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اختر رمز االجابة الصحٌحة فٌما ٌلً : السإال االول :  

  : والسالم فً سورة آل عمران(خاطب هللا تعالى سٌدنا محمد علٌه الصالة 1

تأكٌدا لصدق نبوته أ( لبٌان قدرته وعظمته          ب(  

ألخذ العبرة والعظة من الماضً لمعرفة أخبار السابقٌن         د( ج(  

 

التً تضمنت أمرا خارقا للعادة مما ٌلً : الكرٌمة ( اآلٌة2  

ُم إِنَّ  أ( ٌَ َمْر َ ٱٌََٰ كِ ٱ ّللَّ كِ ٱَوَطهََّرِك وَ  ْصَطَفىَٰ لَِمٌنَ ٱَعلَىَٰ ِنَسآِء  ْصَطَفىَٰ ْلَعَٰ  

الِِحٌنَ  ب( اَس ِفً اْلَمْهِد َوَكْهًلا َوِمَن الصَّ ٌَُكلُِّم النَّ َو  

ْوَراَة َواإلِنِجٌلَ  ج( ٌَُعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّ َو  

اإِْذ َقالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنًِّ َنَذْرُت لَ  د( را َك َما ِفً َبْطنًِ ُمَحرَّ  

 

واحدة مما ٌلً لٌست من صفات سٌدنا زكرٌا علٌه السالم (3  

كافل لمرٌم علٌها السًلم َحصور     ج( كبٌر فً السن    د( عبد صبور      ب( أ(  

اآلٌة الكرٌمة التً تضمنت كناٌة : (4  

اَس ِفً اْلَمْهِد َوَكْهًلا قال تعالى : أ( ٌَُكلُِّم النَّ الِِحٌنَ َو َوِمَن الصَّ  

ا :قال تعالى ب( ٌَّ ا َوَكفَّلََها َزَكِر ا َحَسنا َها بَِقُبوٍل َحَسٍن َوأَنَبَتَها َنَباتا لََها َربُّ َفَتَقبَّ  

ٌَىَٰ  : قال تعالى ج( ْح ٌَ ٌَُبشُِّرَك بِ  َ ٌَُصلًِّ ِفً اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاَّ َفَناَدْتُه اْلَمًَلئَِكُة َوُهَو َقاِئٌم   

ةا قال تعالى :  د( ٌَ َقاَل َربِّ اْجَعْل لًِ آ  

..............................:.......والشعبت الصف     .............................:............اسن الطالبـ/ـت  

.....................................التاريخ:... اليوم     .................................................الوادة :    
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اآلٌة الكرٌمة التً ورد فٌها طباق فٌما ٌلً : (5  

ا َوآَل إِْبَراِهٌَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمٌنَ إ :قال تعالى أ( َ اْصَطَفىَٰ آَدَم َوُنوحا نَّ َّللاَّ  

َم  قال تعالى: ب( ُكمْ َوأِلُِحلَّ لَُكم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ ٌْ َعلَ  

رِ  :قال تعالى ج( ٌْ َئِة الطَّ ٌْ ٌِن َكَه َن الطِّ أَنًِّ أَْخلُُق لَُكم مِّ  

قال تعالى: إّن َّللا ربً وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقٌم  د(  

 

: ( تدخرون ) الجذر اللؽوي لكلمة (6  

أخر ذخر       د( وخر      ج( ب(  دخر    أ(  

 

(  وأنبتها نباتا حسنا) : الصورة الفنٌة فً قوله تعالى  (7  

صور الرزق الكثٌر بالنبات الجمٌل  أ(  

صور عبادة مرٌم وطاعتها بالنبات الحسن الجمٌل  ب(  

صور مرٌم تربٌتها وترعرعها فً بٌئة صالحة بالزرع الجمٌل  ج(  

علٌه السًلم لمرٌم بالنبات الصالح صور كفالة سٌدنا زكرٌا د(  

  

( َوأُْبِرُئ اْْلَْكَمَه َواْْلَْبَرصَ  ) : تعالىكلمة  أكمه الواردة فً قوله  (8  

من أصٌب بضعف البصر  أ(  

المصاب بالمرض الجلدي  ب(  

من ُولَِد أعمى  ج(  

ًَ بسبب مرض أصابه  د( َمْن ُعِم  

 

: (  معنى كلمة )َهْب( فً عبارة ) هبك ساعدت صدٌقك فً الزراعة (9  

أحسْب وهو فعل ماضً مشتق المساعدة       ج(ظننت أنه ٌرٌد  أعطٌته ما ٌرٌد      ب( أ(  

احسب وهو فعل جامد جاء على صورة األمر  د(  
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َنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك إ ): ( المعنى البالؼً الذي خرج إلٌه اْلمر فً قوله تعالى 11 ُة إِلَى اْلَكْهِؾ َفَقالُوا َربَّ ٌَ ْذ أََوى اْلفِْت

ْا لََنا ِمْن  ٌِّ ( أَْمِرَنا َرَشًداَرْحَمًة َوَه  

الدعاء  التخٌٌر      د( اإللتماس     ج( التمنً         ب( أ(  

 

  : المعنى البالؼً الذي خرج إلٌه النهً فً قول الشاعر مخاطبا صدٌقه (11

فإن ذلك ذنب ؼٌر مؽتفر                ال تطوٌا السر عنً ٌوم ناببة  

اإللتماس      د(التخٌٌرالدعاء      ب( التمنً        ج(  أ(  

 

ُكوُن لَُه َولٌَد َولَْم َتُكن لَُّه َصاِحَبةٌ ) : (المعنى البالؼً الذي  خرج إلٌه االستفهام  فً قوله تعالى12 ٌَ ٰى  (أَنَّ  

 أ(التعجب        ب(االستبعاد       ج(النفً           د(االستبعاد والتعجب 

 

السالم  :استقبل زكرٌا البشرى بٌحٌى علٌهما  (13  

د(بالتعجب واالستبعاد    أ( بالشكر والسجود      ب( بالتسبٌح والصًلة      ج( باإلنكار والتعجب  

 

ُكْم ۖ أَنًِّ أَْخلُُق لَُكْم (داللة تكرار )بإذن هللا ( فً قوله تعالى )14 ٍة ِمْن َربِّ ٌَ ِمَن َوَرُسواًل إِلَٰى َبنًِ إِْسَرابٌِلَ أَنًِّ َقْد ِجْبُتُكْم بِآ

ِ ۖ َوأُْبِرُئ اْْلَْكَمَه َواْْلَْبَرَص َوأُ  ًرا بِإِْذِن هللاَّ ٌْ ُكوُن َط ٌَ ِر َفؤَْنفُُخ فٌِِه َف ٌْ َبِة الطَّ ٌْ ٌِن َكَه ُبُكْم بَِما الطِّ ِ ۖ َوأَُنبِّ ْحًٌِ اْلَمْوَتٰى بِإِْذِن هللاَّ

لَِك 
ٰ
ٌُوتُِكْم ۚ إِنَّ فًِ َذ ِخُروَن فًِ ُب ًة لَُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْإِمنٌِنَ َتؤُْكلُوَن َوَما َتدَّ ٌَ ( آَل  

بٌان عجز سٌدنا عٌسى عن الخلق  أ(  

 ب( لبٌان بعض المعجزات واألمور الخارقة للعادة 

للتأكٌد على قدرة َّللا تعالى وعظمته  ج(  

للتأكٌد على قدرة َّللا وعظمته ودفعا لتوهم األلوهٌة عن نفسه  د(  

 

َرِك َواْصَطَفاِك َعلَٰى نَِساِء اْلَعالَِمٌنَ قوله تعالى ) ( داللة كلمة اصطفاك الثانٌة ف15ً َ اْصَطَفاِك َوَطهَّ ُم إِنَّ هللاَّ ٌَ ا َمْر ٌَ )  

اختارك وفضلك على نساء العالمٌن جمٌعا  أ(  

اختارك لتكونً  انت  وابنك  آٌة على قدرة َّللا تعالى وعظمته  ب(  
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خصك بالكرامات والرزق الكثٌر  ج(  

من األدناس جعلك طاهرة  د(  

 

واحدة مما ٌلً من صفات سٌدنا ٌحٌى علٌه السالم  (16  

من المقربٌن  حصورا      ج( عبد صبور       د( وجٌها      ب( أ(  

 

(جمٌع الصفات اآلتٌة هً صفات سٌدنا عٌسى علٌه السالم ماعدا 17  

من المقربٌن وجٌها      د( مصدقا بالتوراة       ج( حصورا         ب( أ(  

 

  : الرسل عند هللا تعالى ومحبته لهم اآلٌة الكرٌمة التً تدل على علو درجات  (18

ا َوآَل إِْبَراِهٌَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلَعالَِمٌنَ أ(  َ اْصَطَفىَٰ آَدَم َوُنوحا إِنَّ َّللاَّ  

ُ َسِمٌٌع َعلٌِمٌ  ب( ةا َبْعُضها ِمْن َبْعٍض َوَّللاَّ ٌَّ ُذرِّ  

َ  ج( ِر ِحَسابٍ إِنَّ َّللاَّ ٌْ َشاُء بَِغ ٌَ ْرُزُق َمْن  ٌَ  

َ ٱإِنَّ  د( ُكْم فَ  ّللَّ ْسَتقٌِمٌ    ْعُبُدوهُٱَربِّى َوَربُّ ٌط مُّ َذا ِصَرَٰ   َهَٰ
 

 السإال  الثانً :

َها بَِقُبولٍ  أكمل قوله تعالى من ) لََها َربُّ إلى قوله تعالى     سمٌع الدعاء (     َفَتَقبَّ  
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النص اآلتً جٌدا , ثم أجب عما ٌلٌه : السإال الثالث : اقرأ  

كانت قرطبة فً َعْهِد  عبد الرحمن الثالث عاصمة اْلندلس الُمسلمة , ُتناُر بمصابٌح لٌال , أزّقًتها مبلطة , وأعمدتها 

اء وكان القادم إلٌها ٌتنزه ساعات فً الرٌاض قبل الوصول  إلٌها وكان فٌها ثمانون  مرفوعة , تحاط بالحدابق الؽنَّ

.رة إلى مساجدها ترٌك الفن واإلبداع فً آثار مسجدها الخالدة حتى الٌوم مدرسة ٌتعلم فٌها الفقراء مجانا , ونظ  

استخرج من النص السابق :  (1  

 أ(اسم فاعل ثًلثً 

 ب(اسم فاعل لغٌر ثًلثً

 ج(اسم مفعول لثًلثً

 د(اسم مفعول لغٌر ثًلثً

 ه(اسم مّرة لثًلثً 

 و(همزة قطع فً مصدر رباعً 

 ي(اسم مكان 

 

مزة على الصورة التً جاءت علٌها فً كل من :بٌن سبب كتابة اله(2  

حداِئق , غّناء , أزقتها ()  

 

صػ اسم فاعل مع الضبط التام من الفعل ) تنامى ((3  

 

هات اسم مفعول مع الضبط التام من الفعل )انصرؾ ((4  

  

صػ من الفعل )انطلق ( اسم هٌبة (5  
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أجب عما ٌلً : السإال الرابع :  

فً العبارات التالٌة : صّوب الخطؤ الوارد (1  

 أ(مألُت اإلبرٌق مألا قلًٌلا 

 ب(ٌقع َمْعَرض السٌارات فً عمان

 ج(ٌا معلمتا المادة شكرا لكما 

 ه(علٌنا اإلنضباط والتحلً بالصبر 

ٌَة الفارس السهم تدل على مهارته  و(َرْم

  ي(ٌا طالبو العلم هنٌئا لكم

 

:الكلمة التً جاءت همزتها همزة قطع فٌما ٌلً (2  

 أ(اْدبار           ب(اعتبار      ج(استقرار        د(اثنان

الكلمة التً جاءت همزتها همزة وصل فٌما ٌلً :(3  

خذبذلوا       ج(انثى        د(أأ(اْنِجْز        ب(ا  

 

الجملة التً احتوت على كلمة خالفت قواعد كتابة الهمزة فً ما ٌلً :(4  

اْقلِِعً ٌا فتاة عن الحرامأ(  

ا   ب(مشٌت فً السوق مشٌا بطٌئا

ا كبٌرا  ج(قرأُت من القرآن الكرٌم جزءا

 د( ٌستخدم المعلم استراتٌجٌات مًلِئمة فً التدرٌس

 

ما نوع المنادى فً عبارة : ٌا ِمضٌاًعا لفرصتك ستندم   (5  

 

: ) ٌا معلم أجبنً عن السإال اْلول(  أضبط المنادى ضبطا سلٌما فً عبارة (6  
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المبنً فٌما ٌلً هو :المنادى (7  

ا َسَماُء أَْقلِِعً)قال تعالى  أ( ٌَ ا أَْرُض اْبلَِعً َماَءِك َو ٌَ (َوقٌَِل   

ٌا راكبا اجلس فً مكانك المحدد ب(  

ٌا طالبا عفو َّللا أنت رائع ج(  

ْثِرَب اَل ُمَقام لَُكْم َفاْرِجُعوا قال تعالى : د( ٌَ ا أَْهَل  ٌَ   

  ) ٌا نار كونً بردا وسًلما على إبراهٌم ( : قال تعالى (7

  :أعرب المنادى الوارد فً اآلٌة  الكرٌمة إعرابا تاًما 

 

الجملة التً إحتوت على كلمة رسمت همزتها بصورة صحٌحة فً ما ٌلً :(8  

 أ(إقرْأ النص المختار بدقة 

 ب(الطالب أنجز واجباته جمٌعها 

تبنً نشءا صالحا  الصالحةج(التربٌة   

 د(على المهندس تنفٌذ المشروع ابتداءا من الموافقة علٌه .

العبارة التً احتوت على اسم هٌبة فً ما ٌلً :(9  

ة ل صدٌقك ولو بدرت منه زلّ أ(تحمّ   

رمٌة من غٌر رام  ب(ربَّ   

اب وقفة الحٌرانج(ال تقف أمام الصع  

 د(لجلسة مع األدٌب تزٌل الهم

 

:اسم المرة فٌما ٌلً  ( 11  

طرقة رحمة           د( صٌحة         ج( ب(         دعوة   أ(  

 

علل , ٌصاغ اسم المكان من الفعل ) عزل ( على وزن )َمْفِعل( (11  
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المنادى المضاؾ فٌما ٌلً : (12  

ٌا رجل اتقً َّللا  أ(  

ا منازل الخٌر رعاك َّللا  ٌَ  ب( أَ

صفقً ٌا عمان واستبشري  ج(  

ٌا مهمًل ستندم على إهمالك  د(  

العبارة التً تضمنت اسم مكان فً ما ٌلً :  (13  

 أ(سنلتقً عند مرتقب الجبل 

نسان الُمِهّذبة أخًلقه محبوبب(اإل  

نَسَكَب المطر ج(سأزورك مُ   

 د(السرُّ ُمْسَتْوَدع فً القلب

  

العبارة التً تضمنت اسم مفعول فً ما ٌلً : (14   

ل للفتى وأ( فً األرض ُمتعزَّ  

ه باإلٌمانب(الجٌش ُمَعّززة قّوات  

 ج(ُملتَقى فرٌق كرة القدم  عصرا 

 د(جبل عرفة َمْصَعد الحجٌج

 

 تمنٌاتنا للجمٌع بالتفوق والنجاح

 المعلمة 

 هدى السندٌانً


