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( 60 X 1 = 60 marks )                                      SECTION - A 

I. أجب عن األسئلة اآلتية حسب اإلرشادات 

        

     أجب عن األسئلة اآلتية مستخدما حرفا من حروف الجر .1

 ؟ أٌن وضعت الكتاب .أ 

 ؟ لمن أعطٌت القمٌص .ب 

 ؟ بماذا لعب الطالب .ج 

 ؟ عمن سأل الطبٌب .د 

 ؟ متى تصل الطائرة .ه 

 

   صنِّف الكلمات اآلتية إلى ثالث مجموعات متجانسة من حيث المعنى .2

 / رمى غرق / مشى / ألقى / مضىغاص /  .أ 

 / نمى/ رأى / ارتحل  / نشأ سافر / وجد .ب 

 / رفع / افترس سقِماصطاد / مِرض / عال /  .ج 

 نجح / غادر / فاز / رأىشاهد / ذهب /  .د 

 غرفة / شأْن / قائد / أْمر / حجرة / سٌد .ه 

 

     اآلتيةللتصريحات  الموافقة في المعنىة لجملااختر  .3

ًّ الدنٌا لتفسد .أ   آخرتً دخلت عل

 َفسدُت فً آخر أٌام حٌاتً فً الدنٌا 

 حب الدنٌا وسعادتها سٌذهبان بحسناتً فً اآلخرة 

    ًهجمت على الدنٌا ألصلح آخرت 

 قلت الحاجة إلى الرحلة فً طلب الحدٌث .ب 

  لدراسة الحدٌث كالعهد السابقاستمر الرواة فً سفرهم 

 ماماتعلم الرواة األحادٌث عن طرٌق المعاهد وتركوا الرحلة ت 

 أصبح الرواة ال ٌحتاجون إلى الرحلة كالعهد السابق 

 حكم علٌه بالقٌام بلوازمه أثناء مرضه .ج 

 حكم علٌه بشراء كافة لوازمه أثناء مرضه 

 حكم علٌه بمعالجته أثناء المرض 

 حكم علٌه بدفع قٌمة عالجه 

 زالت فٌما بٌنهم فروق األجناس واأللواند.   

 الحرٌة بٌن المسلمٌن 

 المسلمٌن العدالة بٌن 

 المساواة بٌن المسلمٌن 
 ال ٌقطع أمٌر المؤمنٌن أمرا دون مشورتهمه.   

 ال ٌحكم أمٌر المؤمنٌن حكما دون أن ٌأخذ رأٌهم 

 ال ٌوزع أمٌر المؤمنٌن ماال دون أن ٌعطٌهم منه 

 ال ٌخرج أمٌر المؤمنٌن فً حرب دون أن ٌأخذهم معه 
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      استخدم التعبيرات اآلتية في جمل من عندك .4

 دافع عن .أ 

 ٌشتمل على .ب 

 انقض على .ج 

 اعترف ب .د 

 بحث عن  .ه 

 
  أعد كتابة الجمل اآلتية بعد بناء الفعل فيها للمجهول وضع خطا تحت نائب الفاعل .5

 قرأ الطالب القصة .أ 
 شرحت األساتذة الدرس .ب 
 فرض هللا الصالة على المسلمٌن .ج 
 فحص الطبٌب المرٌضات .د 
 كتب أخً الرسالتٌن .ه 

 

     خط وبين عالمته بين سبب نصب الكلمات التي تحتها .6

 طوٌلة مسلسالتٌعرض التلفزٌون  .أ 
 بالخجل ممزوجاأصبح خوفه  .ب 
 الحرارة صادق مٌزانلكن  .ج 
   لقمتٌناقتِرْب من المائدة وكْل  .د 
 المعلمٌن المخلصٌناحترم  .ه 

 

        ماذا تفعل في المواقف اآلتية .7

 ترٌد أن تزور صدٌقا لك ٌسكن فً الدور العاشر والمصعد معطل .أ 
 منك أن تشتري بعض حاجات البٌت والدتك تطلب .ب 
 جاء العٌد ولك جار فقٌر كثٌر األوالد .ج 
 بعد الطواف والسعً وجدت صدٌقك ٌشكو من ألم وال ٌستطٌع المشً .د 
 ذهبت إلى المطار الستقبال والدك وعلمت أن الطائرة ستتأخر ساعتٌن .ه 

 
        هات األسئلة لإلجابات اآلتية .8

 أرى منظر العمارة من الداخل .أ 
 وم القرآن والحدٌثأدرس عل .ب 
 ألننً مرٌض الٌوم .ج 
 ٌوم الخمٌس القادم .د 
 دراسة اآلداب تحتاج إلى استعداد خاص .ه 

 
    مع تغيير الزم اربط العبارات مستخدما أدوات الربط نحوها .9

 )مع أن(    قرأت الكتاب فً لٌلة واحدة / صفحاته كثٌرة  .أ 
 ٌث()ح   الطلبة ٌذهبون إلى الكلٌة / هم ٌستمعون إلى المحاضرات  .ب 
 )وقد / فـ (   صدقت / اعترف هذا التاجر بذنبه / خذ حقك منه   .ج 
 )حتى / لقد(  قال عباس / أعطٌتك الدار / تزٌد الدار فً مسجد رسول هللا   .د 
 )لما(   حضر المدرسون فً القاعة / قام الطلبة احتراما لهم  .ه 
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        رتب الكلمات إلى جمل صحيحة   .11

 الٌسار / إذا كنت ترٌد / جامعة الرٌاضالذهاب إلى مبنى / فاتجه إلى  .أ 
 واسعة / للنوم / تماما / الغرفة / هذه / تصلح / ألنها / وجمٌلة .ب 
 لإلٌجار / محجوزة / فهً / العمارة / هذه / لصاحب / لٌست / الشقة .ج 
 منٌر / ومطبخ / حمامان / هذه / فً / الشقة / صغٌران / واسع / و .د 
 من البناء / قام النجارون / بعد أن / العمال / بصنع / واألبواب / انتهى / الشباك .ه 
  

      مراعيا قواعد النحو أجب حسب اإلرشادات   .11

 ن المضاف إلٌه وعالمة جره()بٌّ  أعجبنً منظر الطائفٌن حول الكعبة المشرفة  .أ 
 عالمة رفعه( ن فعل المضارع وبٌن)عٌّ   الجنود ٌعبرون الجسور إلى أرض المعركة  .ب 
 إلى المدرسة كل ٌوم؟ )أجب مستخدما "لن" مع البدء باالسم الذي تحته خط( المدربونهل سٌحضر  .ج 
 )أجب مستخدما "لن" مع البدء باالسم الذي تحته خط(       من النجاح؟  الطالبتانهل ٌئست  .د 
 مة إعرابه()استخرج المفعول ألجله وبٌن عال     تكافئ الدولُة العلماَء تقدًٌرا لجهودهم  .ه 

 

    امأل الفراغات في الجمل اآلتية بكلمة مناسبة من الكلمات اآلتية   .12

 ()استدعى ، دعى ، استعاد ، عاد
 ....................الجٌش المعسكر بعد قتال طوٌل .أ 
 .................... الوفد إلى حمص .ب 
 .................... المؤمن ربه لٌال .ج 
 المذٌع لٌذٌع الخبر................... المدٌر  .د 
 ................... المسافر إلى أهله بسالم .ه 

 

II. أجب عن خمسة من األسئلة اآلتية       ( 5 X 2 = 10 marks ) 

 

 كون أربع جمل باختيار الكلمات المناسبة من األعمدة الخالية مع تغيير الزم .1

 

 أنت

 الممرضتان

 الزوجان

 الطالب

 متأخر

 موافق

 منشرح

 على

 ل

 عن

 إلى الحفلالذهاب 

 النجاح فً االمتحان

 إجراء العملٌة الجراحٌة

 موعد المحاضرة

  
 رتب الحوار إلى ترتيب صحيح  .2

 : كم الساعة اآلن؟ الجد 
 : وأٌن الزوجة واألوالد؟  الجد
 : آسف، كان عندي عمل كثٌر بالمكتب. األب
 : لقد تأخرت عن موعدك كثٌرا.  الجد
 .: الساعة اآلن السابعة والنصف األب
 : أخبرنً بالهاتف أنهم سٌحضرون فً الثامنة مساء األب
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 التالية وأجب عن األسئلة تحتهافقرة اقرأ ال .3

تزوج عبد الكرٌم فً الصٌف الماضً. وقد استأجر بٌتا جمٌال فً منطقة هادئة بعٌدة عن األسواق 
وفً وسطها نافورة ٌتدفق منها والمحالت التجارٌة. حول بٌته حدٌقة فٌها أزهار جمٌلة، وألشجار للفواكه. 

الماء.  ٌتكون بٌت عبد الكرٌم من طابقٌن. فً الطابق األول ثالث غرف. غرفة االستقبال وغرفة الطعام 
 وغرفة المكتب. وفً الطابق الثانً غرف النوم وغرفة لألطفال.

 متى تزوج عبد الكرٌم؟ .1
 أٌن بٌت عبد الكرٌم؟ .2
 مم ٌتكون بٌت عبد الكرٌم؟ .3
 وسط الحدٌقة؟ ماذا كان فً .4

  

 واضبطها باألشكال فقرةأِعْد كتابة هذه ال .4

. بل جعل لهم عٌدٌن مرتبطٌن بها قبل اإلسالم كانوا ٌحتفلون ولكن اإلسالم لم ٌترك المسلمٌن ٌحتفلون بأٌام
بعبادتٌن من أهم عبادات اإلسالم. وهما "عٌد الفطر" بعد الصوم فً شهر رمضان، و"عٌد األضحى" بعد 

  . أداء الحج
   

 عين المبتدأ والخبر في كل جملة مما يأتي، واذكر عالمة رفع كل منها .5

 البٌت الحرام قبلة المسلمٌن .أ 
 صحفٌات المجلة موجودات فً الحفل .ب 
 الجنود ذاهبون إلى المعركة .ج 
 المدرستان الثانوٌتان كبٌرتان .د 

 

 كمل الحوار التالي .6

 الوكٌل: كم غرفة ترٌد؟
 المستأجر: ...............

 ل: طلبك موجود. عندنا شقق أربع غرف وخمس غرف.الوكٌ
 المستأجر: فً أي دور؟

 ..............،   الوكٌل: .........................
 المستأجر: ال ، أفضل صعود السلم، ألرى منظر العمارة من الداخل.

 وهذا هو المدخل.    ، ..............، الوكٌل: ..................
 

 لتالية في كلماتكوسع األمثال ا .7

 الوحدة خٌر من جلٌس السوء .أ 
 أوان أمرا والتَ  طلبَ  .ب 

 لصدٌقك الذي سافر تعتذر فٌها عن عدم حضورك حفل وداعه برقية د  أعِ  .8
   

III.  اكتب مذكرة وجيزة عن واحد من اآلتية      ( 1 X 5 = 5 marks )  
 

 األعٌاد فً اإلسالم .1
 حقوق اإلنسان فً اإلسالم .2
 أهمٌة الرحلة .3


