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 تعليمات االختبار 

 ( صفحات . 6في ) أسئلة (  7يتكون االختبار من ) •

جابة عليها من متعدد ( ، تتم اإل اربعض الفقرات من النوع ) اختي •

 بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة .

 مطلوب منك اإلجابة على جميع فقرات ورقة االختبار . •

 سؤال  بتمعن، وحاول اإلجابة عليه بخط واضح ومقروء .الاقرأ  •

سؤال آخر ، وبعد إنهائك إذا واجهت سؤاالً صعباً ، انتقل إلى  •

 لالختبار حاول العودة إلى األسئلة الصعبة وأجب عليها .

 

 على أسئلة هذا االختبار  لإلجابةدقيقة  90لديك  

 

 

 

 

 

 

------------------------اسم الطالب :   

 الجنس :           ذكر            أنثى  

 الشعبة :  )     (  

 العالمة التقدير

90 



  -النص ثم أجب عن األسئلة التالية : أاقر -أالسؤال األول : 

العمل مجهود يبذله الفرد؛للحصول على منفعة ،أوفائدة محددة،ويعد قيمة من قيم اإلسالم               

الحياة الطيبة؛لذلك أحاطه اإلسالم بضمانات تكفل  ،وقوام العليا،فهو أساس الدين،وركيزة اإليمان

على حياة الفرد والجماعة،وهو عنصر اإلنتاج األساس ،وعده اإلسالم أفضل  تحقيق غاياته؛ للحفاظ

اً من أن يأكل من عمل يده" ،وتحرم أنواع الكسب ،ففي الحديث الشريف :"ما أكل أحد قط طعاماً خير

ير المشروعة؛لما ينشأ عنها من تعطيل ملكات العقل،وانتهاكها الشريعة الكسب عن طريق األنشطة غ

 . قيم الشرف،والحصول على المال بالطرق غير المشروعة

 )عالمة( ؟ما نوع النص من حيث الفنون النثرية  -1

------------------------------------------------------------------------------------- 

 (عالمتان)؟ما الفكرة العامة من النص    -2

------------------------------------------------------------------------------------- 

 (عالمتان)  ؟نوضح قيمة العمل في اإلسالم  -3

------------------------------------------------------------------------------------- 

 )عالمة(الشريعة الكسب عن طريق األنشطة غير المشروعة ؟ علل تحرم -4

------------------------------------------------------------------------------------ 

 )عالمتان( " ؟عنصر اإلنتاج األساسفي جملة مفيدة من إنشائك : " ةاآلتي العبارةوظف  -5

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 )عالمتان( (؟متسلحاً بالعلم النافعوضح جمال التصوير في عبارة ) -6

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 (اتعالم5)استخرج من الفقرة السابقة :  -7

 . (...........................) : نكرةاسم  -أ

 . (...........................) :جملة اسمية -ب

 . (...........................) :مرادف الدخل -ت

 . (...........................): جملة فعلية -ث

 . (............................):  شبه جملة جار ومجرور -ج

 .)عالمتان( :وضح معنى كلمة )عائد( في الجمل اآلتية -8

 )................(أكبر.  عائددعا اإلسالم إلى إتقان العمل وتطويره؛من أجل الحصول على  -أ

 إلى فلسطين .)................( . العائدينكان إبراهيم من  -ب

 

 

 

 

 

                                                            عالمة(25)   القراءة الجهرية وفهم المقروءالسؤال األول : 



 أجب عن األسئلة اآلتية ؟ -ب

 )عالمة(  ؟ما العبادة التي تعد عمود اإلسالم -1

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 )عالمة(؟ وكان سبباً في موت عدد من الصحابة  قرية عمواس به ما المرض الذي اشتهرت -2

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟ )عالمتان( ستفادة من قصة شرطي المرورما الدروس الم -3

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 (عالمتان)عالم تدل عبارة :"اإلنسان هو المخلوق الوحيد الذي يبتسم"؟ -4

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( عالمتانعرف فن الخطبة ؟ ) -5

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  ( ةعالم13) المحفوظاتالسؤال الثاني :  

 : ا، ثم أجب عن األسئلة التي تليه ةاآلتياألبيات اقرأ 

 رقراق دمعك هّز قلبي الباكي      كفي البكا، نفسي تراق فداك

 البكاء أباك  هد  )هيفاء(ال تبكي بحق أبوتي           هيفاء قد 

 صوني دموعك؛إنها من مهجتي     ذوب الفؤاد ذرفته ببكاك 

ً إن عادني ترجاج صوتك   أشفقت أال أحتيي ألراك      باكيا

 هللا والوطن العزيز عناك    يا أم هيفاء اصبري وتجلدي     

(عالمتان)أ/ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :   

 من قائل األبيات السابقة ؟  .1

  عبد الكريم الكرميج.           عبد القادر الحسينيب.                محمود درويش .أ

 ؟ جنسية الشاعر التي ينتمي إليها ما  .2

 فلسطينيج.                سوري       ب.                       مصري .أ

 )عالمة( ؟ما الفكرة الجزئية من هذه األبيات  -3

------------------------------------------------------------------------------------- 

 )عالمة(  ؟لماذا طلب الشاعر من ابنته أن تكف عن البكاء -4

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 ( ة)عالم  "ماذا طلب الشاعر من زوجته في البيت الخامس -5

------------------------------------------------------------------------------------- 

 عالمات (3) أستخرج من األبيات ما يأتي : -6

 .) ........................................(  : نداءأسلوب  -أ

 )....................................( .أسلوب توكيد:  -ب

 )...................................( . فعل أمر: -ت

 )عالمتان( : أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً  -7

 -----------------------------------------------------------------------------:  هد   -أ

ً  -ب  --------------------------------------------------------------------------:  باكيا

 (عالمات3)؟   فلسطين روحياكتب ثالثة  أبيات من قصيدة  -8

---------------------------------------           ------------------------------------------ 

---------------------------------------           ------------------------------------------ 

---------------------------------------           ------------------------------------------ 

---------------------------------            

         (اتعالم6)جابة الصحيحة:     اإلالسؤال األول : ضع دائرة حول رمز  

 ؟  المبتدأ مبنياً هي: هاالجملة التي جاء في .1

        نحن عائدوند/  الغائبون مشتاقون ج/   العفو عند المقدرةب/   المعلمتان نشيطتانأ/      

 ؟   "؟ المؤمنون في جناِت النعيمِ الخبر في الجملة اآلتية: " .2

 . "في جنات النعيم"جار ومجرورشبه جملة د/        . جناتج/         .فيب/     . محذوفأ/  

 ؟   االسم المجرور باإلضافة من بين الجمل اآلتية .3

ً ب/  حديقةُ المدرسِة جميلة  أ/       مررت بهذا.د/  .عاد الغائب إلى وطنهج/  وكان بالمؤمنين رحيما

 ؟ الحرف الناسخ الذي يفيد التشبيه .4

            . لكن  د/                   . ليتج/               .    كأنب/                  . لعلأ/     

  جميع حروف الجر ؟.5

ً أ/  ً ب/         .مبنية دائما  .)أ+ج(د/       .    من اإلعرابال محل لها ج/           . معربة دائما

 ؟"ناجحلعل خالداً يح للكلمة التي تحتها خط في الجملة اآلتية :"حالضبط الص. 6

ً ب/                     .ناجح  أ/   .  ناجح  د/                ناجح  ج/                  .ناجحا

 

 

 عالمة (17)القواعد السؤال الثالث :



 )عالمتان (عين المبتدأ والخبر في الجمل اآلتية :  -أالثاني :السؤال 

 ................................( . الخبر: )المبتدأ: .......................  .الوحدةُ طريُق النصر   -1

..................(................ الخبر: .............)المبتدأ: ............ .الدارسون مبدعون  -2  

عالمات( 3) عين كان وأخواتها وبين اسم كل منها وخبره ؟ -ب  

. .) كان وأخواتها :................... اسمها :....................خبرها:...................(أصبح األسير حراً  -1  

.......خبرها:................( .) كان وأخواتها :............... اسمها :......ظّل الفلسطينيون متحدين في وجه الظلم  -2  

(عالمة )؟  ظرفيةكون جملة اسمية من إنشائك يكون الخبر شبه جملة  -ج  

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

 (عالمات5)أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً  ؟ -د

 . مسرورات   الفائزاتُ  -1

 ............................................................................................................... : الفائزاتُ 

 . أصدقاء أوفياء أولئك   -2

 ..................................................................................................................:  أولئك  

 . زينة لها األرِض إنا جعلنا ما على  -3

 : .................................................................................................................األرض

 . واجب الوالدينإكراُم  -4

 .................................................................................................: .............. الوالدين

 يعوُد . الشباب  ليت  -5

 ..الشباب  : ...............................................................................................................

 ( اتعالم10)اإلمالء : السؤال الرابع : 

 )عالمتان( بين سبب كتابة الهمزة بهذه الصورة في الكلمات التي تحتها خطوط فيما يأتي -أالسؤال األول : 

 ) ................................................... ( . . سهلةً  المسألة  ظننُت  -1

 )............................................ (. . أشياءُ فقل لمن يدعي في العلم فلسفة   حفظت شيئاً وغابت عنك  -2

 عالمات (3) اكتب الفعل الماضي من األفعال المضارعة اآلتية: -ب 

 .. .:...............................يسقي.......... ..:..........يدعو: ...................... يهدي

 )عالمتان( نمأل الفراغات بالكلمات المناسبة مما بين القوسين: -ث

 أين من يحمي ...................  أو من يلبي؟)الحما،الحمى( . -1

 الّدوايمة من .................. الفلسطينية المدمرة.)القرا،القرى( . -2

 عالمات(3) المربعات اآلتية:ضع عالمات الترقيم المناسبة في  -ج

 م1961خرجت فرنسا مدحورة من الجزائر عام        -1

 قال رسول هللا :"آية المنافق ثالث: إذا حدث كذب،و      . -2

 جاء في الحديث الشريف:         كلكلم راع،وكلكم مسؤول عن رعيته -3

 كرم هللا وجهه       من كتاب الوحي .  -كان علي بن أبي طالب   -4

 

 

 

 

 



  

 

 :  الرقعةبخط ما يأتي  كتبا

 

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

 

نلخص بأسلوبنا درس) ذو العصابة الحمراء(،في حدود خمس وسبعين كلمة ،ونضع عنواناً آخر مناسباً السؤال األول : 
 له .
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...........................................................................................
...........................................................................................

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

 

 

 انتهت األسئلة  

 مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح 

                                                              (عالمات5)   الخط: الخامسالسؤال 

خليل علقم إعداد:  

 (                                                              عالمات10)  تعبيرال: السادسالسؤال 

 عالمات (                                                             10:االستماع   )  السابعالسؤال 




