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čĉe¦ãö]<čç÷ö]<

>زلزال ومد بحري>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:النص

، كنت أجلس مع أصدقائً فً مقهى، أتناول فطوري، شعرنا بهزة بسٌطة، بعدها مباشرة داهمنا إحساس صباحافً الثامنة     

 دقٌقةثالث عشرة لم ٌمر إال . أخذت تحملنا إلى األعلى، ثم عادت وراحت تهتز ٌمٌنا وٌسارا، فبدأت ترتجف بعنف األرضبأن 

تنطلق  إن المٌاه: " مكان تواجدنا هاربٌن من خطر نجهله، ٌقولون حتى رأٌنا أعدادا كبٌرة من السكان ٌأتون من جهة البحر نحو

 ".من البحر وتزداد ارتفاعا فً طرٌقها إلى المدٌنة 

ـ بشاحنته، أخذ ٌصرخ وهو ٌدعونً ومن معً من النساء واألطفال أعرف من أٌن أتت به األقدار الـ  علًفجأة جاء أخً     

 .ما ارتفع منها بعضوما إن وصلنا إلٌها حتى بدت لنا المدٌنة مغمورة بمٌاه البحر إال . قرٌبة للركوب متجها بنا إلى أعلى تلة

 (هقطت 31: ) الشكل والفهم ×

 Üïþ>8............................................... ....................................  .أشكل الفقرة األولى من النص شكال تاما .1

 Üïþ>3......................................................................................... .ترتجف ـ تلة ـ مغمورة: اشرح معنى  .2

 ā^jĬïþ..................................................................................................نجهله ـ ارتفاعا؟ : ما ضد .3

 ā^jĬïþ.....................................................................................................صباح ـ بحر؟ : ما جمع .4

 Üïþ>3>............................ تعرضت مدٌنة الكاتب لكارثتٌن طبٌعٌتٌن، ماهما؟ وما التً سببت فً األخرى؟ .5

 Ĭïþā^j ........................................................................................منهما؟ كٌف ذلك؟هل نجا الكاتب  .6

 (هقطت  23: ) والتحويل التراكيب والصرف ×

 (:هقط 6)  :التراكيب .2

ϒ . 3........................ ناسخا فعلٌا ـ ناسخا حرفٌانعتا حقٌقٌاـ حاال مفردة ـ ـ  أداة استثناء:  خرج من النصاست<Üïþ 

Ϟ . 3 .................................................................................................أعرب ما تحته خط فً النص<Üïþ 

 (هقط 6: ) الصرف والتحويل .3

ϒ . 3............................................ اسم فاعل ـ اسم مفعول ـ اسما منسوبا ـ فعال معتال: استخرج من النص<Üïþ 



Ϟ .  " 3 .....................................:أعد كتابة هذه الجملة مع شكلها وتعوٌض"  لم ٌمر إال ثالث عشرة دقٌقة<Üïþ 

 ".مائة" ــ ب " ثالث عشرة" ¶

 " .ٌوما"  ــ   دقٌقة ب ¶

 (هقط 4: ) ؤلامالء ×

ϒ . صحح أخطاء الجملة التالٌة<<<<VJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<ì²þĆ<čĬïþ1,5 

 .حمزت ابن محمد فتا كرٌم األخالق

Ϟ . عاملة ـ قاس ـ فتاة : اء التالٌةما جمع األسم....................................................................<ì²þĆ<čĬïþ1,5 

 (هقطت 21: ) التعبير الكتابي ×

تعتبر األشجار والنباتات عامة بمثابة رئة الكرة األرضٌة، اكتب موضوعا إنشائٌا حول الشجرة مع ذكر دورها ومنافعها 

 .وكذا طرق حماٌتها فً ستة أسطر

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

čĉúĘ©ĝ]<čĉe3ö]V<

 (هقط 1)  :القرآن الكريم ×

 Üïþ>3 ................"الٌوم علٌكم مسكٌن:"إلى قوله تعالى" فطاف علٌها طائف:" اكتب من قوله تعالى .1

  ā^jĬïþ2> .......................................................................................الصرٌم ـ ٌتخافتون؟ : ما معنى .2

 (هقط 4)  :العقائد والعباداث ×

 čĬïþ>2,25 .........................................................................:الجدول التالً وأتممه بما ٌناسب انقل .1

 الصفة المستنبطة منها اآلٌــــــــــــــة

  إن هللا على كل شًء قدٌر

 العلم 

  وهو السمٌع البصٌر

 

 čĬïþ>0,75  ................................................................ .للصٌام فوائد كثٌرة، اذكر فائدة واحدة منها .2

 (هقطتان) :آلاداب والضيرة النبويت ×

 čĬïþ>1  .................... ............................"من حسن إسالم المرء : " أتمم الحدٌث النبوي التالً .1

 čĬïþ>1 ........................................ مرة حج الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً حٌاته؟ وفً أي سنة؟ كم .2

 حظ سعٌد للجمٌعو انتهــــــــــــــــــــــــى+++++++                                                  


