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المدة الزمنية  :ساعة و نصف

نـــــــيــــــــابــــــــة  :الـــــمـــــــحــــــــمــــــديــــــة
انـــــُـــــص :
راء تىً ّ٘ح ٔ ٚشاطّ٠ ،سذٗ ِسذا ٍّ٠ ٚؼٗ ذٍّ١ؼا٠ ،رفأ ٝف ٟإظٙاس
واْ اٌطفً ٔفسٗ ِٕىثا ػٍ ٝاٌخ
تشاػرٗ ،وُ واْ جّ ً١اٌمسّاخٔ ،اػُ اٌشؼش ٠ثذ ِٓ ٚت ٓ١ذالِ١ز اٌّذاسس.
صا َء ٚ ،ت ٓ١اٌفٕ١ح  ٚاألخش ،ٜواْ ٠صٛب ٔظشٖ ٔذ ٛصادة اٌذزاء اٌزِ ٞا أفه ٚالفا
ظً جاٌسا اَ ٌْمـُشْ فـ ُ َ
ـ َ ـ ِبيـ َ٘ا ِ ٛ٘ ٚسشٚس ،فأسشع
وأٔٗ ػّٛد ٔٛس وٙشتائ٘ ،ٟا٘ ٛلذ أٔ ٝٙػٍّ١ح اٌّسخ ،ذسٍُ اٌمطؼح إٌمذ٠ح ،ق
٠ـ َ ُذسٌّٙـَا ف ٟج١ة سشٚاٌٗ اٌشَّز.
وٕد أذساءي  ٚأٔا دائش ٛ٘ ً٘ ،سؼ١ذ؟ ٘ ً٘ ٚزٖ اٌمطغ إٌمذ٠ح اٌر٠ ٟجّؼٙا ثّٓا ألدٚاذٗ اٌّذسس١ح ،أَ ٌذاجح أخشٜ؟ ِا
صٌد ِشالثا ػ ٗ١ٕ١اٌّرجٌٛر ٓ١ف ٟاٌّرجّٙش ٓ٠تّذطح اٌّسافش ،ٓ٠در ٝذذشود تٕا اٌذافٍح اٌثذ٠غ ِٕظش٘ا ،فغاب ع ــــــْ
يجهخ انعشثـــً
األٔظاس...

 انـــفـــهـــــى انـــكـــتـــبثـــً و انــشـــكـــم :
 .1أششح و أَقم عهى وسقخ انتذشٌش  :انقسًبد – ٌذسهب.
 .2أَقم عهى وسقخ انتذشٌش َىع هزا انُص  :يقبنخ – سسبنخ – قصٍذح – قصخ.
 .3أضع عُىاَب يُبسجب نهُص و أَقهه عهى وسقخ انتذشٌش.
 .4أستخشج انفكشح انشئٍسٍخ نهفقشح األخٍشح و أكتجهب عهى وسقخ انتذشٌش.
 .5أَقم عهى وسقخ انتذشٌش و أصم انجًهخ ثبألسهىة انزي ٌُبسجهب :
 أسٍٛب االسرفٙاَ
 أسٍٛب اٌرّٕٟ
واْ ٚالفا وأٔٗ ػّٛد ٔٛس وٙشتائ ٟ
 أسٍٛب اٌرشثٗ١

ً٘ ٘ ٛسؼ١ذ ؟
 أسٍٛب إٌــذاء
 .6أَقهه عهى وسقخ انتذشٌش و أختبس انًىقف انًُبست :
 ػٍ ٝاٌطفً أْ ٠رمٓ دشفرٗ  -اٌطفً ِاسخ أدز٠ح ِا٘شِٓ دك اٌطفً اٌرؼٍُ
 .7يٍ ثٍٍ انقٍى انتبنٍخ أختبس القًٍخ انتً ٌشوجهب انُص و أكتجهب عهى وسقخ انتذشٌش :
 لّ١ح ذاس٠خ١ح – لّ١ح إٔسأ١ح – لّ١ح فٕ١ح – لّ١ح الرصاد٠ح.
 .8أَقم عهى وسقخ انتذشٌش ثى أشكم يب ٌهً دست انُص :
ق ـ ِبـ َي٘ا ِ ٛ٘ ٚسشٚسٔ - .شاط – ػّٛد – اٌذافٍح – ٔظشٖ.
 واْ اٌطفً ٔفسٗ ِٕىثا ػٍ ٝاٌذزاء - .ـ َ
 انتـــشاكــٍـــت ( :أَقم األجىثخ عهى وسقخ انتذشٌش)
 .1أستخشج يٍ انــُــص ٔ - :ؼرا دم١م١ا ٔ -اسخا فؼٍ١ا  -جاسا ِ ٚجشٚسا
 .2أضع انجًهخ انتبنٍخ فً تشسًٍخ يُبسجخ و اَقههب عهى وسقخ انتذشٌش  - :واْ ٠صٛب ٔظشٖ.
 .3أكىٌ جًهتٍٍ و أَقههًب عهى وسقخ انتذشٌش  - :جٍّح تٙا َ سرثٕ ٝتإال ٚاجة إٌصة - .جــّـــٍــح تـــٙــا ِـــٕــاد.ٜ
 .4أعشة انكهًبد انتبنٍخ دست يىقعهب فً انُص  :وـــأٔــــٗ – اٌــّـــســخ – اٌمطؼح
 انــصـــشف و انــتـــذـــىٌـــم ( :أَقم األجىثخ عهى وسقخ انتذشٌش)
.1أستذضش و أَقم عهى وسقخ انتذشٌش يب ٌهً  :اسـّـا ِـٕـمـٛصا  -اسـّـا ِـمـصـٛسا – اسـّا ِــٕـســٛتـا
.2أصـىغ يـٍ األفـعـبل انتـبنـٍـخ يـب ٌهً يـع انــشــكــم  ( :شـــ - ٜٛاســـُ آٌــــــح ) (غــشب ِ -ــصــــذس )
( اسرذسٓ  -اســُ ِفؼٛي ) (ػــــاد  -اســـُ فــاػً )
 .1أكتت األعذاد انًىجىدح ثٍٍ قىسٍٍ ثبنذشوف و أَقههب عهى وسقخ انتذشٌش :
(ِجٍح)
(ورة) 13 ٚ
لــــشأخ ()7

 اإليــــــــــــالء :
 .1أدىل األسًبء انًعشفخ انتً تذتهب سطش إنى َكشح يع انشكم :
٘ زا اٌفر٠ ٝشج ٛاٌٙذ ِٓ ٜهللا.
 .2أصذخ انكهًبد انـخــبطئــخ :
٘ ارا إتٓ ػّ ٟاٌٍز ٞصاس اٌمش٠د - .أشؼش تاٌطّإٔٔ١ح وٍّا ســـافــشخ.
 .3أكتت انهــًــزح انًــُـــبســجــخ :
٘ـــــذ............ٚ
 أٔـــشــــ.......
 اإلَـــشــــبء :
 شا٘ذخ طفال ِٓ أطفاي اٌشٛاسع ٠رسٛي ،صفٗ ِغ ذذذ٠ذ ِا واْ ٠م َٛتٗ  ٚاروش شؼٛسن ٔذ.ٖٛ
 أستعٍٍ ثبنًىجهبد انتــبنــٍــخ :
انًــقــذيــخ  :أدذد ِىاْ ٚلد ِشا٘ذج ٘زا اٌطفً ( .سطشاْ )
 انــعــــشض   :وصف دبنخ انطــفـــم  - :اٌـــجــــســــُ  -اٌـــّـــالتــس  -اٌــّـــالِــخ ( سطشاْ ) أدــذد يب كبٌ ٌقىو ثـه ٠ - :رــســـٛي ٠ -ـــطــٍــة اٌّاسج – ٠رٕمً ِٓ سص١ف ٢خش ( سطشاْ )
 أركش شـــعـــىسي  - :ذـأٌـّــد ٌــذاٌــٗ  -ذّٕ١د اٌمضاء ػٍ٘ ٝزٖ اٌذاالخ  -ساػذذٗ (سطشاْ )
انــــخــــبتــــًـــخ  :أدذد ِٛلف ٚ ٟالرشح ِــــــا أسا ٖ صاٌذا إلٔمار ِثً ٘زٖ اٌذاالخ  ( .سطشاْ )

ودذح انتشثٍخ اإلساليٍخ
 – Iالقرآن الكريم

.1

 ( :أكتت األجىثخ عهى وسقخ انتذشٌش)

اكتب من قوله تعالى :

من سورة الملك  :بسم هللا الرحمن الرحيم " .هو الرحمن آمنا به ........إلى فمن يأتيكم بماء معين".
من سورة القلم  :بسم هللا الرحمن الرحيم " .فلما رأوها قالوا  .........إلى إنا كنا ظالمين".
من سورة الحاقة :بسم هللا الرحمن الرحيم " .يا ليتني لم أوت  .........إلى هلك عني سلطانية".
 .2اشـــــــــرح :
 غــَ ْ
ــورا
 .3أصــــــــل بــخــط :
مــا أَغـْــنـــى 

 مد متصل
 مــد منفصل

 – IIالعقيدة و العبادات

 ( :أكتت األجىثخ عهى وسقخ انتذشٌش)

 .1اذكر ضد الصفات اآلتية :
 الوجود  -الغنى المطلق
 .2أصل الفعل بحكمه الشرعي :
 الفدية

امرأة وضعت حملها في رمضان
 القضاء
رجـــل تـــعــمــد التـَّـقـَـيـ ُ َـؤ و هو صائم 
 القضاء و الكفارة

رجـــل أفـطـر في رمضان لكبر سـنــه
 .IIIاآلداب اإلسالمية و السيرة النبوية  ( :أكتت األجىثخ عهى وسقخ انتذشٌش)
 .1أعرف الرشوة.
 .2أضع دائرة حول حكم الشرع في الخمر :مكروه – حرام – مستحب
 .3اشطب على االقتراح الخاطئ :
 انهزم المسلمون في غزوة  :بدر – أحد  -الخندق

ودذح انتشثٍخ اإلساليٍخ
 – Iالقرآن الكريم

.4

 ( :أكتت األجىثخ عهى وسقخ انتذشٌش)

اكتب من قوله تعالى :

من سورة الملك  :بسم هللا الرحمن الرحيم " .هو الرحمن آمنا به ........إلى فمن يأتيكم بماء معين".
من سورة القلم  :بسم هللا الرحمن الرحيم " .فلما رأوها قالوا  .........إلى إنا كنا ظالمين".
من سورة الحاقة :بسم هللا الرحمن الرحيم " .يا ليتني لم أوت  .........إلى هلك عني سلطانية".
 .5اشـــــــــرح :
 غــَ ْ
ــورا
 .6أصــــــــل بــخــط :
مــا أَغ ْـــنـــى 

 مد متصل
 مــد منفصل

 – IIالعقيدة و العبادات

 ( :أكتت األجىثخ عهى وسقخ انتذشٌش)

 .3اذكر ضد الصفات اآلتية :
 الوجود  -الغنى المطلق
 .4أصل الفعل بحكمه الشرعي :
امرأة وضعت حملها في رمضان



 الفدية



 القضاء

رجـــل تـــعــمــد التـَّـقـَـيـ ُ َـؤ
رجـــل أفـطـر في رمضان لكبر سـنــه 

 .IIIاآلداب اإلسالمية و السيرة النبوية

 القضاء و الكفارة

 ( :أكتت األجىثخ عهى وسقخ انتذشٌش)

 .4أعرف الرشوة.
 .5أضع دائرة حول حكم الشرع في الخمر :مكروه – حرام – مستحب
 .6اشطب على االقتراح الخاطئ :
 انهزم المسلمون في غزوة  :بدر – أحد  -الخندق

التـــصـــحـــيــح
الــــــنـــــــيــــــــابــــــــة  :الـــــمـــــــحــــــــمــــــديــــــة
 الـــفـــهـــــم الـــكـــتـــاتـــي و الــشـــكـــل :
انقسًبد  :انًاليح،
انعاليبد معنى له عالقة بهذه الداللة
و كل

 .1أشرح1 :ن -
1ن  -يذسٓب  :يذخهٓب ،يخجئٓب
 .2مقالة 2 .ن
كل .تعبير يفيد معنى قريبا من ذلك
و
2ن
انًحزٔيخ
 .3يبسح األحذيخ  -انطفم انجئيس/انفقيز  -انطفٕنخ
 .4حيزح انكبرت – رسبؤالد انكبرت.
2نكل ما له عالقة بذلك
و
 أسهٕة انزشجيّ 1ن
 .5كبٌ ٔاقفب كأَّ عًٕد َٕر كٓزثبئي
 أسهٕة االسزفٓبو 1ن
ْـــم ْٕ سعيذ ؟

 .6يٍ حق انطفم انزعهى2 .ن
 .7قيًخ إَسبَيخ 2 .ن
ْ
ْ
ُ
َّ
َ
ْ
بط – َع ًُٕ ُد – ان َحبفِهَخ َ ََ -زُِ6 .ن
َ .8كبٌَ انطـٍّفـْ ُم ََ ْف ُسُّ ُيُكجًب عَهـَٗ ان ِح َذا ِء  -قَجِهََٓب َٔ ْ َُٕ َي ْسزُٔ ٌر – ََ َش ٍ
 التـــراكــيـــة :
 .1الَعذ حقيقي :.انُقذيخ أٔ انًزجٕنيٍ أٔ انزس  - 1/4انُبسخ فعهيب :كبٌ أٔ ظم أٔ يب اَفك أٔ يبسنذ
- 1/4
انجبر ٔ انًجزٔر :عهٗ انحذاء أٔ ثكم أٔ في اظٓبر أٔ يٍ ثيٍ أٔ في جيت أٔ نحبجخ أٔ في انًزجًٓزيٍ
أٔ عٍ االَ بر 1/4
 .2الترسيمة :
ضًيز
يفعٕل ثّ ٔ
يضبف انجًهخ انفعهيخ
اسًٓب ضًيز فعم يضبرع فبعهّ ضًيز
َبسخ فعهي
ْٕ يضبف
إنيّ
1/4ن
1/4ن
1/4ن
1/4ن
1/4ن
1/4ن
1/4ن


خجز كبٌ
ِ
َ ز
يظٕة
كبٌ
 .3و سزثُٗ ثإال ٔاجت انُضة  حضز األطفبل انظغبر إال طفال0,5 .
 يب يزسٕال قى نهعًم( .رقجم جًيع طيغ انُذاء) 0,5
جًهخ ثٓب يُـــبدٖ
 .4االعــــراب :
َ كأ َ ٌَّ  :حزف َظت ٔ رشجيّ 1ن
 : ِ ضًيز يزظم يجُي عهٗ انضى يحم َظت اسى كبٌ 1ن
 انًسح  :يضبف إنيّ يجزٔر 1ن
 القطعة  :يفعٕل ثّ يُظٕة 1ن
 الــصـــرف و الــتـــحـــىيـــل :
 .1اسـى يـُـقـٕص 1ن  يٍ إَزبج انًزعهًيٍ  يٍ يثم انقبضي .......
 اسـى يـقـظـٕر 1/2ن  يٍ إَزبج انًزعهًيٍ  يٍ يثم يسزشفٗ ......
– اسـى يــُـســٕة  1/2ن  يٍ إَزبج انًزعهًيٍ  يٍ يثم يغزثي ........
ٌ
 اسزحسٍ ُ يسْزـَحْ َسٍ  1/2ن يشٕاح  1/2ن
 .2شٕٖ
 عبئذ  1/2ن
 عبد غزة  غزٔة  /غزٔثب  1/2ن
 .3قزأد سجعخ 1/2ن كزت ٔ ثالس عشزح 1/2ن يجهخ.
 اإلمــــــــــــالء :
 َــــب ٍد  1/2ن 1/2ن
فـــزــــٗ
.1
ً
 هدوء  1/2ن .2أنشأ  1/2ن
 اإلنـــشــــاء :

انــــــــخـــــــــظ ٌ2 
األفـــــكـــــــــبر ٌ4 
انزسهسم انًُطقي ٌ2 
انزطيذ ٔ انزعبثيز ٌ4 
عاليبد انزــزقـيى ٌ1 
أقم يٍ  6أخطبر ٌ2 

