
 

 

 

 عالمة (20اقرأ النصوص اآلتية وأجب عن األسئلة التي تليها )  السؤال األول :

( عالمات10النص األول )    

ركل هاشم الكرة بقوة ,فأصابت سيارة . نزل السائق غاضبا , وقال اللعب في الطريق 
ضكم للخطر . ثم جاء رجل من المارة وقال لألوالد :يا أحبائي قال يؤذي المارة ,ويعر

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )أعطوا الطريق حقه ( ومن حق الطريق األ نعرض 
 اآلخرين لألذى 

 

-------------------------------الحديث النبوي الوارد في النص أكتب أ(  

---------------------------ب(ما هو حق الطريق ؟   

--------------د(المارة   -------------ج( ما معنى: ركل   

 د(ما هي مخاطر اللعب في الطريق : 

------------------ب(  --------------------أ(  

عالمات (10النص الثاني )  

 ثم البحار كبر. العالمباكتشاف  قديما يحلماإلنسان  كان: القمر كيف؟؟أجابها:  سناءقالت 

اكتفى اإلنسان  هل: اء. قالت سنسطحي على هبطت فضائية مركباتجه إلى الفضاء بأت

 ؟إليك بالوصول

 

: يلي ما النص من أستخرج  

 
 
 

 امتحان نهائي لمادة اللغة العربية
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 ------------- فجر حر.3 ---------------- مضارع فعل.2   ---------------- ماض فعل.1

 ---------------------- فتح تنوين تحتوي كلمة.5 --------------------- استفهام أسلوب.4

 ---------------- مبسوطة تاء تحتوي كلمة.7 ------------------- مربوطة تاء تحتوي كلمة.6

 ------------------ شدة تحتوي كلمة.9 ------------------ همزة تحتوي كلمة.8

 .................................كسر تنوين تحتوي كلمة.10

 عالمات (6أكمل الجدول األتي بالفعل المناسب ) السؤال الثاني:

 فعل ماض
 

 فعل أمر فعل مضارع

 درس 
 

  

 
 

  يلعب

 
 

 اقرأ  

 عالمة(2أضع كلمة )أحمد ( بدال من )سلمى ( ثم أجري التغيير المناسب ) السؤال الثالث:

 ----------------------------------------------------------------------جلست سلمى في غرفتها 

 عالمة (2أكتب سؤاال على كل جملة ) السؤال الرابع:

 .---------------------------------------.تناول الطالب الفطور 1

 .-------------------------------------.سافر أخي يوم الجمعة 2

 عالمات(10ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة )السؤال الخامس :

 .االسم المفرد لكلمة )أعمال ( :1

 أ.عمل          ب. يعمل

 .جمع المذكر السالم لالسم )معلم ( :2

 أ.معلمون      ب.معلمان

 .االسم الجمع لكلمة )دقيقة ( :3



 

 

 أ.دقيقتان     ب.دقائق

 .ضد كلمة )قديما ( :4

 أ.حديثا      ب.جديدا

 .شاهدت سارة خالها وسلمت :5

 أ.عليه         ب.منه

 .أنا من فلسطين :6

 أ.أنا فلسطيني       ب.أنا مصري

 .الجمع المؤنث السالم لكلمة )صادقة ( :7

 أ.صادقات        ب.صديقات

 ألعب فيها : -------.أنظف الحديقة 8

 أ.التي          ب.الذي

 .المثنى من كلمة مزارع :9

 أ.مزارعون    ب.مزارعان

 ------.أين تقع فلسطين 10

 أ. ؟          ب. !

 عالمات (10صل الكلمة بالمعنى المناسب لها )السؤال السادس:

 المعنى الكلمة

 واجه جاب

 زار  تعرض

 اختراع جديد  هبطت

 نزلت اكتشاف

 تنظر بدقة استطاع

 المشاة تتأمل

 تمكن المارة

 محفورة ركل



 

 

 ضرب منحوتة

 انضم سجل

 انتهت األسئلة بالتوفيق 

 


