر َئآ َء ال َّن ِ
سبو ْا َو َّ
ص ْلدًّا لَّ ٌَ ْقدِرونَ َعلَى َ
ّللا لَ ٌَ ْهدِي
شًء ِّم َّما َك َ
صا َبه َو ِابل َف َت َر َكه َ
صــ ْف َوان َعلَ ٌْ ِه ت َراب َفؤ َ َ
اآلخر َف َم َثله َك َم َث ِل َ
ت َّ
ضا ِ
صا َب َها
ّللاِ َو َت ْثبٌِ ًّتا ِّمنْ أَنفسِ ِه ْم َك َم َث ِل َج َّنة بِ َر ْب َوة أَ َ
آء َم ْر َ
ا ْل َق ْو َم ا ْل َكاف ِِرٌنَ َٗ *ٕٙو َم َثل الَّذٌِنَ ٌنفِقونَ أَ ْم َوالَهم ا ْبت َِغ َ
ــع َف ٌْ ِن َفإِن لَّ ْم ٌصِ ْب َها َوابِل َف َطل َو َّ
ّللا ِب َما َت ْع َملونَ َبصِ ٌر٘"* ٕٙ
َو ِابل َفؤ َ َت ْت أكلَ َها ضِ ْ

ٔ  -ما الفكرة الرئٌسة فً اآلٌات ؟
ٕ  -إل َم ترمز السنبلة فً اآلٌة الكرٌمة األولى ؟
ٖ  -ما األدب الذي تتضمنه اآلٌة الثانٌة ؟
ٗ  -ب َم وصفت اآلٌة الرابعة الذي ٌنفق ماله رئاء ال ّناس ؟
٘  -ما معنى كل من المفردات اآلتٌة :
-

رئاء ال ّناس :

 -صفوان :

 -ربوة :

 - ٙاستخرج من ال ّنص:
-

فعالًّ
مضارعا :
ًّ

مجرورا :
اس ًّما
ًّ

-

ضد كلمة ( طل ) :

أسلوب نداء :

السإال ال ّثانً :

( ٖ عالمات )

كانت الجماهٌر تنتظر بدء المباراة بعد أن امتألت المدرجات وكانت جمٌع األعٌن متجهة إلى ساحة الملعب  ،ولم
تمض دقائق حتى ظهر الالعبونَ وبدأت المباراة عصراًّ وأخذ الحاضرون ٌشجعون الفرٌ َق ٌْ ِن".
ِ
استخرجً من ال ّنص السابق :

جمع مذكر سالم :

جمع تكسٌر :

ًّ
فعال صحٌحا سال ًّما :

مثنى :

ًّ
ًّ
مهموزا :
صحٌحا
فعال
ًّ

السإال الثالث  :امأل الفراغ بالرسم المناسب للهمزة :

ًّ
ًّ
معتال :
فعال

( عالمة ونص )

أ  -ال ًّمــ  .......منون فً توادِّ هم وتراحمهم كالجسد الواحد .
س الخلق الكذب .
ب – ِبـــ َ ......
ج  -فً المكتبة قصص تتوا .....م ومستوى الطلبة .

السإال الرابع  :أدخل تنوٌن ال ّنصب على الكلمات اآلتٌة :
سماء

( عالمة ونصف )

ملعب

السإال الخامس  :استخرج المعارف فً الجمل اآلتٌة  ( :عالمتان )
الحً .
أٌ -تعاون خالد مع جٌرانه فً تنظٌف
ِّ
ّ
ب  -تهاجر بعض ّ
والطعام .
الطٌور بح ًّثا عن الّدفءِ
ج ٌ -طلق على إربد عروس الشمال .

كرة

السإال السادس  :أعرب ما تحته خط فً ما ٌؤتً :

( عالمتان )

أ  -كان الطالبان نشٌطٌن
نشٌطٌن .................................................................................................... :

ب  -بنى الكنعانٌون القدس قبل المٌالد .
الكنعانٌون .............................................................................................. :

انتهت األسئلة
نرجو لكم التوفٌق
قسم اللغة العربٌة  /مدارس تقارب

