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 15العالمة     /                              االسم ...........................                                           

 (21)..../                                        :النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه اقرأ     : السؤال األول

 : -عليه وسلم صلى هللا  –قال رسول هللا 

ومْن يّسَر على ُمعسر ٍ يسََّر    مْن ُكرب الدُّنيا نفَّس هللاُ عنهُ ُكربةً مْن ُكرب يوم ِ القيامِة .  " من نفَّس عن مؤمٍن ُكربةً  

هللاُ عليه في الدُّنيا واآلخرةِ. ومْن ستَر مسلًما سترهُ هللا في الدُّنيا واآلخرة. وهللاُ في عوِن العبِد ما كان العبُد في عون  

 ".  أخيه. ومن سلَك طريقًا يلتمس ُ فيه علًما سّهل هللا له به طريقًا إلى الجنَّةِ 

فلُس؟ قالوا: المفلس ُ فينا من ال درهَم لهُ وال متاَع ،فقال :إنَّ المفلس من أُمتي من يأتي يوَم  وقال:" أتدروَن ما الم

القيامِة بصالةٍ وصياٍم وزكاةٍ، ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا، وأكل مال هذا ، وسفَك دَم هذا، وضرَب هذا،فيعطى  

يقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم ،فُطرحت عليه،ثمَّ   هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن 

 ُطرح في النَّار". 

 ما جزاء من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدُّنيا؟  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متى يكون هللا في عون العبد؟ -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورد في الحديث الشريف؟ من هو المفلس كما   -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رة واحدة مما يرشد إليه الحديث الشريف ؟ اذكر فك -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكلمات اآلتية: ما معنى  -5

 

                                          

 

  

 : فرق في المعنى فيما تحته خط -6

 الشهيد بدمائه تراب الوطن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روى -

 جدي حـــكاية جـــميـــلة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  روى -

 يلتمس  

 كربة  

 يسَّرَ  

 الثرى  

 وهبَ  

 الزكية 



 

 تية : ما ضد الكلمات اآل -7

 شتم ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    خطايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : استخرج من النص ما يلي -8

 ( حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي ــــــــــــــــ2اسم اشارة ـــــــــــــــــــــــ                     (1

 ( همزة وصل ــــــــــــــــــــــ4( همزة قطع ________                     3

 أسلوب استفهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (5

 ( 7)..../                                                                                                :  السؤال الثاني

 :  أدخل تنوين الفتح على الكلمات اآلتية  -أ 

 سماء ــــــــــــــــــ               قلم ـــــــــــــــــــ       ضوء ــــــــــــــــــ   لعبة ــــــــــــــ        

 

 : ضع عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ -ب

 هب إليه ــــذ قال ـــــ أبي ما أجمَل البحر ــــــ هل ن

 

 امأل الفراغ بهمزة الوصل)ا( أو همزة القطع) أ (:  -ج

 الزائر برؤية المناظر الجميلة ـــــ ستمتع  -1

 ـــــ زدهر العلم في عهد المأمون  -2

 ـــــ سس النعمان بن المنذر قصرا كبيًرا -3

   

 (2)..../:                                                                                                    السؤال الثالث

 اسمية  حول الجملة الفعلية الى جملةأ( 

    )شرب أسعد عصير الفواكه ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 

 األزهار(  –العطر  –نستخرج  –ب الكلمات اآلتية لتكون جملة مفيدة ) من رتب( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 معلمة املادة : مـــي 


