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  :أكمل املخطط اآلتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقول ؟ ازرت مریضًا في المستشفى وترید أن ترقیه فماذ* 
  

در أشف وأنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال یغاأذهب البأس رب الناس  -
  . سقماً 

ً من *    :عرف كال
  هي التي تقرأ لدفع البالء : الرقیة  -
  .وهذا من الشرك ز أو عظام أو خیط بأعناق الصبیان من خر وهي ما یعلق : التمائم  -
  .سمیت بهذا االسم ألن العرب كانوا یتفاءلون باسمها  -

  :أنواعها * 
  یة رقیة شرك -٢رقیة شرعیة                            -١

 * ً    :مع ذكر السبب مما يأتي ما حكم كال
  .ال یجوز  ألنه شرك باهللا .             الحلف بغیر اهللا   -١
  ال یجوز  ألنه صرف العبادة لغیر اهللا.                الذبح لغیر اهللا  -٢
  
  

 كلمة التوحيد يف القلب والسلوك األولالدرس 

 األسباب التي تقوي التوحيد يف القلب

 مجالسة العلماء وأھل الخیر والصالح -١

 ة القلب من الغلسالم -١٢

 تعالى المداومة على ذكر هللا -٣

 العقيدة :  جمال 

–
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   :أكمل املخطط اآلتي 
  

  ال یجوز  یجوز         ال                                                     
  یجوز    یجوز         ال                                                     
  یجوز    یجوز         ال                                                     

  ن ، شهرته صاحب السر حذیفة بن الیما     :من هو راوي الحدیث الشریف * 
  شهد أحد والة الخلیفة عمر بن الخطاب المدائن مآثره -
  .تجاوز حد االعتدال والتوسع في الرفاهیة  عرف الترف هو* 
  اإلسراف في األطعمة واألشربة  :أذكر مثال  - 
  :األصل في وجود اإلنسان * 
  عمارة األرض  -٢                     عبادة اهللا -١
  :مفردات احلديث * 

  معناها  الكلمة
  نوع من الثیاب كله من الحریر  الدیباج

  وعاء لألكل والشرب  آنیة
  وعاء كبیر لألكل مثل الصحن الكبیر  صحافها

  یتنعم الكفار بها في الدنیا  لهم في الدنیا 
  تتنعم بها في اآلخرة معاشر المؤمنین  لنا في اآلخرة

  أسباب النهي عن لبس الحریر والدیباج للرجل دون المرأة ؟: س
  یرترك اإلسراف والتبذ - ج   شبه الرجل بالمرأة عدم ت -ب    إبقاء الرجل على رجولته  -أ

  أسباب النهي عن األكل والشرب في آنیة من الذهب والفضة ؟* 
   .اإلسراف والترف في المجتمع اإلسالمي حتى ال یشیع  -أ

  .اإلسراف یؤدي إلى الفقر  -ب
  .لقلوب الفقراء فیه كسر  -ج

                   

 حرمة الشرب من آنية الذهب والفضة الدرس الثاني

 األكل والشرب في آنیة الذھب والفضة

 لبس الحریر والدیباج

 لبس خاتم من ذھب

 احلديث الشريفال جم

–
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   :املصطلح املناسب أكمل 
  

  .بالماء  ندتعمیم جمیع الب الغسل *
  :لمستحبات الغسل ) ب(لموجبات الغسل وحرف ) أ ( ضع حرف 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

   عدد موجبات الغسل ؟: ١س
  .الجنابة  -ب                           الدخول في اإلسالم -أ

  الموت -د                  نتهاء فترة الحیض والنفاسا  -ج
  حاالت الغسل المستحب ؟: ٢س

  غسل من غسل میتًا  -ب                                   غسل الجمعة -أ
  دخول مكة -د                          اإلحرام للحج والعمرة -ج

  فرائض الغسل ؟: ٣س
  تعمیم جمیع الجسد بالماء -ب                                 النیة             -أ

  سنن الغسل ؟: ٤س
  غسل الشعر مع تخلیله -التسمیة               ب -أ

   صب الماء على الشق األیمن ثم األیسر من الجسم -ج
  اذكر مكروهات الغسل ؟: ٥س

  اإلسراف في الماء  -أ
  .االغتسال بال ساتر  -ب
  
  

 الغســــل وأنواعــــه الدرس الثالث

 الفقه: جمال 

–
 

 ب غسل من غسل میت

 أ الجنابة

 انتھاء فترة الحیض 

 الدخول في اإلسالم  ب غسل الجمعة

 أ

 أ
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   :املصطلح املناسب  كتبأ
  

  .مین وعادة ما یكون من الجلد اللباس الذي یغطي القد الخفین -١
  .ما یوضع على جزء من الجسم ویوضع لحاجة مثل الجبس  الجبیرة -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مدة المسح على الخفین  - ٤
   یوم ولیلة: للمقیم  -
   ولیالهن للمسافر ثالث أیام -
  :المسح على الخفین  عدد مبطالت - ٥
  .انقضاء مدة المسح  -
  الجنابة  -
  .خلع الخف قبل انقضاء المدة  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املســــح على اخلفني الدرس الرابع

 الفقه: جمال 

–
 

 لبسھما على طھارة  -أ

 :ما ھي شروط المسح على الخفین والجبیرة  -٣

  یشفا الأ -ب

  الجوربین أن یكن المسح على ظھر الخف -ج

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  ٢٠١٧ - ٢٠١٦العام الدراسي                                                                                       

                      
  

  
  
  

  

  الحكمة من رعي األنبیاء الغنم ؟ -١
  

 أقوامهم رعي الغنم یحتاج إلى رحمة ورفق ولین وهذه الصفات تجعل األنبیاء تتحمل أذا -
.  
  :شریف أكمل الحدیث ال -٢

  مـا بعـث اهللا نبــي إال : ( عـن أبـي هریــرة عـن النبـي صــلى اهللا علیـه وسـلم قــال
 فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراریط ألهل مكةرعي الغنم 

  :ضع كل كلمة مما یأتي في مكانها المناسب  -٣
  )خدیجة      –الخامسة والعشرین      -الشام     (            

ـــا محمـــد صـــلى اهللا علیـــه وســـلم لمـــا بلـــغ  - مـــن عمـــره  )الخامســـة والعشـــرین ( نبین
وذلك لما تعرفه  )الشام ( أن یعمل في تجارتها إلى  )خدیجة ( عرضت علیه السیدة 

  .عنه من الصدق واألمانة فوافق على ذلك 
  :اذكر مهن كل من  -٤
  آدم       ـــــــــ   حراثاً  -
  ـــــــــ   خیاط    إدریس -
  ـــــــــ    نجار      نوح -
  داود      ـــــــــ    حداد -
  إبراهیم    ـــــــــ    بناء -
ـــ    وهــو صــغیر رعــي الغــنم ولمــا بلــغ الخامســة والعشــرون مــن عمــره  - محمــد     ــــــــ

  .عمل بالتجارة 
  :أكمل ما یأتي  -٥
) انیـة عشـر الث( مـع عمـه أبـو طالـب وكـان عمـرهالنبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم  خرج -

بالشام ونزلوا بالقرب ) بصرى ( دینة واقتربت القافلة من م) الشام ( بالتجارة إلى بالد 
  ) بحیرى( من صومعه الراهب 

  :أمام العبارات التالیة ) × ( أو )  √( ضع عالمة  -٦
 علیــه لمــا بلــغ الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم الثالثــة والعشــرون مــن عمــره عرضــت -أ

  )× (               .                     أن یعمل معها بالتجارة السیدة خدیجة 
  ) √(   . تجارة السیدة خدیجة غالمها میسرةالذي رافق النبي صلى اهللا علیه وسلم في  - ب
  

 عمل الرسول صلى اهللا عليه وسلم الدرس اخلامس

 رية النبوية الس: جمال 

–
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  :أكمل املخطط اآلتي 
  

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عدد أسباب رغبة السیدة خدیجة رضي اهللا عنها في الـزواج بالرسـول  -٢
  .صلى اهللا علیه وسلم 

  .لما علمت عنه من صدقه وأمانته  -
  .ما حكاه لها غالمها میسرة عن سیرته  -
  .مشاركته في حلف الفضول  -
تكلم عن خلق الرسول صلى اهللا علیه وسلم مع زوجته خدیجة رضي  -٣

  اهللا عنها ؟
  حیاتها لها لم یتزوج علیها طیلة  اً ان الرسول صلى اهللا علیه وسلم وفیك -

  .دایا وعندما لقیت ربها كان یسأل عن صدیقاتها فیكرمهن باله
فیه إدام أو طعام أو شراب فإذا  ءیا رسول اهللا هذه خدیجة قد أتت معها إنا

هي أتتك فاقرأ علیها السالم من ربها ومني وبشرها ببیت في الجنة من 
  .قصب لها صحب فیه وال نصب 

 

 من السيدة خدجية  زواج الرسول  الدرس السادس

 جمال السرية النبوية 

–
 

 القاسم

 أبناء الرسول صلى هللا علیھ وسلم من السیدة خدیجة رضي هللا عنھا

 عبد هللا

 زینب

 أم كلثوم

 رقیة

 فاطمة
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  :قال تعاىل 

  

ـن  َال ِنَسـاٌء مِّ ـْنُهمْ وَ ا مِّ رً وا َخیْ ُكوُن ٍم َعَسٰى َأن یَ مٌ مِّن َقوْ ْسَخرْ َقوْ وا َال یَ ُن یَن آمَ ا َأیَُّها الَِّذ یَ
ـْنُهنَّ  ا مِّ رً ُكنَّ َخیْ َسـ ۖ◌ نَِّساٍء َعَسٰى َأن یَ ْلِمـُزوا َأنُف َال تَ ـاِب وَ ُزوا ِباْألَْلَق َال تََنـابَ ِبـْئَس  ۖ◌ ُكمْ وَ

اِن  یمَ َد اْإلِ عْ ُسوُق بَ وَن  ۚ◌ اِالْسمُ اْلُف ِئَك ُهمُ الظَّالِمُ ُأوَلٰ تُْب َف ن لَّمْ یَ مَ   )١١(وَ
  
  وضح سبب نزول اآلیة السابقة ؟ -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أمام العبارات التالیة ) × ( أو )  √( ضع عالمة  -٣
  ) √(          .  اس دائمًا باإلنسان األمین ویحترمونه یثق الن -
  ) √ .          (احترام المواعید دلیل على احترام اإلنسان لنفسه ولآلخرین  -
  )  ×.         (  إقناع اآلخرین بالرأي یكون بالصوت العالي  -
  :من القائل  -٤ 
نك لتحنإنك البنه "  - ن عمك لنبي ، وإ   خر علیك تتقالم عت نبي ، فبي وإ

  النبي محمد صلى اهللا علیه وسلم : القائل 
  )لصفیة ( ولمن قالها  -
  .عندما سخرت السیدة حفصة من السیدة صفیة : المناسبة  -

 احرتام اآلخرين سابعالدرس ال

 

عنــدما ســخرت حفصــه بنــت عمــر مــن الســیدة صــفیة زوج النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم 
 بأنها بنت یهودي

 احترام ملكة اآلخرین التأدب في الحدیث مع اآلخرین عدم السخریة

 التهذيب : جمال 

–
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  سعد بن أبي وقاص وكان عمره سبعة عشر سنة                
  
  
  
  
  

  .الزبیر بن العوام وكان عمره خمسة عشر سنة                
  وضح اثر العبادات في صحة بدن المسلم ؟: س

  .هي ریاضة بدنیة سهلة للصغیر والكبیر : الصالة   -أ
  ر من األمراض مثل فیه یتخلص المسلم من كثی: الصوم  -ب

  اضطراب األمعاء وغیرها               
  فیه حركة مستمرة لجمیع مفاصل الجسم : الحج  -ج

  اشرح نظرة اإلسالم إلى التداوي حفاظًا على الجسم من األمراض ؟: س
  :الرسول صلى اهللا علیه وسلم بالتداوي والدلیل على ذلك  أمرنالقد 

النبي صلى اهللا علیه وسلم  قال كنت عندریك رضي اهللا عنه شعن أسامة بن 
فقال نعم یا عباد اهللا تداووا فإن اهللا عز  أنتداوىاهللا  فجاءت األعراب قالوا یا رسول

ما هو ؟ قال : داء واحد قالوا وضع له شفاء غیر داء إال   وجل لم یضع في األرض
                 .الهرم 

  
  

 لصحة اجلسميةعناية اإلسالم با ثامنالدرس ال

 .بب مرض أصابھا ألنھا قد تكون ماتت بس المیتة

 ألنھ یأكل النجاسات والحیوانات المیتة الخنزیر

 ألنھ یحمل مواد ضارة الدم

 أول من رمى بالسھم في سبیل هللا تعالى

 أول من سل سیفھ في اإلسالم

  الثقافة اإلسالمية : جمال 

–
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   رأفت طه /  أإعداد  

  خالد خلف القحص/  أ حتت إشراف رئيس القسم

  املدرسة املربي الفاضل مديررعاية حتت 

   سعود مساوي الضفريي/ أ 
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 الصف السادس   -المرحلة المتوسطة     -معجم الثروة اللغوية   
 ( عالقات وأثر)  الثانية الوحدة التعليمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصف السادس   -المرحلة المتوسطة     -معجم الثروة اللغوية   
 ( عالقات وأثر)  الثانية الوحدة التعليمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معناهـــا الكلمة

  تزيَّن

  شغف

  الذرى

  موئل

  الباسقة
 

 المفرد الجمع

  ثياب

  أغصان

  فضائل

  وسائد

  أنحاء

 

 الجمع المفرد

  بلبل

  ضوء

  أضحية

  غصن

  رأس
 

 ( نشأالمعنى السياقي ) 

   الثوب نشر  -1

   الخشب نشر  -2

   الخبر نشر -3

   كتاباً جديداً  نشر -4

   رائحة نشر -5

 

 ( عزمالتصريف  ) 

ـْْْْْد /  موعداَ / موعدة / موعوداَ / وعـْْْْْ 
واعد / ميعاد / وعود / وعيد/ متوعد / 

 تّوعد / أوعد. مستوعد / متواعد /

 

 معناهـــا الكلمة

  تزيَّن

  شغف

  الذرى

  موئل

  الباسقة
 

 المفرد الجمع

  ثياب

  أغصان

  فضائل

  وسائد

  أنحاء

 

 الجمع المفرد

  بلبل

  ضوء

  أضحية

  غصن

  رأس
 

 ( نشأالمعنى السياقي ) 

   الثوب نشر  -1

   الخشب نشر  -2

   الخبر نشر -3

   كتاباً جديداً  نشر -4

   رائحة نشر -5

 

 ( عزمالتصريف  ) 

ـْْْْْد /  موعداَ / موعدة / موعوداَ / وعـْْْْْ 
وعيد/ متوعد / واعد / ميعاد / وعود / 

 مستوعد / متواعد / تّوعد / أوعد.
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 منطقة الجهراء التعليمية

 الشمالنمدرسة عبد اللطيف سعد 

 للصف السادس القصير تدريبات ومراجعات لالختبار

 

 إعداد

 

 قسم اللغة العربية 

 

 الخطيب أحمد صالح         أ /سمير أحمد مصطفى  /أ

 أ/ عمر دبي الحربي 

 أ / محمد مأمون أبو العطا                                                  

 

 

 أ/ محمد النبوي الشربيني      رئيس القسمتحت إشراف                     

 

 

               

 مدير المدرسة: أ/ سعود بدر الضفيري                                       
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 األولىالوحدة 

 :أوال ـ الفهم واالستيعاب  

دة الرسول ـ صلى بقيا) وقعت غزوة الخندق في شهر شوال من العام الخامس من الهجرة ، بين المسلمين     
واألحزاب ، وهم مجموعة من القبائل العربية ، نقضوا عهدهم مع الرسول ـ      صلى هللا عليه  هللا عليه وسلم (
ـ فجاؤوا ل ـ بحفر لقضاء على المسلمين وسلم  ـ صلى هللا عليه وسلم  . وقد أشار سلمان الفارسي على الرسول 

خندق ، قال : ) يا رسول هللا ، إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا ، فهل لك يا رسول هللا أن 
 الغزوة نصرا مؤزرا .سلمان الفارسي المسلمين ، وانتصر المسلمون في هذه  تخندق ( ؟ فأعجب رأي  

 س ـ أحدد حقيقة ورأيا وردا في الموضوع :

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:ـ حقيقة 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:ـ رأي 

 مما يلي بصياغة صحيحة :شريف من كل حديث  الغرض الرئيسس ـ أسجل 

 الحديث األول :

  وعنده، علي  بن الحسن  -ص   لى هللا عليه وس   لم  -قال : قبَّل رس   ول هللا  -رض   ي هللا عنه  -عن أبي هريرة 
 رسول إليه فنظر،  أحدًامنهم قبَّلت   ما،  الولد من عشرة لي : إن قرعاأل فقالجالًسا، التميمي  حابس بن قرعاأل

 ))من ال يَرحم ال ي رحم ((قال:  ثم -صلى هللا عليه وسلم  -الله 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:الغرض ـ 

 الحديث الثاني :

َسلََّم : ))  َصلَّى اَّللَّ  َعلَْيِه َو  ِ ول  اَّللَّ س  ِ قَاَل : قَاَل َر ْدِري  َسِعيٍد اْلخ  َمْن َكاَن لَه  ثاَلث  بَنَاٍت أَْو ثاَلث  أََخَواٍت َعْن أَبِي 
َ فِيِهنَّ فَلَه  اْلَجنَّة (( نَّ َواتَّقَى اَّللَّ ْحبَتَه   أَْو اْبنَتَاِن أَْو أ ْختَاِن فَأَْحَسَن ص 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:الغرض ـ 

 الحديث الثالث :

أنها قالت : " جاءتني مس    كينة تحمل ابنتين لها فأهعمتها ثالث  -رض    ي هللا عنها  -عن عائش    ة أم المؤمنين 
التمرة التي تمرات فأعهت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاس      تهعمتها ابنتاها فش      قت 

سلم فقال : " إن  صلى هللا عليه و سول هللا  صنعت لر شأنها فذكرت الذي  كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني 
 هللا قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار ."

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:الغرض ـ 
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 (األجهزة الذكية )  

ب  البعيد والمجهول ، وأغلب المستخدمين يقدمون أنفسهم  بأسماء مستعارة ، لقد أصبحت هذه البرامج تقر     

وأما من هم  حولنا فقد ابتعدنا عنهم ونس   ينا هرق الحوار معهم ذ لذا فان ابني عبد هللا قرر أن  يس   تبدل هاتفه  

لتواصل مع اآلخرين وهذا ما فعلته أنا أيضا، وألغيت  كل أنواع  برامج  التواصل االجتماعي ،على أن أبدأ با

 باالتصال المباشر واللقاءات كتلك التي كانت بيننا فليعذرني أصدقائي . 

 قوسين :الثانوية (  مما يلي بين  ،أكتب نوع كل فكرة ) رئيسة  -1س

 (  ------------------------------------------------)  ا هو نافع  ومنها ما هو ضار.برامج الهواتف  الذكية منها م -

 (  ------------------------------------------------)  يد خبراتهم وتنير دروب حياتهم .حوارات اآلباء مع أبنائهم تز -

 (  ------------------------------------------------)  .التواصل االجتماعي قناعة شخصية قرار الوالد بالغاء برامج  -

 (  ------------------------------------------------)  أوسع إفادة من األجهزة القديمة .الهواتف الذكية المتداولة حديثا  -

 (  ------------------------------------------------)  ـ اإلسراف في استخدام الهواتف الذكية يعزز العزلة عمن حولنا .

 (  ------------------------------------------------)  ـ استخدام الهواتف الذكية في أثناء قيادة السيارة مخاهرة كبيرة .

 ـ ما الموضوع الذي يتناوله الكاتب في هذا المقال ؟2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ ما أبرز معلومة استوقفتك في هذا المقال ؟3س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ ما رأيك في القرار الذي اتخذه كل من الكاتب وولده عبد هللا ؟4س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

ـ  سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله : اإلمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ، ورجل قلبه معلق في  3س
ذات منصب وجمال فقال إني أخاف هللا  المساجد ، ورجالن تحابا في هللا اجتمعا وتفرقا عليه ، ورجل هلبته امرأة

 فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه . ةورجل تصدق بصدق

 ـ أبين حالة المؤمنين والكافرين يوم القيامة :1س

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمؤمنين :ـ حالة ا

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ حالة الكافرين :

 ـ أستخلص ثالثا من القيم السلوكية من الحديث الشريف .2س

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ 

 ـ أبين الغرض الرئيس من الحديث الشريف .  3س
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

وَن أ ـ     ْسِلم  وت نَّ إِالَّ َوأَْنت ْم م  َ َحقَّ ت قَاتِِه َواَل تَم  ِ  (102)قال تعالى : )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمن وا اتَّق وا اَّللَّ وا بَِحْبِل اَّللَّ َواْعتَِصم 
ِ َعلَْيك ْم إِْذ ك ْنت ْم أَْعدَاًء فَأَلََّف بَْيَن ق ل وبِك ْم فَأَص     ْ  وا نِْعَمةَ اَّللَّ ق وا َواْذك ر  بَْحت ْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوك ْنت ْم عَلَى َجِميعًا َواَل تَفَرَّ

ْفَرةٍ ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَك ْم ِمنْ   ((103)َها َكذَِلَك ي بَي ِن  اَّللَّ  لَك ْم آَيَاتِِه لَعَلَّك ْم تَْهتَد وَن َشفَا ح 

 ؟ القرآني السابق يتحدث النص ـ عم  1س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ إالم يرشدنا النص القرآني السابق ؟2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال ، يلتقيان فيعرض  م : ) ال يحل  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلب ـ 
 هذا ، ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسالم ( 

 ـ عم يتحدث الحديث الشريف السابق ؟1س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ إالم يرشدنا الحديث الشريف السابق ؟2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 قال الشاعر :  ج ـ

 اـــــــــــــفي ثياب الواعظين  ا ـــــــــــبرز الثعلب يوم

 اـــــــــــــــــويسب الماكرين  فمشى في األرض يهدي 

 ناـــــــــــــــــــــه العالميـــإل  د هلل ـــــــــــــويقول الحم

 ؟ الشاعر في األبيات السابقةـ عم يتحدث 1س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ؟ ترشدنا األبيات السابقةـ إالم 2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

أي بهجة للحياة إن خلت من أصدقاء يشاركوننا إياها  من منا يستهيع العيش بال أصدقاء وخالن وندماء !د ـ     
قس    وة األيام ، وتقلبات الدهر ، وقد أفاض  ، نأنس بهم ونؤنس    هم ، ونعهيهم ونأخذ منهم ، نهب إليهم لنش    كو

الفالسفة والحكماء في سمات الخليل وعدوا له صفات يجب أن يتخلى بها ، قبل أن ركن إليه ونسمه بالوفاء ، 
لكنني أحببت أن أحذرك ـ يا صديق ـ من صنف من اإلصدقاء يهبه معهم الواحد منا وال يرتفع ينغصون عليه 

 لون قاتم كئيب .حياتهم ويصبغون أيامهم ب

 :، هو ـ الهدف الذي يرمي إليه الكاتب من العبارة السابقة 1س

 ( )      . ـ بيان أثار الصديق السلبي

 ( )    ـ الدعوة إلى حسن اختيار األصدقاء .

 ( )    ـ إلقاء الضوء على الصديق اإليجابي .

 ـ أصوغ فكرة رئيسة للموضوع السابق في لغة سليمة . 2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ
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----------------------------------------------------------------------ــ أصوغ فكرة ثانوية من الفكرة الرئيسة في لغة سليمة . 3س

وِف ------------------------------------------------------------------------------------------ ْر بِاْلَمْعر  اَلةَ َوأْم  قال تعالى : )يَا ب نَيَّ أَقِِم الصَّ
ْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعزْ  وِر )َواْنهَ َعِن اْلم  ْر َخدََّك ِللنَّاِس َواَل تَْمِش فِي 17ِم اأْل م  ( َواَل ت َصع ِ

وٍر ) ْختَاٍل فَخ  َ اَل ي ِحبُّ ك لَّ م  ( َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغض ْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَْنكََر 18اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ اَّللَّ
 ((19اأْلَْصَواِت لََصْوت  اْلَحِميِر )

 ة الوصية في حياة اإلنسان ـ ما أهمي 1س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 مواصفات الوصية المؤثرة ؟ اـ م 2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ بين الفرق بين سلوك اإلنسان الملتزم بوصايا لقمان عليه السالم وسلوك اإلنسان غير الملتزم بها .3س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ؟ع ملسالم على مستوى الفرد والمجتة على التزام وصايا لقمان عليه االنتائج المترتبما ـ 4س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 . والثانية  الوصية األولىـ استخلص الغرض الرئيس من  5س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـالوصية األولى :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ: الثانيةالوصية 

 للغوية :ا ثانيا ـ الثروة

 أنكص شتى أحمق أوجب الكلمة

     معناها

 

 

 

 كنوز آفاق حكماء  أدوية الكلمة

     مفردها

 قريحة حي أجر منزل سرير الكلمة
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 ـ بين معنى كلمة ) نشأ ( في الجمل التالية :2س

  --------------------------------------------------معناها :     . الش يء   نَشأ -

بيُّ  نَشأـ   --------------------------------------------------معناها :     .الصَّ

 --------------------------------------------------معناها :    .من غيره /عن غيره نَشأـ 

 --------------------------------------------------ناها : مع    .في بيت فالن  نَشأـ 

 --------------------------------------------------معناها :    .في حجر فالن  نشأ -

 : ضع التصريف المناسب من مادة ) عزم ( فيما يلي ، مما بين القوسينـ 3س

 ) عزيمة ـ عزائم ـ عزومة ـ العزم ـ عازم ـ اعتزم (

 الرجل على السفر .--------------------------------------------------ـ 

 صديقي في منزله لتناول وجبة الغداء .--------------------------------------------------ـ قبلت 

 .--------------------------------------------------تأتي --------------------------------------------------ـ على قدر أهل 

 المؤمن قوية .--------------------------------------------------ـ 

 على تحقيق التفوق هذا العام ـ باذن هللا تعالى ـ .--------------------------------------------------ـ أنا 

 صحة الرسم الهجائي :

 الكلمات التالية تنوين فتح :ـ أنون 1س

 --------------------------------------مدرسة :  --------------------------------------: كاتبة   ----------------------------------- ـ كتاب :

 -----------------------------------------عمل :  ------------------------------------معلمة :  ----------------------------------ـ فصل : 

 ---------------------------------------- مقلمة : -------------------------------------- بنك :  ------------------------------------- بيت : 

 ---------------------------------------- مسلم : -----------------------------------:  مسلمة --------------------------------ـ مؤمنة : 

 --------------------------------------- شهيدة : -------------------------------------- نبي :  --------------------------------ـ رسول : 

 التالية :ب الخهأ اإلمالئي في الكلمات المظللة في الجمل ـ صو  2س

 -----------------------------------------   ممتعة اليوم . قصتاـ قرأت 

 -----------------------------------------   يتيما اليوم . هفلً ـ أسعدت 

      جمعها
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 -----------------------------------------،  -----------------------------------------  . حديثتا سيارتنـ اشترى والدي 

 -----------------------------------------،  -----------------------------------------   جميلً  بيتً ـ أنشأ المهندس 

 الحروف الناسخة ، معانيها ، وعملها : ، السالمة اللغوية

 لعل  ليت  كأن  لكن  أن  إن

           

أك
للت

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
يد

 

 

أك
للت

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ــ
يد

 

 

ست
ال

ل
ـــ

ـــ
ـ

ك
را

د
 

 

بي
ش

للت
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـ

ه
 

 

ثه
دو

ح
ن 

مك
 ي

ال
ا 

 م
ي

من
ت

 

 

ثه
دو

ح
ن 

مك
 ي

ما
ء 

جا
ر

 

 

   

 

      

 ويسمى خبرها . وترفع الخبرويسمى اسمها ،  فتنصب المبتدأتدخل على الجملة االسمية ،  عملها

 التدريبات :

 وبين عالمة إعراب كل منهما :واسمه وخبره ، ـ حدد الحرف الناسخ ، 1س

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ :   ـ إن العلم نور .

  ------------------------------------------------------------- ـ عالمة نصبه :   ----------------------------------------- ـ اسمه :

  -------------------------------------------------------------- ـ عالمة رفعه :   ----------------------------------------- ـ خبره :

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ : ـ علمت أن الصدق منجاة من النار .

  ------------------------------------------------------------- ـ عالمة نصبه :   ----------------------------------------- ـ اسمه :

 -------------------------------------------------------------- رفعه :ـ عالمة    ----------------------------------------- ـ خبره :

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ :  ـ األب كريم ولكن األم عهوفة .
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  ------------------------------------------------------------- :ـ عالمة نصبه    ----------------------------------------- ـ اسمه :

 -------------------------------------------------------------- ـ عالمة رفعه :   ----------------------------------------- ـ خبره :

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ :  ـ كأن القراءة غذاء العقول .

  ------------------------------------------------------------- ـ عالمة نصبه :   ----------------------------------------- ـ اسمه :

 -------------------------------------------------------------- ـ عالمة رفعه :   ----------------------------------------- ـ خبره :

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ :  ليت األسد عصفور وديع .ـ 

  ------------------------------------------------------------- نصبه :ـ عالمة    ----------------------------------------- ـ اسمه :

 -------------------------------------------------------------- ـ عالمة رفعه :   ----------------------------------------- ـ خبره :

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ :   ـ لعل االختبار سهل .

  ------------------------------------------------------------- ـ عالمة نصبه :   ----------------------------------------- ـ اسمه :

 -------------------------------------------------------------- ـ عالمة رفعه :   ----------------------------------------- ـ خبره :

 ـ أدخل حرفا ناسخا مرة ، وفعال ناسخا مرة أخرى  على الجمل التالية ، وغير ما يلزم :2س

 ـ تذكر أن األفعال الناسخة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ، وهي : 

 مادام ـ مازال ( ) كان ـ أصبح ـ أضحى ـ ظل ـ أمسى ـ بات  صار ـ ليس ـ

 ـ الزكاة فريضة على كل مسلم قادر .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ حرف ناسخ : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ فعل ناسخ : 

 ـ الجنديان حارسان أمينان .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ حرف ناسخ : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ فعل ناسخ : 
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 ـ المؤمنون محافظون على صلواتهم .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ حرف ناسخ : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ فعل ناسخ : 

 ـ األمهات رحيمات .

 قادرون على تحقيق التفوق .المجتهدون ـ الهالب 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ حرف ناسخ : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ فعل ناسخ : 

 خطا تحت الخطأ النحوي ، ثم صوبه في الجمل التالية : ـ ضع3س

 --------------------------------------------------------ـ الصواب :  ـ هل تعلم أن األهباء العرب مؤسسين لعلوم الهب .

 --------------------------------------------------------ـ الصواب :  ـ مازال المسلمين محافظين على سنة نبيهم الكريم .

 --------------------------------------------------------ـ الصواب :     ـ إن الفائقون مكرمون من الجميع .

 ة :ــــــــــــــــــالكتاب

 ـ أكمل الخريطة الذهنية بأهم المعلومات عن الشخصية التالية :1س

،  1966، وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 1941ت عام ولد الش  اعر عبد هللا العتيبي في الكوي   
، وعين أس    تاذا في جامعة الكويت، حتى ص    ار عميدا لكلية  1977كما حص    ل على ش    هادة الدكتوراة عام 

 م .1994اآلداب ، وله دواوين منها : مزار الحلم ، توفي الشاعر الدكتور عام 

   

 

 

 

 

 

 

 اسم الشخصية

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

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

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

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

-----------------------------------
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 ـ أكتب ثالث فقرات عن حسن الخلق ، مستعينا بالمحاور التالية :2س

 الخلق على الفرد والمجتمع .ـ أثر حسن   ـ صور حسن الخلق .  ـ أهمية حسن الخلق .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 :على الميداليات المدرسةبالرياضات التي حصل فيها ـ أكمل الخريطة الذهنية 1س
ش اركت الفرق الرياض ية بالمدرس ة الجماعية والفردية في كل المس ابقات المدرس ية ، حيث حص ل فريق كرة 

سجل العداء خالد اليد على الميدالية الذهبية ، وحل فريق كرة  ضية ، و صوله على الميدالية الف صيفا بح القدم و
الش    هي رقما قياس    يا جديدا وحص    ل على الميدالية الذهبية ، كما اس    تهاع فريق كرة الس    لة الحص    ول على 
الميدالية البرونزية رغم الص    عوبات التي واجهت الفريق نتيجة اإلص    ابات ، كما اقتنص فريق الكرة الهائرة 

 الذهبية .الميدالية 

   

 

 

 

 

 المسابقات المدرسة 
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- 

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

-----------------------------------
- 
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 ، مستعينا بالمحاور التالية :عن الرياضة في الكويت ، وأهميتها ـ أكتب ثالث فقرات 2س

 ـ أثر الرياضة على الفرد والمجتمع .  ـ أهميتها .  ـ الرياضة في الكويت .

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 منطقة الجهراء التعليمية

 الشمالنمدرسة عبد اللطيف سعد 

 تدريبات ومراجعات لالختبار القصير

 

 إعداد

 

 قسم اللغة العربية 

 

 الخطيب أحمد صالح         أ /سمير أحمد مصطفى  /أ

 أ/ عمر دبي الحربي 

 أ / محمد مأمون أبو العطا                                                  

 

 

 أ/ محمد النبوي الشربيني      رئيس القسمتحت إشراف                     

 

 

               

 مدير المدرسة: أ/ سعود بدر الضفيري                                       
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 األولىالوحدة 

 :أوال ـ الفهم واالستيعاب  

دة الرسول ـ صلى بقيا) وقعت غزوة الخندق في شهر شوال من العام الخامس من الهجرة ، بين المسلمين     
واألحزاب ، وهم مجموعة من القبائل العربية ، نقضوا عهدهم مع الرسول ـ      صلى هللا عليه  هللا عليه وسلم (
ـ فجاؤوا ل ـ بحفر  .لقضاء على المسلمين وسلم  ـ صلى هللا عليه وسلم  وقد أشار سلمان الفارسي على الرسول 

خندق ، قال : ) يا رسول هللا ، إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا ، فهل لك يا رسول هللا أن 
 سلمان الفارسي المسلمين ، وانتصر المسلمون في هذه الغزوة نصرا مؤزرا . تخندق ( ؟ فأعجب رأي  

 س ـ أحدد حقيقة ورأيا وردا في الموضوع :

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:ـ حقيقة 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:ـ رأي 

 مما يلي بصياغة صحيحة :شريف من كل حديث  الغرض الرئيسس ـ أسجل 

 الحديث األول :

  وعنده، علي  بن الحسن  -ص   لى هللا عليه وس   لم  -قال : قبَّل رس   ول هللا  -رض   ي هللا عنه  -عن أبي هريرة 
 رسول إليه فنظر،  أحدًامنهم قبَّلت   ما،  الولد من عشرة لي : إن قرعاأل فقالجالًسا، التميمي  حابس بن قرعاأل

 ))من ال يَرحم ال ي رحم ((قال:  ثم -صلى هللا عليه وسلم  -الله 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:الغرض ـ 

 الحديث الثاني :

َصلَّى اَّللَّ  َعلَْيِه   ِ ول  اَّللَّ س  ِ قَاَل : قَاَل َر ْدِري  َسِعيٍد اْلخ  َسلََّم : )) َمْن َكاَن لَه  ثاَلث  بَنَاٍت أَْو ثاَلث  أََخَواٍت َعْن أَبِي  َو
َ فِيِهنَّ فَلَه  اْلَجنَّة (( نَّ َواتَّقَى اَّللَّ ْحبَتَه   أَْو اْبنَتَاِن أَْو أ ْختَاِن فَأَْحَسَن ص 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:الغرض ـ 

 الحديث الثالث :

أنها قالت : " جاءتني مس    كينة تحمل ابنتين لها فأهعمتها ثالث  -رض    ي هللا عنها  -عن عائش    ة أم المؤمنين 
ابنتاها فش      قت التمرة التي تمرات فأعهت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاس      تهعمتها 

سلم فقال : " إن  صلى هللا عليه و سول هللا  صنعت لر شأنها فذكرت الذي  كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني 
 هللا قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار ."

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:الغرض ـ 
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 (األجهزة الذكية )  

ب  البعيد والمجهول ، وأغلب المستخدمين يقدمون أنفسهم  بأسماء مستعارة ، لقد أصبحت هذه البرامج تقر     

وأما من هم  حولنا فقد ابتعدنا عنهم ونس   ينا هرق الحوار معهم ذ لذا فان ابني عبد هللا قرر أن  يس   تبدل هاتفه  

لتواصل مع اآلخرين وهذا ما فعلته أنا أيضا، وألغيت  كل أنواع  برامج  التواصل االجتماعي ،على أن أبدأ با

 باالتصال المباشر واللقاءات كتلك التي كانت بيننا فليعذرني أصدقائي . 

 قوسين :الثانوية (  مما يلي بين  ،أكتب نوع كل فكرة ) رئيسة  -1س

 (  ------------------------------------------------)  ا هو نافع  ومنها ما هو ضار.برامج الهواتف  الذكية منها م -

 (  ------------------------------------------------)  يد خبراتهم وتنير دروب حياتهم .حوارات اآلباء مع أبنائهم تز -

 (  ------------------------------------------------)  .التواصل االجتماعي قناعة شخصية قرار الوالد بالغاء برامج  -

 (  ------------------------------------------------)  أوسع إفادة من األجهزة القديمة .الهواتف الذكية المتداولة حديثا  -

 (  ------------------------------------------------)  ـ اإلسراف في استخدام الهواتف الذكية يعزز العزلة عمن حولنا .

 (  ------------------------------------------------)  ـ استخدام الهواتف الذكية في أثناء قيادة السيارة مخاهرة كبيرة .

 ـ ما الموضوع الذي يتناوله الكاتب في هذا المقال ؟2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ ما أبرز معلومة استوقفتك في هذا المقال ؟3س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ ما رأيك في القرار الذي اتخذه كل من الكاتب وولده عبد هللا ؟4س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

ـ  سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله : اإلمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ، ورجل قلبه معلق في  3س
ذات منصب وجمال فقال إني أخاف هللا  المساجد ، ورجالن تحابا في هللا اجتمعا وتفرقا عليه ، ورجل هلبته امرأة

 فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه . ةورجل تصدق بصدق

 ـ أبين حالة المؤمنين والكافرين يوم القيامة :1س

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمؤمنين :ـ حالة ا

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ حالة الكافرين :

 ـ أستخلص ثالثا من القيم السلوكية من الحديث الشريف .2س

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ 

 ـ أبين الغرض الرئيس من الحديث الشريف .  3س
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

وَن أ ـ     ْسِلم  وت نَّ إِالَّ َوأَْنت ْم م  َ َحقَّ ت قَاتِِه َواَل تَم  ِ  (102)قال تعالى : )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمن وا اتَّق وا اَّللَّ وا بَِحْبِل اَّللَّ َواْعتَِصم 
ِ َعلَْيك ْم إِْذ ك ْنت ْم أَْعدَاًء فَأَلََّف بَْيَن ق ل وبِك ْم فَأَص     ْ  وا نِْعَمةَ اَّللَّ ق وا َواْذك ر  بَْحت ْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوك ْنت ْم عَلَى َجِميعًا َواَل تَفَرَّ

ْفَرةٍ ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَك ْم ِمنْ   ((103)َها َكذَِلَك ي بَي ِن  اَّللَّ  لَك ْم آَيَاتِِه لَعَلَّك ْم تَْهتَد وَن َشفَا ح 

 ؟ القرآني السابق يتحدث النص ـ عم  1س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ إالم يرشدنا النص القرآني السابق ؟2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال ، يلتقيان فيعرض  م : ) ال يحل  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلب ـ 
 هذا ، ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسالم ( 

 ـ عم يتحدث الحديث الشريف السابق ؟1س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ إالم يرشدنا الحديث الشريف السابق ؟2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 قال الشاعر :  ج ـ

 اـــــــــــــفي ثياب الواعظين  ا ـــــــــــبرز الثعلب يوم

 اـــــــــــــــــويسب الماكرين  فمشى في األرض يهدي 

 ناـــــــــــــــــــــه العالميـــإل  د هلل ـــــــــــــويقول الحم

 ؟ الشاعر في األبيات السابقةـ عم يتحدث 1س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ؟ ترشدنا األبيات السابقةـ إالم 2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

أي بهجة للحياة إن خلت من أصدقاء يشاركوننا إياها  من منا يستهيع العيش بال أصدقاء وخالن وندماء !د ـ     
قس    وة األيام ، وتقلبات الدهر ، وقد أفاض  ، نأنس بهم ونؤنس    هم ، ونعهيهم ونأخذ منهم ، نهب إليهم لنش    كو

الفالسفة والحكماء في سمات الخليل وعدوا له صفات يجب أن يتخلى بها ، قبل أن ركن إليه ونسمه بالوفاء ، 
لكنني أحببت أن أحذرك ـ يا صديق ـ من صنف من اإلصدقاء يهبه معهم الواحد منا وال يرتفع ينغصون عليه 

 لون قاتم كئيب .حياتهم ويصبغون أيامهم ب

 :، هو ـ الهدف الذي يرمي إليه الكاتب من العبارة السابقة 1س

 ( )      . ـ بيان أثار الصديق السلبي

 ( )    ـ الدعوة إلى حسن اختيار األصدقاء .

 ( )    ـ إلقاء الضوء على الصديق اإليجابي .

 ـ أصوغ فكرة رئيسة للموضوع السابق في لغة سليمة . 2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ أصوغ فكرة ثانوية من الفكرة الرئيسة في لغة سليمة . 3س
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

ْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ  وِف َواْنهَ َعِن اْلم  ْر بِاْلَمْعر  اَلةَ َوأْم  ِم  ذَِلَك ِمْن عَزْ قال تعالى : )يَا ب نَيَّ أَقِِم الصَّ
وِر ) وٍر )17اأْل م  ْختَاٍل فَخ  َ اَل ي ِحبُّ ك لَّ م  ْر َخدََّك ِللنَّاِس َواَل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ اَّللَّ ( 18( َواَل ت َصع ِ

 ((19َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغض ْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوت  اْلَحِميِر )

 ية الوصية في حياة اإلنسان ـ ما أهم 1س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 مواصفات الوصية المؤثرة ؟ اـ م 2س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ـ بين الفرق بين سلوك اإلنسان الملتزم بوصايا لقمان عليه السالم وسلوك اإلنسان غير الملتزم بها .3س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 ؟ع ملسالم على مستوى الفرد والمجتة على التزام وصايا لقمان عليه االنتائج المترتبما ـ 4س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 . والثانية  الوصية األولىـ استخلص الغرض الرئيس من  5س

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـالوصية األولى :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ: الثانيةالوصية 

 للغوية :ا ثانيا ـ الثروة

 أنكص شتى أحمق أوجب الكلمة

     معناها

 

 

 

 كنوز آفاق حكماء  أدوية الكلمة

     مفردها

 قريحة حي أجر منزل سرير الكلمة
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 ـ بين معنى كلمة ) نشأ ( في الجمل التالية :2س

  --------------------------------------------------معناها :     . الش يء   نَشأ -

بيُّ  نَشأـ   --------------------------------------------------معناها :     .الصَّ

 --------------------------------------------------معناها :    .من غيره /غيرهعن  نَشأـ 

 --------------------------------------------------معناها :     .في بيت فالن  نَشأـ 

 --------------------------------------------------معناها :    .في حجر فالن  نشأ -

 : التصريف المناسب من مادة ) عزم ( فيما يلي ، مما بين القوسينضع ـ 3س

 ) عزيمة ـ عزائم ـ عزومة ـ العزم ـ عازم ـ اعتزم (

 الرجل على السفر .--------------------------------------------------ـ 

 لتناول وجبة الغداء .صديقي في منزله --------------------------------------------------ـ قبلت 

 .--------------------------------------------------تأتي --------------------------------------------------ـ على قدر أهل 

 المؤمن قوية .--------------------------------------------------ـ 

 على تحقيق التفوق هذا العام ـ باذن هللا تعالى ـ .--------------------------------------------------ـ أنا 

 صحة الرسم الهجائي :

 ـ أنون الكلمات التالية تنوين فتح :1س

 --------------------------------------مدرسة :  --------------------------------------: كاتبة   ----------------------------------- ـ كتاب :

 -----------------------------------------عمل :  ------------------------------------معلمة :  ----------------------------------ـ فصل : 

 ---------------------------------------- مقلمة : -------------------------------------- بنك :  ------------------------------------- بيت : 

 ---------------------------------------- مسلم : -----------------------------------:  مسلمة --------------------------------ـ مؤمنة : 

 --------------------------------------- شهيدة : -------------------------------------- نبي :  --------------------------------ـ رسول : 

 ب الخهأ اإلمالئي في الكلمات المظللة في الجمل التالية :ـ صو  2س

 -----------------------------------------   ممتعة اليوم . قصتاـ قرأت 

 -----------------------------------------   يتيما اليوم . هفلً ـ أسعدت 

      جمعها
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 -----------------------------------------،  -----------------------------------------  . حديثتا سيارتنـ اشترى والدي 

 -----------------------------------------،  -----------------------------------------   جميلً  بيتً ـ أنشأ المهندس 

 الحروف الناسخة ، معانيها ، وعملها : ، السالمة اللغوية

 لعل  ليت  كأن  لكن  أن  إن

           

أك
للت

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
يد

 

 

أك
للت

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ــ
يد

 

 

ست
ال

ل
ـــ

ـــ
ـ

ك
را

د
 

 

بي
ش

للت
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـ

ه
 

 

ثه
دو

ح
ن 

مك
 ي

ال
ا 

 م
ي

من
ت

 

 

ثه
دو

ح
ن 

مك
 ي

ما
ء 

جا
ر

 

 

   

 

      

 ويسمى خبرها . وترفع الخبرويسمى اسمها ،  فتنصب المبتدأتدخل على الجملة االسمية ،  عملها

 التدريبات :

 وبين عالمة إعراب كل منهما :واسمه وخبره ، ـ حدد الحرف الناسخ ، 1س

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ :   ـ إن العلم نور .

  ------------------------------------------------------------- ـ عالمة نصبه :   ----------------------------------------- ـ اسمه :

  -------------------------------------------------------------- ـ عالمة رفعه :   ----------------------------------------- ـ خبره :

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ : ـ علمت أن الصدق منجاة من النار .

  ------------------------------------------------------------- ـ عالمة نصبه :   ----------------------------------------- ـ اسمه :

 -------------------------------------------------------------- ـ عالمة رفعه :   ----------------------------------------- ـ خبره :

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ :  ـ األب كريم ولكن األم عهوفة .
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  ------------------------------------------------------------- ـ عالمة نصبه :   ----------------------------------------- ـ اسمه :

 -------------------------------------------------------------- ـ عالمة رفعه :   ----------------------------------------- ـ خبره :

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ :  ـ كأن القراءة غذاء العقول .

  ------------------------------------------------------------- عالمة نصبه :ـ    ----------------------------------------- ـ اسمه :

 -------------------------------------------------------------- ـ عالمة رفعه :   ----------------------------------------- ـ خبره :

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ :  ليت األسد عصفور وديع .ـ 

  ------------------------------------------------------------- ـ عالمة نصبه :   ----------------------------------------- ـ اسمه :

 -------------------------------------------------------------- عالمة رفعه :ـ    ----------------------------------------- ـ خبره :

 ---------------------------------------- معناها :  ---------------------- الحرف الناسخ :   ـ لعل االختبار سهل .

  ------------------------------------------------------------- ـ عالمة نصبه :   ----------------------------------------- ـ اسمه :

 -------------------------------------------------------------- ـ عالمة رفعه :   ----------------------------------------- ـ خبره :

 لية ، وغير ما يلزم :ـ أدخل حرفا ناسخا مرة ، وفعال ناسخا مرة أخرى  على الجمل التا2س

 ـ تذكر أن األفعال الناسخة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ، وهي : 

 ) كان ـ أصبح ـ أضحى ـ ظل ـ أمسى ـ بات  صار ـ ليس ـ مادام ـ مازال (

 ـ الزكاة فريضة على كل مسلم قادر .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ حرف ناسخ : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ فعل ناسخ : 

 ـ الجنديان حارسان أمينان .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ حرف ناسخ : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ فعل ناسخ : 
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 ـ المؤمنون محافظون على صلواتهم .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ حرف ناسخ : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ فعل ناسخ : 

 ـ األمهات رحيمات .

 التفوق .قادرون على تحقيق المجتهدون ـ الهالب 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ حرف ناسخ : 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ فعل ناسخ : 

 خطا تحت الخطأ النحوي ، ثم صوبه في الجمل التالية : ـ ضع3س

 --------------------------------------------------------ـ الصواب :  ـ هل تعلم أن األهباء العرب مؤسسين لعلوم الهب .

 --------------------------------------------------------ـ الصواب :  على سنة نبيهم الكريم . ـ مازال المسلمين محافظين

 --------------------------------------------------------ـ الصواب :     ـ إن الفائقون مكرمون من الجميع .

 ة :ــــــــــــــــــالكتاب

 المعلومات عن الشخصية التالية :ـ أكمل الخريطة الذهنية بأهم 1س

،  1966، وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 1941ت عام ولد الش  اعر عبد هللا العتيبي في الكوي   
، وعين أس    تاذا في جامعة الكويت، حتى ص    ار عميدا لكلية  1977كما حص    ل على ش    هادة الدكتوراة عام 

 م .1994توفي الشاعر الدكتور عام  اآلداب ، وله دواوين منها : مزار الحلم ،

   

 

 

 

 

 

 

 اسم الشخصية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------
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 ـ أكتب ثالث فقرات عن حسن الخلق ، مستعينا بالمحاور التالية :2س

 ـ أثر حسن الخلق على الفرد والمجتمع .  ـ صور حسن الخلق .  ـ أهمية حسن الخلق .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 :على الميداليات المدرسةبالرياضات التي حصل فيها ـ أكمل الخريطة الذهنية 1س
ش اركت الفرق الرياض ية بالمدرس ة الجماعية والفردية في كل المس ابقات المدرس ية ، حيث حص ل فريق كرة 

سجل العداء خالد اليد على الميدالية الذهبية ، وحل فريق كرة  ضية ، و صوله على الميدالية الف صيفا بح القدم و
الش    هي رقما قياس    يا جديدا وحص    ل على الميدالية الذهبية ، كما اس    تهاع فريق كرة الس    لة الحص    ول على 
الميدالية البرونزية رغم الص    عوبات التي واجهت الفريق نتيجة اإلص    ابات ، كما اقتنص فريق الكرة الهائرة 

 الذهبية .الميدالية 

   

 

 

 

 

 المسابقات المدرسة 

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

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

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

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

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

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



 
 

 

 
11 

 

 

 

 

 ، مستعينا بالمحاور التالية :عن الرياضة في الكويت ، وأهميتها ـ أكتب ثالث فقرات 2س

 ـ أثر الرياضة على الفرد والمجتمع .  ـ أهميتها .  ـ الرياضة في الكويت .

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

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

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

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

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

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

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

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

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



           

                                                        

    اٌكبظـ ٌٍصف ثبٌثخثٕه اٌفزؽح اي           
                                                                    (1     )

                                          :-أوًّ اٌؼجبؼاد اٌزبٌٍخ ثّب ٌٕبقجٙب          

  

 

 

     

 77  ثسؽح ........... ثعأ اٌزٕمٍت ػٓ إٌفظ فً ظٌٚخ اٌىٌٛذ فً زمً .1

 80  إٌفظ ...............اٌّصعؼ األقبقً ٌٍطبلخ ٘ٛ .2

 81 اٌمّر   ............ٌكّى   ٔدسذ اٌٍّّىخ اٌؼؽثٍخ اٌكؼٛظٌخ فً إٔزبج ِسصٛي .3

 91  اٌّزٛقظ .....اٌؼؽثً إٌى خٕف اٌجسؽ رؽخغ أصٛي اٌكالالد اٌكىبٍٔخ فً ِٕطمخ اٌطٍٍح .4

 92 اٌطبؼخٍخ  ................ رؼزجؽ شجٗ اٌدؿٌؽح اٌؼؽثٍخ ٍِزمى اٌٙدؽاد .5

 93 ضبؼخٍخ  ................رزمكُ اٌٙدؽاد إٌى لكٍّٓ ٘دؽاد ظاضٍٍخ ٚ٘دؽاد  .6

 93 أٚؼثب  ....... ٌؽثظ اٌطٍٍح اٌؼؽثً ثٍٓ لبؼاد اٌؼبٌُ اٌمعٌُ ًٚ٘ لبؼح آقٍب ٚأفؽٌمٍب ٚ .7

 94 أٚؼثب................... أقزمجً اٌطٍٍح اٌؼؽثً أصٛال قىبٍٔخ ِٓ آقٍب ٚأفؽٌمٍب ٚ  .8

 95  اٌصٍٓ ..................أوثؽ اٌعٚي قىبٔب ظٌٚخ ركّى   .9

 95 اٌفبرٍىبْ  ................ألً اٌعٚي قىبٔب ظٌٚخ ركّى  .10

 95  ِكزّؽ..............  ..ػعظ اٌكىبْ فً ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً فً رؿاٌع .11

 97   اٌكؼٛظٌخ ....... ػٓ اٌٛافعٌٓ ً٘  ٔكجخ اٌّٛاطٍٕٓ اٌزً ٌفٛق فٍٙب اٌطٍٍدٍخ ظٌٚخاي .12

 97  اإلِبؼاد......  اٌعٌٚخ اٌطٍٍدٍخ اٌزً رمً فٍٙب ٔكجخ اٌّٛاطٍٕٓ ػٓ اٌٛافعٌٓ ً٘  .13

 97 ِبؼاد اإل ...................أػٍى ٔكجخ ٌٍٛافعٌٓ فً ظٌٚخ ضٍٍدٍخ ركّى  .14

 98  ِٕطفضخ ....................اٌىثبفخ اٌكىبٍٔخ فً ِٕطمخ اٌطٍٍح اٌؼؽثً وثبفخ  .15

 99  اٌكؼٛظٌخ .................. أوجؽ ظٌٚخ ضٍٍدٍخ ِٓ زٍث اٌّكبزخ ظٌٚخ ركّى  .16

 99  اٌجسؽٌٓ................. ألً ظٌٚخ ضٍٍدٍخ ِٓ زٍث اٌّكبزخ ظٌٚخ ركّى  .17

 100 اٌكؼٛظٌخ ................. ٌّؽوؿ األٚي فً ػعظ اٌكىبْ ً٘ ظٌٚخ ضٍٍدٍخ رسزً ا .18

 100 اٌىٌٛذ ................ً٘  ضٍٍدٍب ظٌٚخ ضٍٍدٍخ رسزً اٌّؽوؿ اٌؽاثغ فً ػعظ اٌكىبْ .19

 101 ِٕغٌٍٛب .....................  ألً وثبفخ قىبٍٔخ فً اٌؼبٌُ فً ظٌٚخ  .20

 101  ِٛٔبوٛ .................        .أوثؽ وثبفخ قىبٍٔخ فً اٌؼبٌُ فً ظٌٚخ   .21

 95 ٍٍِْٛ ٔكّخ646,475,000    ---------َ 2005ثٍغ ػعظ قىبْ اٌؼبٌُ ػبَ  .22

 101 ِٕغٌٍٛب  --ٚألٍٙب  ---ِٛٔبوٛ    --ظٌٚخ ركّى أوثؽ ظٌٚخ فً اٌؼبٌُ وثبفخ قىبٍٔخ .23

24.   



       
 ( 2)                               :-ـ ٚضغ رسزٙب ضظ اضزؽ اإلخبثخ اٌصسٍسخ ِٓ ثٍٓ األلٛا( ة )          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

      

 

 

: ثعأ اٌزٕمٍت ػٓ إٌفظ فً ظٌٚخ اٌىٌٛذ ػبَ  .1

    (1932-  1933-  1934-  1935  )  

77 

: ػبَ  وٌٛزً رُ رصعٌؽ أٚي شسٕخ ٔفظ .2

              (1943-  1944-  1945-  1946   )

77 

:  قّى د أوثؽ اٌعٚي اٌطٍٍدٍخ أزبخب ٌٍٕفظ ظٌٚخ .3

( لطؽ  -اإلِبؼاد   -اٌكؼٛظٌخ -اٌىٌٛذ )                  

78 

: ػاللبد ردبؼٌخ ِزّثٍخ فً  اٌطٍٍدً رؽثظ ظٚي ِدٍف اٌزؼبْٚ .4

(  وً ِب قجك -اٌزؽأؿٌذ  -اٌٛاؼظاد  -اٌصبظؼاد )             

87 

: ٌعي ػٍى ٚخٛظ  فً ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً رشبثٗ اَثبؼ اٌسضبؼٌخ .5

(   رجبػع     -أفصبي ٚرمبؼة  -ٚرمبؼة ارصبي -ارصبي ٚرجبػع )            

91 

:  اقزمجً زٛض إًٌٍ أصٛال قىبٍٔخ ِٓ  .6

(   آقٍب ٚ أفؽٌمٍب ٚ أٚؼثب -أٚؼثب   --أفؽٌمٍب  -آقٍب ) 

94 

:  أوجؽ ظٌٚخ فً ػعظ اٌكىبْ فً اٌؼبٌُ ظٌٚخ ركّى  .7

(  ثبوكزبْ  -أِؽٌىب   -اٌصٍٓ -إٌٙع  -اٌٍبثبْ )               

95 

:  ألً ظٌٚخ فً ػعظ اٌكىبْ فً اٌؼبٌُ ظٌٚخ ركّى  .8

( ٌٍجٍب   -اٌفبرٍىبْ -اٌكٛظاْ  -اٌجسؽٌٓ )              

95 

:  أػٍى ظٌٚخ ضٍٍدٍخ فً ٔكجخ اٌٛافعٌٓ ظٌٚخ ركّى  .9

(    اإلِبؼاد -اٌجسؽٌٓ  -لطؽ -اٌكؼٛظٌخ )  

97 

:  ألً ظٌٚخ ضٍٍدٍخ فً ٔكجخ اٌٛافعٌٓ ظٌٚخ ركّى .10

( لطؽ  -اإلِبؼاد   -اٌكؼٛظٌخ -اٌىٌٛذ )                

97 

:  اٌىثبفخ اٌكىبٍٔخ فً ِٕطمخ اٌطٍٍح اٌؼؽثً وثبفخ  .11

(    ِزعٍٔخ  -ِزٛقطخ   -ِٕطفضخ -ِؽرفؼخ )              

98 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

          
 ( 3)              :-أِبَ اٌؼجبؼح اٌطبطئخ (  ×) أِبَ اٌؼجبؼح اٌصسٍسخ ٚػالِخ (  √)  ضغ ػالِخ ( أ )             

    

 

 

 

 

 

 

 

(  √   )   أصٛي اٌكالالد فً اٌطٍٍح اٌؼؽثً رٕزًّ إٌى اٌجسؽ اٌّزٛقظ ٚشؽق أفؽٌمٍب  .1

 

91 

 

(    X  )                                    غوؽد آثبؼ زضبؼح ظٌّْٛ فً قٍطٕخ ػّبْ        .2

 

91 

 

(      X )               0اٌجسؽٌٓ  إٌى٘بخؽ اٌّؼبضٍع  .3

 

93 

 

(      √)                                          0قٍطٕخ ػّبْ  إٌى٘بخؽ أي قؼٍع ٚاٌٍؼبؼثخ  .4

 

93 

 

(     √)         ال رّثً اٌزمكٍّبد ٚاٌسعٚظ اٌكٍبقٍخ ػبئمب ٌٛزعح اٌثمبفخ اٌطٍٍدٍخ        .5

 

103 

6.   

7.   

8.   

9.   

  

  

  



  

 
                                                    ( 4)                                                      :-صسر ِب رسزٗ ضطب فً اٌؼجبؼاد اٌزبٌٍخ ( أ )       

 

        

 

 

 77 0  اٌغؽثٍخَ  فً اٌسمٛي  1934َ ثعأ اٌزٕمٍت ػٓ إٌفظ فً ظٌٚخ اٌىٌٛذ ػب .1

 اٌشّبٌٍخ                                                                       

 77 ػجع هللا اٌكبٌُثعأ اٌزٕمٍت ػٓ إٌفظ فً ػٙع اٌشٍص  .2

   اٌصجبذ اٌدبثؽ أزّع                          

 80 0  اٌىٙؽثبء ٘ٛ  ػؽثًاٌّصعؼ األقبقً ٌٍطبلخ فً ظٚي اٌطٍٍح اي .3

 إٌفظ                                                                

 81 اٌػؼحٔدسذ اٌٍّّىخ اٌؼؽثٍخ اٌكؼٛظٌخ فً ؾؼاػخ ِسصٛي  .4

 اٌمّر                                                         

 84 0 ظياٌعضً اٌفؽاٌعضً اٌػي رسصً ػٍٍٗ اٌعٌٚخ ٘ٛ  .5

   اٌمًِٛ اٌعضً                                    

 87 0  صبظؼاداٌجضبئغ ٚاٌكٍغ اٌزً رشزؽٌٙب اٌعٌٚخ ركّى  .6

 ٚاؼظاد                                                               

 87 0  ٚاؼظاد إػبظح رصعٌؽ اٌجضبئغ اٌّكزٛؼظح  ركّى 

 رؽأؿٌذ                                                                            

 91  اٌجسؽ األزّؽرؽخغ أصٛي اٌكالالد اٌكىبٍٔخ فً ِٕطمخ اٌطٍٍح اٌؼؽثً إٌى خٕف  .7

   اٌّزٛقظ اٌجسؽ                                                     

 92  اضٍٍخاٌعرؼزجؽ شجٗ اٌدؿٌؽح اٌؼؽثٍخ ٍِزمى اٌٙدؽاد  .8

 اٌطبؼخٍخ                                    

 93 0 اٌجسؽٌٓ٘بخؽ آي اٌصجبذ إٌى  .9

 اٌىٌٛذ                                      

 95 0إٌٙع أوثؽ ػعظ ٌٍكىبْ فً اٌؼبٌُ فً  .10

 اٌصٍٓ                               

 99 اٌطبِفح ٌٍعٚي اٌطٍٍدٍخ اٌّؽوؿ رسزً ظٌٚخ اٌىٌٛذ ِٓ زٍث ػعظ اٌكىبْ ثبٌٕكت

 اٌؽاثغ                                                         

 102  ِطزٍفخخٍّغ قىبْ ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً غٚ ثمبفبد 

 ِزشبثٙخ                                         

11.   

  

12.   

  

13.   

  

14.   

  

  

  



                                                                                                             

                                                                                                                           (5 ) 
     

  :-ثٛضغ اٌؽلُ إٌّبقت ثٍٓ األلٛاـ ( ة ) ٚػجبؼاد اٌّدّٛػخ ( أ ) ِٛػخ صً ثٍٓ ػجبؼاد اٌّح(  أ)      

 ــــــ80صــــ                                                                                                           
    

( ة ) اٌّدّٛػخ اٌؽلُ إٌّبقت ( أ ) اٌّدّٛػخ  

ٔبطغ (   4)  اٌىٌٛذ - 1

ػٛاًٌ  (  5)  اإلِبؼاد - 2

ظضبْ  (  2)  اٌجسؽٌٓ - 3

اٌؽٚضزٍٓ  (  6)  اٌكؼٛظٌخ - 4

ِؽثبْ  (  1)  ػّبْ - 5

اٌغٛاؼ  (  2)  لطؽ - 6

 

 
                   ــــــ  82صــــ   :-صٕف إٌّبطك اٌؿؼاػٍخ ٌعٚي ِدٍف اٌزؼبْٚ اٌطٍٍدً (   ة)              

ِىخ    -ٌٍٛا   -صالٌٗ   -قًٙ رٙبِخ   -اٌٛفؽح   -قًٙ اٌجبطٕخ   -اٌؼٍٓ   -ظًٌ اٌؼت        

 

     

إٌّبطك اٌؿؼاػٍخ  

اٌٛفؽح اٌؼجعًٌ اٌىٌٛذ 

قًٙ رٙبِخ ِىخ اٌكؼٛظٌخ 

ٌٍٛا اٌؼٍٓ اإلِبؼاد 

صالٌخ قًٙ اٌجبطٕخ ػّبْ 

 

 ( 91)ص  :-ي اٌطٍٍح اٌؼؽة صٕف إٌّبطك اٌزبٌٍخ اٌزً لبِذ فٍٙب زضبؼاد –( ظ ) 

فٍٍىب  --ربؼٚد  –ظثب  –اَ إٌبؼ  –ًٍٍ٘  –ظٌّْٛ             

  

اٌجسؽٌٓ اٌىٌٛذ ػّبْ اٌجسؽٌٓ اٌكؼٛظٌخ لطؽ 

ظٌّْٛ فٍٍىب ظثب ظٌّْٛ ربؼٚد اَ إٌبؼ 

 

 (93)ص  :-صٕف اٌٙدؽاد اٌطٍٍدٍخ اٌزبٌٍخ زكت ِىبٔٙب ِٓ اٌدعٚي اٌزبًٌ  –( ٘ـ )  

٘دؽح ثًٕ ٌبـ  -٘دؽح اٌمٛاقُ –٘دؽح آي ثٛ قؼٍع ٚاٌٍؼبؼثخ  –٘دؽح اٌّؼبضٍع   --٘دؽح آي صجبذ ٚآي ضٍٍفخ  

   

اٌى لطؽ اٌى ؼأـ اٌطٍّخ اٌى اٌىٌٛذ ٚاٌجسؽٌٓ اٌى ػّبْ اٌى اثٛظجً 

آي ثٛ قؼٍع ثًٕ ٌبـ 

ٚاٌٍؼبؼثخ 

اٌّؼبضٍع اٌمٛاقُ آي صجبذ ٚآي ضٍٍفخ 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                              

                                                                                                                    (6  ) 

 

                                                                                                               
  :- حاٌزبًٌ حاٌكًّٙ ادأوًّ اٌّططظ         

 

 84ص             فً ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً اٌصٕبػبد اٌمبئّخ ػٍى إٌفظ                                  

 

       
                                                                                       

 

اٌغبؾ                                        رىؽٌؽ إٌفظ                                  حٚوٍّبٚياٌجزؽ                 
 

 

                                                          

                                                           

 85ص          صٕبػبد ِٕطمخ اٌشؼٍجخ                                                          
 

                                                
 

 

  دثزؽٚ وٍّبٌٚب                                  رىؽٌؽ إٌفظ                                اٌغبؾ                       
 

 

 

 

 

 

 

                     87ص         ظ اٌزدبؼٌخ ؼاٌّٛا                                                           
 

 

 

 

 

  رؽأؿٌذ                                    اٌٛاؼظاد                                 اٌصبظؼاد                     
 

 

 

 

                

               (85) ص         إٌّبطك اٌصٕبػٍخ فً اٌكؼٛظٌخ                                            
 

 

 

 

                           

اٌدجًٍ                                      اٌؽٌبض                                       ٌٕجغ                       
 

 

 

 



 

                                

                                                                                                                                                                    (7  )

 
               ( 81 )ص    :-ػٍى ضؽٌطخ شجٗ اٌدؿٌؽح اٌؼؽثٍخ اٌصّبء اٌزً أِبِه ٔفػ اٌّطٍٛة ( أ )   

 ػٍى قًٙ رٙبِخ (   √ )  ضغ ػالِخ  .1

 

 ػٍى اٌجسؽ األزّؽ (    X  )ضغ ػالِخ  .2

 

 ػٍى ِٕطمخ اٌؼجعًٌ(       ) ضغ ػالِخ  .3

 

 ػٍى ثسؽ اٌؼؽة (        ) ضغ ػالِخ   .4

 

 ػٍى اٌؽٌبض (     )ضغ ػالِخ  .5

 

 ػٍى ِٕطمخ صالٌخ (    # )   ضغ ػالِخ  .6

 

 ػٍى ِٕطمخ ٌٍٛا  (    +   ) ضغ ػالِخ  .7

 

 ػٍى اٌطٍٍح اٌؼؽثً (    =   ) ضغ ػالِخ  .8

    

/////////////////////// ثٙػا اٌشىً  ظًٍ ضٍٍح ػّبْ .9

 

 

 (  80)   ص     :-ػٍى ضؽٌطخ شجٗ اٌدؿٌؽح اٌؼؽثٍخ اٌصّبء اٌزً أِبِه ٔفػ اٌّطٍٛة ( ة )       

 ػٍى زمً اٌؽٚضزٍٓ (     √)   ضغ ػالِخ  .1

 

 ػٍى ٍِٕبء قزؽٖ (     X  ) ضغ ػالِخ  .2

 

 ػٍى زمً ٔبطغ (       )    ضغ ػالِخ  .3

 

 ػٍى ٍِٕبء األزّعي (    )       ضر ػالِخ   .4

 

 ػٍى ؼأـ رٕٛؼح (     # )   ضغ ػالِخ  .5

 

 ػٍى زمً ِؽثبْ (     +)    ضغ ػالِخ   .6

 

 ػٍى ٍِٕبء خجً اٌظٕٗ (    =)    ضغ ػالِخ  .7

 

اؼ   ػٍى زمً اٌغٛ(    )    ضغ ػالِخ  .8

 

                                      

 

 

 

             



 

                                                                                            (   8)                                                   :-ػؽف اٌّفبٍُ٘ ٚاٌّصطٍسبد اٌزبٌٍخ  *                

 

 

 

 

 78إٔزبج إٌفظ   .1

 وٍّخ إٌفظ اٌزً ٌزُ اقزطؽاخٙب ٌالقزفبظح ِٕٙب  

 78اززٍبط إٌفظ   .2

 وٍّخ إٌفظ اٌّطؿٚٔخ فً ثبطٓ األؼض  

 83اٌؿؼاػخ ثعْٚ رؽثٗ   .3

 ً٘ ؾؼاػخ رزُ فً ثٍئخ ِبئٍخ أٚ ؼٍٍِخ أٚ زصى ِضبف إٌٍٙب ِسبًٌٍ غػائٍخ   

 83ثٍٛد ثالقزٍىٍخ   .4

 د فً غٍؽ ِٛاقّٙب ٚرمَٛ ثسّبٌخ اٌّسبصًٍ ِٓ رمٍجبد اٌطمف  ً٘ ؾؼاػخ ضضؽاٚا

 84اٌصٕبػخ   .5

 رسًٌٛ اٌّٛاظ اٌطبَ إٌى ِٛاظ ِصٕؼخ ٌّىٓ االقزفبظح ِٕٙب  

 84اٌعضً اٌمًِٛ   .6

 ٘ٛ ِدّٛع اٌعضٛي اٌزً رسصً ػٍٍٙب اٌعٌٚخ ضالي ػبَ  

 87اٌصبظؼاد   .7

   ً٘ اٌكٍغ ٚاٌجضبئغ اٌزً رجٍؼٙب ظٌٕٚب فً اٌطبؼج

 87اٌٛاؼظاد   .8

 ً٘ اٌكٍغ ٚاٌجضبئغ اٌزً رشزؽٌٙب ظٌٕٚب ِٓ اٌطبؼج  

 87رؽأؿٌذ   .9

 إػبظح رصعٌؽ اٌجضبئغ اٌّكزٛؼظح  

 91اٌكالٌخ   .10

 ِدّٛػخ ِٓ إٌبـ رشزؽن فٍّب ثٍٕٙب فً اٌصفبد اٌدكّبٍٔخ اٌؽئٍكٍخ  

 95اٌؿٌبظح اٌطجٍؼٍخ   .11

 ػعظ اٌٛفٍبد  + ػعظ اٌّٛاٌٍع              

 99اٌىثبفخ اٌكىبٍٔخ   .12

 ػعظ اٌكىبْ ػٍى ِكبزخ اٌعٌٚخ  

 103اٌثمبفخ   .13

 ً٘ ِدّٛػخ ِٓ اٌؼبظاد ٚاٌزمبٌٍع ٚاألضاللٍبد فً ِدزّغ ِٓ اٌّدزّؼبد  

14.   

  

15.   

  

16.   

  

17.   

  

18.   

  

19.   

  



 

        

  (  9)                                (                         اغوؽ اٌكجت )   :-ػًٍ ٌّب ًٌٍ *               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84 0اؾظ٘بؼ اٌصٕبػخ فً ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً  .1

 ثكجت اوزشبف إٌفظ ٚؾٌبظح اٌعضً اٌمًِٛ   

 95 0ػعظ اٌكىبْ فً ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً فً رؿاٌع ِكزّؽ  .2

 ثكجت اٌؿٌبظح اٌطجٍؼٍخ ٚاٌؿٌبظح غٍؽ اٌطجٍؼٍخ  

 97 0اٌؼؽثً  ؾٌبظح ػعظ اٌكىبْ فً ِٕطمخ اٌطٍٍح .3

 ثكجت اوزشبف إٌفظ  

4.  ًً  102 0رشبثٗ قىبْ ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً رشبثٙب وجٍؽاً

 ألٔٗ رؽثظ ثٍُٕٙ صفبد ِشزؽوخ  

 93 0اقزمجً زٛض اٌطٍٍح اٌؼؽثً ِٛخبد قىبٍٔخ ِٓ وً إٌّبطك  .5

 ألٔٗ ٌسزً ِٛلغ خغؽافً ُِٙ ثٍٓ لبؼاد اٌؼبٌُ اٌمعٌُ  

 98 0ٔطمخ اٌطٍٍح اٌؼؽثً اٌىثبفخ اٌكىبٍٔخ ِٕطفضخ فً َ .6

 ثكجت إٌّبش اٌصسؽاٚي اٌسبؼ ٚوػٌه اٌفمؽ اٌشعٌع  

7.   

  

8.   

  

9.   

  

10.   

  

11.   

  

12.   

  

13.   

  

14.   

  

15.   

  



                                                                                                                    

                                                                                                                            (10  )

 

 (96-95)ص :لبؼْ ثٍٓ اٌؿٌبظح اٌطجٍؼٍخ ٚاٌؿٌبظح غٍؽ اٌطجٍؼٍخ ِٓ زٍث اٌزؼؽٌف ٚاٌكجت ٚاٌؼٛاًِ ( أ ) 
 

األقجبة اٌزؼؽٌف ٚخٗ اٌّمبؼٔخ 

 

اٌؿٌبظح اٌطجٍؼٍخ 

اٌفؽق ثٍٓ ػعظ اٌّٛاٌٍع 

ٚػعظ اٌٛفٍبد 

رٛفؽ فؽص اٌؼًّ  -1

رٛفؽ اٌطعِبد  -2

 رٛفؽ األِٓ -3

ً٘ اٌزً رزُ ػٓ طؽٌك اٌؿٌبظح غٍؽ اٌطجٍؼٍخ 

اٌٙدؽح 

 اٌٙدؽح -1

 

 

 

 

               ( 99) ص : لبؼْ ثٍٓ ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً ِٓ زٍث اٌّكبزخ ٚاٌزؽرٍت فً ػعظ اٌكىبْ  (  ة)      

 

      

 

       

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

اٌزؽرٍت فً ػعظ اٌكىبْ اٌّكبزخ ٚخٗ اٌّمبؼٔخ 

اٌؽاثغ  2وُ 18,000اٌىٌٛذ 

األٚي  2وُ 2,240,000اٌكؼٛظٌخ 

اٌكبظـ  2وُ 707اٌجسؽٌٓ 

اٌطبِف  2وُ 11,427لطؽ 

اٌثبٌث  2وُ 83,600اإلِبؼاد 

اٌثبًٔ  2وُ 309,500قٍطٕخ ػّبْ 



 

                                                                                                                         (11  )

             

  (100 -98) ص : الؽأ اٌمطؼخ اٌزبٌٍخ ثُ أخت ػٓ االقئٍخ اٌزً رٍٍٙب ( أ )        

 

صسؽاٚي ظً   إلٍٍُلؽٌجب فً رجعٚ ِٕطفضخ فً ِٕطمخ اٌطٍٍح اٌؼؽثً ٌٍٚف ٘ػا  اٌىثبفخ اٌكىبٍٔخ   

ٚقبُ٘  , ثؼع اوزشبف إٌفظ  إالخػة قىبًٔ  ٔطمخَنٌُٚ ٌصجر , طٛاي اٌمؽْٚ اٌّبضٍخ فً فمؽ شعٌع  

  0ّٔٛ ٚاؾظ٘بؼ صٕبػخ إٌفظ اٌّٛلغ اٌدغؽافً فً 

 ػؽف ِبرسزٗ ضطب ؟               .1

 ػعظ اٌكىبْ                                       

 = -------------------------------------وبٍٔخ اٌف اٌىثبفخ 

ِكبزخ اٌعٌٚخ                                           

 اٌكؼٛظٌخ    ٌٍدٍخ فً اٌّكبزخ ؟شِبً٘ أوجؽ ظٌٚخ  .2

 اٌجسؽٌٓ  ٌٍدٍخ فً اٌّكبزخ ؟شِبً٘ أصغؽ ظٌٚخ  .3

  ْاٌجسؽي؟   2اٌىثبفخ اٌكىبٍٔخ ٌٍفؽظ فً وُِبً٘ أوثؽ ظٌٚخ ضٍٍدٍخ فً  .4

 قٍطٕخ ػّبْ    ٌٍدٍخ فً إٌّٛ اٌكىبًٔ ؟شِبً٘ أوثؽ ظٌٚخ  .5

 

   

 

                                                           :-أوزت اثٍٕٓ ٌىً ِّب ًٌٍ  ( -ة )         

 

 

   

 
 0ػعظ اٌّسبصًٍ اٌؿؼاػٍخ فً ظٚي ِدٍف اٌزؼبْٚ اٌطٍٍدً  .1

اٌجطبطف    -اٌطٍبؼ   -اٌفٍفً    -اٌطف  -اٌىٛقب   -اٌفؽاٌٚخ   -اٌطّبطُ   

 

82 

 0أقجبة اٌؿٌبظح اٌطجٍؼٍخ  .2

اٌكّبذ ٌٍٛافعٌٓ   -رٛفؽ األِٓ   -اؼرفبع األخٛؼ   -رٛفؽ فؽص اٌؼًّ   

   رٛفؽ اٌطعِبد  -ػبئالرُٙ  ثبصطسبة

 

96 

 

اٌزشبثٗ اٌثمبفً ثٍٓ قىبْ ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً أٚ اٌؽٚاثظ اٌزً رؽة ثٍُٕٙ  .3

0 

اٌزبؼٌص اٌّشزؽن    -اٌٍغخ ٚاٌعٌٓ   -اٌؼبظاد ٚاٌزمبٌٍع   -ٚزعح األصً   

102 

103 

104 

105 

اٌدٙٛظ اٌزً رزجؼٙب زىِٛبد ِدٍف اٌزؼبْٚ اٌطٍٍدً ٌؿٌبظح أزبج  .4

 0اٌّسبصًٍ 

83 

 اقزصالذ االؼاضً  -رٛػٍخ اٌّؿاؼػٍٓ   ج -اٌعػُ اٌّبًٌ ٌٍؿؼاػخ    ة -أ    

 85 0أُ٘ اٌصٕبػبد فً ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً  .5

 رىؽٌؽ إٌفظ  -اٌغبؾ         ج -اٌجزؽٚوٍّبٌٚبد      ة -أ      

 87 0أُ٘ ٚاؼظاد ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً  .6

ٚقبئً  -اٌكٍبؼاد ٚاٌطبئؽاد  ظ -اٌّالثف   ج -اٌّٛاظ اٌغػائٍخ      ة -أ  

االرصبالد 

 

 87 0أُ٘ صبظؼاد ظٚي اٌطٍٍح اٌؼؽثً  .7

 ثزؽٚوٍّبٌٚبد  -ج   اٌغبؾ      -إٌفظ      ة -أ        


