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 العالمة                                                                                                             
 

 

 

 

 

 :........................................................اسن الطالبت

 الصف:..............................................................

 )         (               الشعبت:    

 داليت الكرهل األساسيت )أ( بناثالودرست:   

 أ. وسام أبو هسلن        الوعلن:      

 أ. فتحيت أبو طعيوه  هديرة الودرست:



 أوالً: أحادٌث نبوٌة شرٌفة:

عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: " إّن الرفك ال ٌكون فً شًء إال زانه، وال ٌنزع من  -رضً هللا عنها –عن عائشة  -1

 شًء إال شانه"

 ما الصفة التً أوردها الحدٌث؟ .............................................................................. -1

 ............ } زانه {:.................. } شانه {:..........................: } الرفك {:.............مرادف -2

 استخرجً من الحدٌث ما ٌأتً: -3

 ً ً : ................................... فعلً : ............................... اسما  : ............................حرفا

 ً  : ........................................أداته: ............................................................ أسلوبا

ٌْهِ  َللّاُ  َصلّى َللاِّ  َرُسولُ  لَالَ :  لَالَ  ، بَِشٌر   ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنْ  -2  تََواِدِّهمْ  فًِ اْلُمْؤِمنٌِنَ  َمثَلُ : "  َوَسلّمَ  َعلَ

 " َواْلُحّمى بِالّسَهرِ  اْلَجَسدِ  َسائِرُ  لَهُ  تََداَعى ُعْضو   ِمْنهُ  اْشتََكى إَِذا اْلَجَسدِ  َمثَلُ  ، َوتَعَاُطِفِهمْ  تََراُحِمِهمْ وَ 

 إالم ٌدعونا الحدٌث السابك؟ ................................................................................. -1

 شبه النبً ملسو هيلع هللا ىلص التواّد والتراحم والتعاطف؟ ............................................بم  -2

 ماذا تفعل بالً أعضاء الجسد إذا اشتكى منها عضو؟ ..................................................... -3

 {:.......................... } سائر {:....................} تواّد {:....................... } تداعى  مرادف -4

 } الجسد {:............................جمع} المؤمنٌن {:......................   مفرد 

 } إذا اشتكى { أسلوب:.................................... أداته: ................... -5

 أتً:استخرجً من الحدٌث ما ٌ -6

 كلمة بها حرف لمري:........................ كلمة بها حرف شمسً:...............................  

 اسماً:...................... فعالً:.................................. حرف جر:.........................  

 مة.{ بٌنً سبب كتابة الهمزة على صورتها الساب رسائِ }  -7

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

 ( تفٌد معنى ......................................تفاعل{ ألفاظ على صٌغة ) تعاطف -تراحم  –تواد }  -8

 تداعى له. أعربً ما تحته خط فً الجملة السابمة. عضو  إذا اشتكى منه  -9

 :...........................................................................................................عضو  

 

 اللب الورلة                                                                  

 



الة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لالت: " للت ٌا رسول هللا، افتنا فً بٌت الممدس، لال: أرض المحشر عن مٌمونة مو -3

والمنشر، ائتوه فصلّوا فٌه، فإّن صلة فٌه كألف صلة فً غٌره، للُت: أرأٌت إْن لم أستطع أْن أتحّمل إلٌه؟ 

 لال: فتهدي له زٌتاً ٌسرج فٌه، فمْن فعل فهو كمن أتاه"

 لبت مٌمونة من النبً ملسو هيلع هللا ىلص؟ .............................................................ماذا ط -1

 بماذا وصف النبً ملسو هيلع هللا ىلص بٌت الممدس؟ ......................................................... -2

 ا نفعل كما فهمِت من الحدٌث؟إْن لم نستطع الوصول إلى المسجد األلصى. فماذ -3

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

 } أتاه {:................ } افتنا {:................. } تهدي {:................ } ٌسرج {:............ مرادف -4

 } رسول {:................... } بٌت {:..................} أرض {:............. } صالة {:.............. جمع 

 ما الممصود بـــ ) أرض المحشر والمنشر(؟ .................................................................. -5

 الرجل فرسه( ما الفرق فً المعنى فٌما تحته خط؟ ٌسرجفٌه( ) ٌسرجٌتا )فتهدي له ز -6

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

 ما واجبنا نحو المسجد األلصى؟ -7

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

 ثانٌاً: المواعد والتطبٌك: 

 بٌنً علمة اإلعراب فٌما تحته خط فٌما ٌأتً: -1

 (    )   فً المسابمة.  الطالبتانفازْت  - أ

 (    )   المهرجان. المهندسونحضر  - ب

ٌْنلرأُت  - ت  (    )    ممتعتٌن. لصت

 (    ) . الفلسطٌنٌٌنانتمم االحتالل الصهٌونً من  - ث

 الكلمات اآلتٌة: ًثنِّ  -2

 دفتر:........................... معلم:................................   

 لصة:.......................... مسجد:..............................  

 اجمعً الكلمات اآلتٌة: -3

 مهندس:........................    لادر:........................ .............................مسلم:..    

 اللب الورلة                                                                  

 ثالثاً: اإلملء العربً:



 اكتبً المصطلح  لما ٌأتً: -1

 الفعل.(  ال نستطٌع حذفها من    ) - أ

 (  تكتب وال تنطك، وتزاد بعد واو الجماعة فمط.   ) - ب

 (  تلحك بالجمع المذكر السالم، وال تلحمها ألف التفرٌك.   ) - ت

 

 اختاري ما هو مطلوب منن مما بٌن الموسٌن: -2

 نسمو( –) نسموا  بالعلم ................................ ونرتمً  - أ

 معلمان( –) معلما  بٌة نشٌطان....................... اللغة العر - ب

 فازوا( –) فازو  الطالب ........................ فً المسابمة - ت

 ألوا( –) ألو  "نحن ................. لوة وأولو بأس شدٌد" - ث

 

 فٌما ٌأتً:فٌما تحته خط بٌنً نوع الواو  -3

 (   )  هللا فً صالتنا. ندعو - أ

 (   )  األجٌال مخلصون. مربو - ب

 (   )  التجربة. جهزواالعلماء  - ت

 

 رابعاً: التعبٌر:

نمابل بٌن رجلٌن األول ٌعمل فً أحد المصانع، فٌكسب لوته بعرق جبٌنه، ورجل آخر ٌمد ٌده إلى الناس 

 مستعطٌاً.

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

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

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

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

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

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

 

 

 انتهت األسئلة 


