
 امتحان القراءة: 

 اختر الكلمة المناسبة للفراغ فيما يأتي: 

.بعض قنوات "يوتيوب"  ــــــــــــــــ معلوماٍت و قصصاًــــــــــــــــــ كي تجذب المزيد من  2

 الُمشاَهدات.

 نقطة(  4)

، غاِمضة   تبثُّ

 تُعطي، واسعة 

 تميل، غريب 

 تنُسب، نوادر 

 تعُرض، معقول 

 

 .ــــــــــــــــالّسارق أّن هناك ظروفاً ــــــــــــ في ارتكابه الجريمة. 3

 نقطة(  4)

 يعزو، دفعته. 

 اختصم، أعاقت. 

 قال، أّدت.

 اّدعى، أسهمت. 

 َسلم، أثّرت. 

 

 .ـــــــــــــــ موضوعاُت الّصحافة لكّلِ ــــــــــــــ الُمجتمع. 4

 نقطة(  4)

 تحتوي، فئات. 

 تتِّسُع، شرائِح. 

 تضمُّ، مجموعات. 

 تشمل، طبقات. 



 تستولي، أفراد. 

 

 .أراد العدوُّ ــــــــــــــــ البالِد إلى أجزاٍء ـــــــــــــــ تسهيل السيطرة عليها. 5

 نقطة(  4)

 تجِزئة، صغير. 

 هجوم، بسبب 

 تقسيم، بُغية. 

 قطع، منفصلة. 

 تمييز، بهدف. 

 

 ُجحا، ـــــــــــــــ الِحكمة الموجودة فيها. .تجتمع ـــــــــــــــ والَمَرح في نواِدر  6

 نقطة(  4)

 الفُكاهةُ، ناهيَك عن. 

 الطرائِف، على حساب. 

 المزاح، بقدر ما. 

 االمتنان، وفقاً. 

 الفكرة، بعكس. 

 3المقطع: 

 

 اختر حرف الجر المناسب فيما يأتي: 

 

 الصعب التّخلّص منها. .السُّخرية ــــــــــــــ الناِس قد تتحّول ـــــــــــ عادةٍ من 7

 نقطة(  4)

 في، إلى. 



 عن، على. 

 في، بِـ. 

 من، إلى. 

 ِلـ، في. 

 

.ينفرد العُلماُء ـــــــــ صفاٍت تُميّزهم عن غيرهم، كما أنّهم يتطّرقون ـــــــــ موضوعات  8

 وأفكار ال ينتبه إليها معظم الناس. 

 نقطة(  4)

 عن، من. 

 بـ، إلى. 

 على، بـِ 

 في، إلى. 

 عن، ِلـ

 

 .انتشار الّشائِعات َمبنيٌّ ــــــــــــ  أهداٍف وَمصاِلح تابِعٍة ــــــــــ جهاٍت ومؤسساٍت معيّنة. 9

 نقطة(  4)

 من، إلى. 

 إلى، على. 

 بـِ، في. 

 عن، عن 

 على، ِلـ. 

 4المقطع: 

 

 اختر الّضد المناسب لما بين قوَسين ) ( فيما يأتي: 

 



 لى ـ)تراُجعِ(ـ قدراته وعالقاته. .يؤّدي ـ)انِعزاُل(ـ اإلنسان الُمستمّر إ10

 نقطة(  4)

 انفصال، تطّور. 

 ارتباط، تواُصل. 

 اقتراب، سوِء. 

 انِدماج، تقّدم. 

 استمرار، قدوم. 

 

 .ـ)التّساُمح(ـ و ـ)التّواضع(ـ من صفاِت الُمسلِم التي أوصى هللا ورسوله بها. 11

 نقطة(  4)

 الكراهية، كبير. 

 االنتقام، األعلى. 

 التكبُّر. الِحقد، 

 الحب، النّزول 

 الموّدة، االرتفاع. 

 

.عوامل تراُجع األحوال االقتصادية للبلد ـ)ُمجتِمعةً(ـ ستؤّدي إلى ـ)انهيار(ـ االقتصاد  12

 الوطنّي. 

 نقطة(  4)

 ُمنفصلة، نهضِة. 

 ُمرتبطة، سقوط. 

 متباعدة، نزول. 

 استعادة، تطّور. 

 مقبولة، وصول. 



 5المقطع: 

 

 المناسبة( لما يأتي: اختر التتّمة )غير 

 

 .تُعزى أسباب الهجرة إلى عوامل عّدة، ـــــــــــــــــــ13

 نقطة(  4)

 ال سيّما الحروب وانتشار الفساد ناهيك عن ضعف النّظام االقتصادّي.. 

فعلى سبيل المثال ال الحصر انخفاض مستوى المعيشة في بلدان العالم الثالث وتراجع   

 اقتصادها. 

 بلّة أّن البلدان المتقّدمة تُغِلق أبوابها بوجه المهاجرين أحياناً.  و ما يزيد الطين 

 بناء على عدم قبول المجتمع الجديد للمهاجرين الذين جاؤوا من ثقافات مختلفة  

 وقد تتحّول حياة المهاجر إلى جحيم في حال عدم اندماجه مع المجتمع الجديد. 

 

ــ .كان الّرّحالون يجوبون بالد العالِم طوالً  14  وعرضاً ـــــــــــــ

 نقطة(  4)

 بُغيةَ التعّرف إلى ثقافاٍت وشعوٍب جديدة، إضافةً إلى األهداف العلميّة. 

 لمّد جسور التواصل بين البلدان والثقافات وتدوين مالحظاتهم خالل تنقُّلهم. 

 من باب التواضع والشكر للملوك والبالد التي استقبلتهم أفضل استقبال. 

 المعلومات التي دّونوها خالل رحالتهم ذات أهميّة ال يُستهاُن بها. وكانت 

 فقد دّونوا العادات الغريبة والمختلفة لشعوٍب تختلف عن العادات في مجتمع الرّحالة. 

 

 .مع اقتراب موسم العُطلة الصيفيّة ــــــــــــــــ:15

 نقطة(  4)

 يّاح. ياُلحظ تطّور حركة االقتصاد في البلدان الجاذبة للس



 ال يزال العّمال في بعض الِمهن يعملون ليل نهاٍر دون استراحٍة. 

 يتحّسن الّدخل الماّدي لبعض النّاِس بسبب ازدياد النّشاط التّجارّي. 

 تزداد حركة الهجرة العلميّة، وذلك يُسهم في التعرف إلى ثقافاٍت مختلفة بين الناس. 

 التالي ستزداد األمراض. هناك تحذيرات من ازدحام األماكن السياحيّة وب 

 

ــ   -حسب َزعِم البالِد المتقّدمة -.مسألة اندماج المهاجرين 16  تتعلُّق بِـ ـــــــــــــــــــ

 نقطة(  4)

 المهاجرين أنفسهم؛ إذ إنهم غير قادرين على فهم المجتمع. 

 طبيعة البالد الجميلة التي تجذب كثيراً من السيّاحِ إليها. 

 ين الّسكان األصليين وانتشار الّسرقات.ارتفاع نسبة البطالة ب

 الفروق الكبيرة بين الثقافات والّدين والخوف من انتشار عادات جديدة في المجتمع. 

 سوء أخالق المهاجرين وانتشار الجريمة في المجتمع في ظّل وجودهم. 

 6المقطع: 

 

 اقرأ الفقرة اآلتية: 

جر من أجل اإلغارة على أهل اليمامة،  يُحكى أنّه في إحدى الحروب استتر العدّو بفروع الشّ 

فرأت )زرقاء اليمامة( ذلك وأنذرت أهلها، ولكنّهم لم يصّدقوها، وعندما وصل األعداء إليهم  

 قتلوا جميع أهل المنطقة وهدموا المدينة. 

 

 .اختر الجملة التي تحتوي معنى الفقرة السابقة: 17

 نقطة(  4)

ت الفتاة وجودهم، وتّم القضاءعليهم بين ليلٍة  اختبأ األعداء خلف الغابة، رغم ذلك اكتشف

 وُضحاها. 

اكتشف أهل المدينة كذب )زرقاء اليمامة(، ولم يصّدقوها وعاقبوها بالقتل واقتالع عينيها جزاًء  

 لها لكذبها. 



نبّهت الفتاة قومها إلى اقتراب خطر األعداء، إال أنهم لم يأخذوا كالمها على محمل الجّد، فكانت  

 نهايتهم َوخيمة. 

أراد العدّو الهجوم على أهل المدينة، واستعانوا بزرقاء اليمامة لمساعدتهم في االختباء خلف  

 الّشجر. 

أرادت )زرقاء اليمامة( تنبيه أهلها من اقتراب الخطر ولكّن بُعد نظرها لم يساعدها في اكتشاف  

 األعداء. 

 7المقطع: 

 

 اإلجابة الّصحيحة: اقرأ الفقرة اآلتية ثّم اختر 

قراءة الَكّفِ من أشهر الخرافات التي يعتقد بها بعض الّشعوب، التي تُعبّر عن جهٍل تاّمٍ بالحياة.  

كيف لخطوٍط معدودة أْن تُمثّل حياتنا؟!. بالرغم من أّن ذلك يبدو غير منطقّي إال أّن بعض 

. الُمثقّفين يؤمنون بقراءة الكّف. البّد من اإلشارة إلى أّن ال  هنود هم أول من ابتدع قراءة الكّفِ

 

 .الفكرة الرئيسة للفقرة الّسابقة: 18

 نقطة(  4)

 الخرافات في العالم وأصولها. 

 قراءة الكّف وتاريخها. 

 نقُد قراءة الكّفِ واإليمان بها. 

 بعض الناس ال يؤمنون بقراءة الكّف. 

 الهنود أول من فتَح باب قراءة الكّف. 

 

 ود على: .اسم اإلشارة )ذلك( يع 19

 نقطة(  4)

 الشعوب. 

 جهل. 

 الخطوط. 



 قراءة الكّف.

 الحياة. 

 

 اقرأ النّص اآلتي، ثم اختر اإلجابة الصحيحة: 

عندما ضاقت ُجدران القصر العباسّي بالكتب، على مدار ثالثة خلفاء كان أّولهم المنصور،  1

حكمة ازدهاراً ال  أّسس هارون الرشيد بيت الحكمة، وبعد أن انتقل إلى جوار ربّه ازدهر بيت ال

مثيل لهُ، فقد كان الخليفة المأمون مولَعاً بالعلم والفلسفة، مؤمنًا بأّن العلم طريق االزدهار  

 والتطّور واستِدامة األُمم، فقد ازدهرت في عهده العلوم وعلى رأسها الترجمة. 

لعالم اإلسالمي  ساعد تطور هذا الّصرح العظيم، الذي يعد أكبر َمعلٍم علمّي وثقافّي في تاريخ ا2

في ازدهار صناعة الورق، فقد مّهدت الفتوحات الطريَق للمسلمين لإلفادة من التجربة الّصينية  

في صناعة الورق، وقد شكلت هذه الصناعة ُركنًا مهًما من أركان االقتصاد اإلسالمي وظهر ما  

 البغدادي. يعرف بطبقة الوّراقين إلى جانب الطبقات األخرى التي شكلت نُواة المجتمع 

أقبل على هذا المعلِم الطالب من كّل أصقاع العالم القديم، ولم يقتصر على تعليم الذكور فقد   3

تعلّمت فيه النساء والعرب واألعاجم      والمسلمين، وكان ِعماده الترجمة ونقل العلوم وتدوينها  

ها المسلمون فيما  والحفاظ عليها، وأّسست هذه الحالة التقدميّة العلمية لكل العلوم التي اعتمد علي

 بعد.  

 

 .صاحب فكرة بناء بيت الحكمة: 20

 نقطة(  4)

 المأمون. 

 المنصور. 

 هارون الّرشيد. 

 البغدادّي.

 الّصينيّون. 

 

 (: 1.فكرة القسم األول )21

 نقطة(  4)



 ازدهار العلوم في العصر العبّاسي. 

 أسباب افتتاح بيت الحكمة. 

 تأسيس بيت الحكمة وتطّوره. 

 علوم والترجمة. اهتمام الخلفاء بال

 الكتُب التي أُلّفت في العصر العبّاسي 

 

 .من أهّم أسباب انتشار صناعة الورق في العصر العبّاسي: 22

 نقطة(  4)

 كثرة العلماء والباحثين. 

 حركة التّرجمة النّشيطة. 

 التّعرف إلى تجربة الّصين في الورق. 

 ازدهار بيت الحكمة وأهميّته. 

 انتشار مهنة الوّراقين. 

 

 لفكرة )غير الموجودة( في القسم الثاني: .ا23

 نقطة(  4)

 تطّور صناعة الورق. 

 أسباب ازدياد الفتوحات اإلسالميّة. 

 االّطالع على صناعة الورق في الصين. 

 أهميّة مهنة الِوراقة. 

 أهميّة تطّور بيت الحكمة. 

 

 .الفكرة الّرئيسة للقسم الثّالث:24

 نقطة(  4)



 بالتعلّم في بيت الحكمة. الّسماح لألجانب 

 إسهام بيت الحكمة في التطّور العلمّي اإلسالمّي. 

 ُشهرة بيت الحكمة في أصقاع العالم. 

 أهميّة الترجمة في بيت الِحكمة. 

 استقطاب بيت الحكمة لفئات مختلفة و أساس عمله. 

 

 .معنى كلمة )نواة( في القسم الثّاني من النّص: 25

 نقطة(  4)

 أساس. 

 مشكلة. 

 يات. إيجاب 

 طبَقة. 

 أهميّة. 

 

 .الّضمير في كلمة )عماده( في القسم الثّالث يعود على: 26

 نقطة(  4)

 التطّور. 

 التّعليم. 

 بيت الحكمة. 

 الطاّلب.

 الُمجتمع. 

============================================== 

 امتحان الكتابة: 

وابِط والتّراكيب اآلتية )الّسؤال األّول: اُكتُب ُجمالً مناسبة تحتوي على   درجة(  50الكلمات والرَّ



 ما إن .... حتى:  

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

 أفاَد:  

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

 انتهى به المطاف: 

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

 بقَدر ما: 

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

 تساَمَح: 

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

 ينفرُد بـ: 

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

 استََمّد: 

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

 كلُّ ذلك ...قبل أن: 

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

 :  من الَجديِر بالِذكِر أنَّ

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

 في ُكّلِ َصغيرةٍ وكبيرة: 

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

 

 درجة(  20السُّؤال الثاني: اشرح الَمقصود باألمثلة اآلتية. )

 الخيَر وارِمِه في البَحر()افعل 

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

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



  لُغَتَين فأنَت بَِمثابِة َشخَصين( )إذا ُكنَت تَعِرفُ 

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

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

 

 ( درجة 30)                                                الثالث:        السؤال

يُقال: )اغتِرب تتجدد( قول نُرّدده إال أّن الغُربة لها أنواع كثيرة إضافة إلى العوامل التي تدفع  

 اإلنسان إلى ترك بلده. اكتب/ي موضوعاً عن أنواع الهجرة، وأسبابها، إضافة إلى نتائجها. 

 سطراً باستخدام أدوات الربط المناسبة.  12الموضوع عن ال يقّل 

 

 =========================================== 

 امتحان االستماع: 

  استمع إلى الدقيقة األولى من المقطع التالي واختر اإلجابة الصحيحة:

https://youtu.be/pk9JvIJ77iY 

 

يدرسون في الخارج يعودون إلى بالِمئة من الطالب العرب الذين   46هناك    -1

 ( اط نق 5)                                                             بالدهم

 صح

 خطأ 

النّسبة األكبر من األِطباء والُمهندسين والَكفاَءات العربية تَأْقلََمت مع الحياة في 2

 ( اطنق  5)                                                       بلِدها

 صح

 خطأ 

 ( اط نق 5)                  الِمنَطقة العربيّة بشكل عام بيئةٌ تَجِذب أصحاَب الكفاءات3

 صح

 خطأ 



 تعمل البالد العربية على إيجاد فَُرص عَمل تُناسب قُدرات أصحاب الكفاءات 4

 ( اطنق  5)

 صح

 خطأ 

 ( اطنق 5)               الماديّ من أسباب الهجرة في البالد العربية قِلّةُ الَكْسب . 5

 صح

 خطأ 

 ( اطنق 5)         تُعاني البالد العربية من عدم االستِقرار الّسياسي واالجتماعي. 6

 صح

 خطأ 

:  استمع إلى المقطع التالي واختر اإلجابة الصحيحة

https://youtu.be/eUR1A1B9onY 

 ( اط نق 10)                   في العاصمة )أوتاوا( الكندية -7

 تَُسيِطر اللغة اإلنجليزية 

 تَتَحكَُّم اللغة الفرنسية والكندية 

 منطقتان تتحّدثان ِبلُغتَين ُمختلفتَين وَيفِصل بينهما جسُر ألكسندرا

 تَنتِشر الثّقافة الفرنسية أكثر من اإلنجليزية 

ها . 8  ( اطنق 10)            البَرلمان الكنديالقوانين الفيدرالية التي يُِقرُّ

 تجبر الدوائِر الُحكومية على استخدام الفرنسية ألنّها أضعَف من اإلنجليزية

 تُلِزم المؤّسسات الحكومية باستخدام اللُّغتين الفرنسية واإلنجليزية 

 تَطبُخ القرارات الفرنسية واإلنجليزية على ناٍر خفيفة وهاِدئة 

 . تُجبِر الُمؤّسسات الحكومية على اللغتَين معانجليزية وتُكتَب باإل



 

 ( اطنق 10)         تَقلَّص عدُد قُّراء صحيفة )لودروا( الفرنسية بسبب. 9

 وجودها خاِرج إقليم )كيبك( الناِطق بالفرنسية 

ل لغِتها إلى اإلنجليزية   تَحوُّ

 تَوسُّع اللغِة اإلنجليزية على ِحساب الفرنسية 

 أمريكا ِبِجوارها وجوُد ِعمالق مثل 

 ( اطنق  10)                         في جامعة )أوتاوا( الكنديّة. 10

 ازداد تعليُم اللغة الفرنسية، لكّنه اقتَصَر على التخصُّصات األدبية 

 الدراساُت الِتّقنيةُ تُدَرس باللغة اإلنجليزية 

 ً  نسبةُ اللغِة الفرنسيِة غالبةٌ حاليا

 . والثانيالجواب األول 

 

    ُربّما تُنافُِس اللغةُ الّصينية اللغتَين اإلنجليزية والفرنسية في الزمن القادم. 11

 ( اط نق 10)

 بسبب وجوِد كثير من الُمهاجرين الصينِيّين إلى كندا

 ألّن هناك مليون شخص تقريبا من أصٍل كَندّي يتكلّم اللغة الصينية

 قانون اللغة الصينية ستُصِبح لغةً رسمّية في ال

 ألّن هناك مليون ُمهاِجر كندي يعيُش في الصين اآلن 

  ثم اختر الكلمة التي تسمعها 0:50استمع من الدقيقة  . 12

https://youtu.be/qs24LLpNHzk 

 

ب الّنفط من الّناقالت البحرّية ووصول األمطار ........... ) (  12باإلضافة إلى تسرُّ

( واختالط المواد الكيماوية التي تنبعث من 13الّناتج عن حرق ............. )



ب مياه   األسمدة وُمبيدات اآلفات مع مياه األمطار وتدفّقها وتسرُّ

يب، واختالطها بالمياه الَجوفّية  ( من األناب 14.......................... )

( الَبحرّية الّتي تموت نتيجة االحتباس  15و.................................... ) 

الحراري وارتفاع درجات الحرارة واختالط مياه األمطار أو المياه الَجوفّية مع  

 ات المائّية ( إلى الُمَسطَّح 16المواّد المتسّربة من .............................. ) 

 

 ( اط نق 4)                      (: 12الفراغ رقم )

 الحامضَية

 الحمضّية 

 الحميدّية 

 الحامدّية 

 نقاط(  4)(:                                       13الفراغ رقم )

 الوقودل أحفوري 

 الوقود األحفوري 

 الوقوت األحفري 

 اليقوت األحفوري 

 نقاط(  4)(:                                       14الفراغ رقم )

 صرف صّحي 

 صرف الّصّحي

 الّصرفي الّصّحي 

 الّصرف الّصّحي 

 نقاط(  4)                                        (:          15الفراغ رقم )

 ترى كم الكائنات الحية 



 تراكم لكائنات حية 

 تراكم الكائنات الحية 

 الكائنات الحية تراقم 

 نقاط(  4)(:                                       16الفراغ رقم )

 مداٍف القمامة

 متى في القمامة 

 مدى في القمامة 

 مدافن القمامة

 =========================================== 

 امتحان القواعد:  

 ختر الجملة التي ليست فيها مفعول به ا

 ( اطنق 5)

 المعلم مفتاحه فوق الطاولة أثناء الدرس وضع 

 استخدمت كل وسائل النقل حتى الطائرة 

 مشى الكشافة في الغابة تحت إشراف زعيمهم ساعتين 

 كان قد قاوم الشعب التركي االحتالل اليوناني 

 شاهدنا هذا الفيلم ثالث مرات من قبل 

 

 اط(نق 5)                                .اختر الجملة التي ليست فيها مضاف إليه3

 رفع رئيس النادي يده تحية للمتفرجين 

 فسخ الطرفان العقد الذي قاما بتوقيعه قبل شهرين 

 انا مقيم في هذا الكوخ منذ سبع عشرة سنة 

 أنتن تقمن بواجباتكن نحو الوطن كما يلزم 



 لم يوقّع أحد على االتفاقية سوى وزير 

 

 ( اطنق  5)                    .اختر تمييزا مناسبا لالسم المبهم فيما يأتي:  4

 : دخل الصف عشرون ..........

 طالبةً 

 طالبةٍ 

 طالبًا 

 طالبٍ 

 طالبًا 

 

 اط( نق 5)                                           اختر الجملة التي فيها حال.5

 أرسل خالي إلينا صندوقا برتقاال 

 إخالصا في تعامله مع الناس من أخيه خالد أكثر 

 ازدادت جامعتنا شهرة منذ العام الماضي 

 زميلتي عائشة جميلة خلقا 

 تهطل األمطار في بعض الدول غزيرة 

 

 اصغيت إلى المحاضرة التي ألقاها استاذ أمريكي  ما إعراب الجملة التي تحتها خط: .6

 اط( نق 5)

 في محل نصب حال 

 في محل رفع خبر 

 نصب مفعول به في محل  

 في محل جر صفة 

 ال محل لها من اإلعراب 



 

 ( اطنق  5)                              .اختر الجملة التي ليست فيها مفعول فيه 7

 هذا الطفل يشكو من األلم و يبكي دائما 

 اشترك في نادينا طالب تخرجوا هذا العام 

 جدي هذا الصباح شاهدت الطيور و انا جالسة في شرفة منزل 

 إن هللا يحيي و يميت 

 رأيت الطالب و اخوه يجلس عنده

 

 .ما إعراب الكلمة التي تحتها خط: 8

 ( اطنق 5)                                         قرأت قصائد أحمد شوقي غير قصيدة 

 مفعول به 

 اسم مجرور 

 مستثنى 

 بدل

 مضاف اليه 

 

 ( اطنق 5)  ام األقسام كلها  إال قسم اللغات.ما إعراب الكلمة التي تحتها خط: تفقد المدير الع9

 مستثنى 

 مضاف إليه 

 توكيد 

 بدل

 صفة 

 

 (اطنق 5)                  اختر الجملة التي ليس فيها حرف عطف .10



 ال تقرئي الفصل الثاني بل األول 

 ساعدوا المحتاجين و المساكين 

 وجدت الطالب مجتهدين ال كسالى 

 التدريِب الخامس قمت بالتدريبات حتى 

 قام علي من مكانه ثم اتجه نحو الشرفة و هو يقول : ال اريد! 

 

 (اطنق  5)                   .اختر الجملة التي ليس فيها اسم مرفوع:11

 صنع النجار رفوفا منقوشة للمطبخ 

 هذه مجلة موضوعاتها علمية

 هم يدافعون عن بلدنا و يؤمنون بقداسة الوطن 

 هذا الموضوع لدي افكار في 

 تعطلت الشاحنة وسط الطريق

 

 ( اطنق 5)                                 .امأل الفراغ بكلمة مناسبة:  12

 جلسوا ........... إلى شرح المعلم

 مستمعان 

 مستمعتان 

 مستمعين 

 مستمعتين 

 المستمعون 

 

 ( اطنق 5)                               اختر الجملة التي ليس فيها بدل .13

 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آخر الخلفاء الراشدين 

 قرأت القصيدة نصفها في ليلة واحدة 



 فقد المريض شهيته و أكل بعضا من الحساء

 ايقظ الديك صياحه الرجل عند الفجر 

 اذ قال إبراهيم ألبيه آزر ا تتخذ أصناما آلهة 

 

 (اطنق 5)                     كلمة مناسبة:  .امأل الفراغ ب14

 

 النساء ......... طالبن بحقوقهن في التعليم 

 كلَّهن 

 جميعُهن 

 كلتاهن 

 انفِسهن 

 عامتها 

 

 ( اطنق 5)               .اختر الجملة التي ليس فيها مفعول ألجله15

 العربية ألفهَم القرآن الكريم و األحاديث الشريفة  أتعلم اللغة 

 العربية كي أفهَم القرآن الكريم و األحاديث الشريفة  أتعلم اللغة 

 العربية حتى أفهَم القرآن الكريم و األحاديث الشريفة  أتعلم اللغة 

 ريد أن أفهم القرآن الكريم واألحاديث الشريفة أالعربية ألنني  أتعلم اللغة 

 األحاديث الشريفة اذا تعلمت اللغة العربية تفهم القرآن الكريم و 

 

 ( اطنق  10)     .اختر المعلومة الخاطئة عن اآلية الكريمة التالية: 16

اَء بِاْلُهٰدى َوَمْن ُهوَ  ي اَْعلَُم َمْن َجَٓ ادَُّك اِٰلى َمعَاد ٍؕ قُْل َربَّٖٓ  ٖفي َضاَلل   اِنَّ الَّٖذى فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرٰاَن لَـَرَٓ

 ﴾ـ ٨٥ُمٖبين  ﴿

 من اإلعراب فيها جملة ال محل له 

 فيها حال منصوب 



 فيها مضاف اليه 

 كلمة الذي في محل نصب 

 فيها شبه الجملة في محل رفع خبر 

 

 ( اطنق 10)  اختر المعلومة الخاطئة عن اآلية الكريمة التالية:  .17

ى اَ  ذَٖٓ ِ الَـّ تْقََن ُكلَّ َشْيء ٍؕ اِنَّهُ َخٖبيٌر بَِما  َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهَي تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِبٍؕ ُصْنَع ّٰللاه

 ﴾ـ٨٨تَْفعَلُوَن ﴿

 كلمة كل مفعول به منصوب 

 جامدة مفعول به ثان منصوب 

 مرَّ مفعول مطلق منصوب 

 تفعلون فعل مضارع مرفوع  

 خبر إن شبه الجملة 

 

 ( اطنق 10)  اختر المعلومة الخاطئة عن اآلية الكريمة التالية:  .18

 َكٰذِلَك ِلنُثَبَِّت بِٖه فُٰؤاَدَك َوَرتَّ 
َل َعلَْيِه اْلقُْرٰاُن ُجْملَةً َواِحَدةًًۚ ْلنَاهُ تَْرٖتيالً  َوقَاَل الَّٖذيَن َكفَُروا لَْواَل نُّزِ

 ﴾ـ٣٢﴿

 كلمة جملة بدل  

 فيها مفعول مطلق 

 القرآن نائب الفاعل كلمة 

 الذين في محل رفع فاعل 

 فيها ضميران متصالن في محل رفع 

 

 


