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القراءة(:ن)02

)1أشرح  :تفاقمت ..تكاثرت (1ن) - .........الفتاكة....القاتلة (1ن).............
 )2أكثرهما ضحايا الطرقات – (بحيث يفوق ضحايا الحروب العسكرية2()...ن)
 )3نوعية هذا النص؟  -مقالة ()2
 )4أضع عنوانا للنص.حوادث السير2(..........ن)
 )5استخرج الفكرة الرئيسة للنص حوادث السيروماتخلفه من خسارات مادية وبشرية2(....ن)
.

 )6أصل كل جملة باألسلوب الذي يناسبها :
 -يا لها من حرب ضروس:

أسلوب التعجب (1ن)

 -انها كالحرب العسكرية:

أسلوب التشبيه(1ن).

 )7من بين القيم التالية،ما هي القيمة التي يروجها النص؟– قيمة اجتماعية2(.ن)
 )8أشكل الجمل التالية حسب موقعها في النص 6( :ن) ( 5.5ن.لكل خطا)
الحمالت  -أسلحة – .ال يعد -مكانها وميدانها فهو الشوارع والطرقات -.حان األوان لنعمل معا للحد

التراكيب 6( :ن)
 )1أضع الجملة التالية في ترسيمة مناسبة (2ن)
نعت
خبره
اسمه
ن.حرفي
يومية
حرب
ها
ان

ف .مضارع
تقتل

الفا.ضمير مستترتقديره هو

 )2أكون جملتين بكل واحدة منهما ما يلي 2( :ن)
 مستثنى باال واجب المصب . جملة بها حال مفردة . )3أعرب الكلمات التالية حسب موقعها في النص (2ن):
 تهدد فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير حرب :خبران مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره آالف مفعول به  -الدائمة.نعت تابع لمنعوته في جرهالصرف والتحويل6( :ن)
اسم زمان (5.5ن)
 -)1اسما منقوصا 5.5(..ن)
اسم آلة (5.5ن).
 اسما منسوبا (5.5ن). )2أصوغ من االفعال اآلتية ما يلي مع الشكل ()2
– عطف ( اسم فاعل ) عاطف
 اهتز ( مصدر) اهتزاز.– ركب (اسم مكان) .مركب.
 -تفاقم ( اسم مفعول)..متفاقم.
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 )3أكتب االعداد والكلمات الموجودة بين قوسين بالحروف مع شكلها)2( :
 ذهب ضحية الحادثة ( )9تسعة ركاب - .حطمت ( )17سبع عشرة سيارة.االمالء ()3
 )1أكتب الهمزة في هاته الكلمات بطريقة صحيحة ()1
 فؤو س -مسا.ئل  -أفئدة  -هادئة . )2أتمم الكلمات التالية بكتابة التاء المناسبة)1( :
 فتاة – قنوات – هيهات – رعاة )3أكتب (ابن) أو (بن) مكان النقط)1( :
 محمد بن يوسف  - .يا ابن عمي ال تتعجل عند عبور الطريقاالنشاء( :ن )15التصميم 3 :ن  -األسلوب 3:ن  -األفكار المرتبطة بالموضوع 5 :ن -
السالمة من األخطاء 2:ن -الخط و عالمات الترقيم 2:ن
مكون القرآن الكريم5(:ن)
" )1ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعيروللذين كفروا بربهم عذاب
جهنم وبيس المصير1( "...ن)
 )2رتب مستعمال االرقام من  1الى  . 4االيات التالية حسب ترتيبها في المصحف ،من سورة القلم1(.ن)
 -1أفنجعل المسلمين كالمجرمين2 -ما لكم كيف تحكمون  -3 .أم لكم كتاب فيه تدرسون .-4ان لكم فيه لما تخيرون
 )3أمأل الفراغ بما يناسب من سورة الحاقة(ن)1
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية انا لما طغا الماء حملناكم.في
الجارية.
 )4ايت بآية تتضمن الحكم التجويدي (القلقلة) (ن )5.5ليبلوكم /سبع /ولقد /أعتدنا
 )5ما الحكم التجويدي في كلمة السماء)55(.مد مشبع/مد الزم
 )6ما معنى  - :رجوما .رميا (ن – )55الجارية.السفينة /سفينة نوح ()5.5
العقيددة والعبادات)2.5(:
ب – يجب عليه بعد انتهاء شهر رمضان ؟ -الفدية(5.25ن)
أ – يستمر في الصيام ؟  -نعم (5.25ن).
 )2أتمم الجدول بذكر(1ن)
شرط من شروط الصيام
االسالم/عقل/صحة/طهارة

فرض من فرائض الصيام
النية/امساك عن طعام

مستحب من مستحبات الصوم
تاخير السحور/تعجيل الفطور

مبيح من مبيحات االفطار
المرض/السفر/الرضاعة/الحمل

 )3قال هللا عز وجل "ان هللا عليم بذات الصدور"1(.ن)
ب –الصفة المستحيلة التي تقابل هذه الصفة.الجهل
ا – الصفة الواجبة التي تتضمنها.العلم .
اآلداب االسالمية والحديث والسيرة النبوية2.5(:ن)
)1عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار 5.5( ...ن)
 )2كان رد فعلك.االسالم حرم الرشوة/النصح بعدم القيام بهذا العمل واالبتعاد عن الرشوة(5.5ن)
 )3في خطبة الوداع عدة مبادئ.أذكراثنين منها.حقوق وواجبات/الوصية بالنساء/االعتصام بالكتاب/اتباع السنة(1ن)
 )4أضع عالمة أمام الجواب المناسب.الذي ميز غزوة فتح مكة عن غيرها من الغزوات االخرى.
 -العفو عند المقدرة 5.5(.ن)
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