


 أوال : فهم المقروء من نص قبس من القرآن اقرأ ثم أجب

ۡن أَۡقَصا  ينَةِّ ٱ َوَجآَء َرُجٞل م ِّ ُموَسٰىٓ إِّنَّ  ۡلَمدِّ ُروَن بَِّك لِّيَۡقتُلُوَك فَ  ۡلَمَلَ ٱيَۡسعَٰى قَاَل يَٰ َن  ۡخُرجۡ ٱيَۡأتَمِّ ينَ ٱإِّن ِّي لََك مِّ حِّ صِّ
ۡنَها 20) لنَّٰ ( فََخَرَج مِّ

َن  نِّي مِّ ِّ نَج ِّ ينَ ٱ ۡلقَۡومِّ ٱَخآئِّٗفا يَتََرقَُّبُۖ قَاَل َرب  لِّمِّ
يَنِّي َسَوآَء 21) لظَّٰ هَ تِّۡلقَآَء َمۡديََن قَاَل َعَسٰى َرب ِّٓي أَن يَۡهدِّ ا تََوجَّ ( 22) لسَّبِّيلِّ ٱ( َولَمَّ

ةٗ  ا َوَرَد َمآَء َمۡديََن َوَجَد َعلَۡيهِّ أُمَّ َن َولَمَّ ُم   لنَّاسِّ ٱ م ِّ ن ُدونِّهِّ تَذُوَدانُِّۖ قَاَل َما َخۡطبُكَُماُۖ قَالَتَا اَل نَۡسقِّي َحتَّٰى  ۡمَرأَتَۡينِّ ٱيَۡسقُوَن َوَوَجَد مِّ

َر  َعآُءُۖ ٱيُۡصدِّ ل ِّ ٱ ( فََسقَٰى لَُهَما ثُمَّ تََولَّٰىٓ إِّلَى 23َوأَبُونَا َشۡيٞخ َكبِّيٞر ) لر ِّ ِّ إِّن ِّي لَِّمآ  لظ ِّ ۡن َخۡيٖر فَقِّيٞر ) فَقَاَل َرب  ( فََجآَءۡتهُ  24 أَنَزۡلَت إِّلَيَّ مِّ

ي َعلَى  ا َجآَءهُ  ۡستِّۡحيَآءٖ ٱإِّۡحَدٰىُهَما تَۡمشِّ يََك أَۡجَر َما َسقَۡيَت لَنَۚا فَلَمَّ قَاَل اَل تََخۡفُۖ  ۡلقََصصَ ٱَوقَصَّ َعلَۡيهِّ  ۥقَالَۡت إِّنَّ أَبِّي يَۡدعُوَك لِّيَۡجزِّ

َن  ينَ ٱ ۡلقَۡومِّ ٱنََجۡوَت مِّ لِّمِّ
ٓأَبَتِّ 25) لظَّٰ ۡرهُُۖ ٱ( قَالَۡت إِّۡحَدٰىُهَما يَٰ ينُ ٱ ۡلقَوِّي  ٱ ۡستۡـَ َجۡرتَ ٱإِّنَّ َخۡيَر َمنِّ  ۡستۡـَ جِّ يُد أَۡن  26) ۡۡلَمِّ ( قَاَل إِّن ِّٓي أُرِّ

َحَك إِّۡحَدى  يُد أَۡن أَشُقَّ َعلَ  ۡبنَتَيَّ ٱأُنكِّ َكُۖ َوَمآ أُرِّ ندِّ ۡن عِّ َجٖجُۖ فَإِّۡن أَۡتَمۡمَت َعۡشٗرا فَمِّ نَِّي حِّ تَۡينِّ َعلَٰىٓ أَن تَۡأُجَرنِّي ثََمٰ ُدنِّٓي إِّن َشآَء َهٰ ۡيَكۚ َستَجِّ

ُ ٱ نَ  ّللَّ ينَ ٱ مِّ لِّحِّ لَِّك بَۡينِّي َوبَۡينََكُۖ أَيََّما  27) لصَّٰ
َن َعلَيَُّۖ وَ قََضۡيُت فَ  ۡۡلََجلَۡينِّ ٱ( قَاَل ذَٰ ُ ٱََل عُۡدَوٰ يٞل ) ّللَّ  ( 28َعلَٰى َما نَقُوُل َوكِّ
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 االجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل  :  اۡلول السؤال 

 

 
 

     النقط:أكمل مكان -

 كافأ سيدنا شعيب سيدنا موسى ب....................................... أ( )     

 ................................)ب( سبب خروج ابنتي سيدنا شعيب للسقاية ..................و      

 أي مما يلي يعد من آداب تَلوة القرآن: .1

 أ التدبر ب الحركة الكثيرة ج الضحك د اللعب

 خرج موسى عليه السَلم من مصر خائفا وتوجه إلى .2

مدين جنوب 

 فلسطين
 أ دمشق ب اليمن ج بغداد د

 )على أن تأجرني ثماني حجج( وردت كلمة حجة في اآلية الكريمة بمعنى    .3

 أ فريضة الحج ب السنة والعام  ج الدليل والبرهان د صك وعقد

 ) ثم تولى إلى الظل ( أتت كلمة تولى هنا بمعنى  .4

 أ اعتنى  ب أهمل  ج اهتم  د ذهب

 )ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون( كلمة )ورد( هنا مضا دها  .5

 أ دهنزل عن ب شرب منه  ج صدر عنه د اقترب منه

 ) فخرج منها خائفا يترقب ( مضاد كلمة خائفا هنا .6

 أ آمنا  ب حريصا ج سريعا د بطيئا

 مدحت ابنة سيدنا شعيب عليه السَلم سيدنا موسى عليه السَلم بخلقين في اآليات هما : .7

 ج القوة واۡلمانة  د الصدق والوفاء
االقدام 

 والشجاعة
 أ الصدق واۡلمانة ب

 تسلح سيدنا موسى عند خروجه من مصر ب .8

 أ الدرع ب السيف  ج الدعاء  د القوة
 



 ( أمام العبارة غير الصحيحة×( أمام العبارة الصحيحة وعَلمة )√ا الصنف اللغوي:  ضع عَلمة ) ثاني   

 (            )        المفرد اسم دل على واحد أو واحدة مذكرا كان أم مؤنثا                                      -1

 (            )                                 النكرة مادل على شيء معين بينما المعرفة مادل على شيء غير معين -2

 

6 

 (أما العبارة الخاطئة ×(أما العبارة الصحيحة و عَلمة)  ✓ )ضع عَلمة  :  ثالثا الرسم االمَلئي 
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 ضع الكلمات الموجودة في الجدول التالي  في الفراغ المناسب     :  اللغوي ب األسلو  رابعا 

 

 

6 

 صل الجمل الموجودة في الجدول من المجموعة ) أ ( بما يناسبها من المجموعة ) ب ( 

 أ  ب

 (هند)كلمة  .هذه هند -1  )           ( مذكر حقيقي  

 (أفعى)كلمة ، رأيت أفعى كبيرة  -2  مذكر مجازي )          (   

 دلت على (ماء)كلمة ماء. هذا - 3  )          ( مؤنث حقيقي لفظي   

 دلت على  (رجل)كلمة  . هذا رجل-4  )            ( مؤنث حقيقي معنوي 

 همزتها همزة وصل  )ابن  امرؤ اثنان  اثنتان (اآلتية لكلمات ا . 1 

 كتبت الهمزة في كلمة )اخرج( همزة وصل ۡلنها ماضي الفعل الخماسي . 2 

 تعتبر )ال ( التعريف  من مواضع همزة القطع   . 3 

 همزة الوصل همزة زائدة متحركة تقع في أول الكلمة يتوصل بها للنطق بالحرف الساكن الذي يليها   . 4 

 إستحياء  إئتمر  إستأجر . كتبت الكلمات السابقة بطريقة صحيحة  . 5 

 وصل كلمة أخذُ وإحسان وإبداع همزتها همزة  . 6 
 

 متى  حافظ لتذاكر  كم  أين    لتعط 

 .................         على صَلتك . 1

 ...................            دروسك  . 2

 ...........                حقوق الناس  . 3

 ...............          تقع مدينة جدة؟  . 4

 ...............           بدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم دعوته؟  . 5

 .................          عاما عاشها النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة؟ . 6

 



 االجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل  خامساً الوظيفة النحوية  

 

 

 االجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل ا : الرسم الكتابي : سادس  

 اكتب العبارة التالية بخط الرقعة 

 

 

 

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

...................................................................................................................... .................... 
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 :الخبر في الجملة السابقة حالصدق مطهرة للنفس والرو-1

 أ الصدق ب للنفس ج الروح د مطهرة

 المسلمون صادقون عَلمة رفع المبتدأ والخبر في الجملة السابقة  -2

 أ الضمة  ب اۡللف ج الياء د الواو

 من عَلمات الرفع للمبتدأ والخبر الواو  اذا كان االسم  :   -3

 أ مفردا  ب جمع مذكر سالم   ج من اۡلسماء الخمسة د الثانية والثالثة معا

 خلق عظيم  الحالة االعرابية لما تحته خط فيما سبقذا صلى هللا عليه وسلم  الرسولكان  -4

 أ الرفع والجر ب النصب والرفع ج الرفع والنصب د الرفع والرفع

 كونوا متحابين ،  سر متفائَل   اسم الفعل الناسخ فيما سبق جاء على صورة   -5

 ج شبه جملة   د اسم مبهم
ضمير متصل 

 ومستتر
 أ اسم ظاهر ب

 عَلمات النصب لخبر كان هي - 6

 أ الفتحة  ب الكسرة  ج اۡللف والياء  د جميع ما سبق 

 

6 

 مة ) كريم( في خط الرقعة:الوصَلت بين حروف كل-1

 أ أفقية ب صاعدة ج نازلة د مستوية

 ي من الصفات التالية تخص خط الرقعةأ -2

 أ خط متوازن دون حلية. ب نقطتان متصلتان ج صعود بزاوية قائمة د جميع ما سبق

 :  وجود اۡللف في بدء الكلمة، وفي وسطها، وفي طرفها.  هذا هو ............... -3

 أ موضع الحرف  ب صورة الحرف   ج هيئة الحرف د الثانية والثالثة معا

 وجود الحرف منفرد ا أو متصَل ، فهذا يسمى: -4

 أ صورة الحرف ب موضع الحرف ج اسم الحرف د ال شيء مما سبق صحيح



 

 



 أوال : فهم المقروء من نص قبس من القرآن اقرأ ثم أجب

ۡن أَۡقَصا  ينَةِّ ٱ َوَجآَء َرُجٞل م ِّ ُموَسٰىٓ إِّنَّ  ۡلَمدِّ ُروَن بَِّك لِّيَۡقتُلُوَك فَ  ۡلَمَلَ ٱيَۡسعَٰى قَاَل يَٰ َن  ۡخُرجۡ ٱيَۡأتَمِّ ينَ ٱإِّن ِّي لََك مِّ حِّ صِّ
ۡنَها 20) لنَّٰ ( فََخَرَج مِّ

َن َخآئِّٗفا  نِّي مِّ ِّ نَج ِّ ينَ ٱ ۡلقَۡومِّ ٱيَتََرقَُّبُۖ قَاَل َرب  لِّمِّ
يَنِّي َسَوآَء 21) لظَّٰ هَ تِّۡلقَآَء َمۡديََن قَاَل َعَسٰى َرب ِّٓي أَن يَۡهدِّ ا تََوجَّ ( 22) لسَّبِّيلِّ ٱ( َولَمَّ

َن  ٗة م ِّ ا َوَرَد َمآَء َمۡديََن َوَجَد َعلَۡيهِّ أُمَّ ُم يَۡسقُوَن َوَوجَ   لنَّاسِّ ٱَولَمَّ ن ُدونِّهِّ تَذُوَدانُِّۖ قَاَل َما َخۡطبُكَُماُۖ قَالَتَا اَل نَۡسقِّي َحتَّٰى  ۡمَرأَتَۡينِّ ٱَد مِّ

َر  َعآُءُۖ ٱيُۡصدِّ ل ِّ ٱ ( فََسقَٰى لَُهَما ثُمَّ تََولَّٰىٓ إِّلَى 23َوأَبُونَا َشۡيٞخ َكبِّيٞر ) لر ِّ ۡن َخۡيٖر فَ  لظ ِّ ِّ إِّن ِّي لَِّمآ أَنَزۡلَت إِّلَيَّ مِّ ( فََجآَءۡتهُ  24قِّيٞر ) فَقَاَل َرب 

ي َعلَى  ا َجآَءهُ  ۡستِّۡحيَآءٖ ٱإِّۡحَدٰىُهَما تَۡمشِّ يََك أَۡجَر َما َسقَۡيَت لَنَۚا فَلَمَّ قَاَل اَل تََخۡفُۖ  ۡلقََصصَ ٱَوقَصَّ َعلَۡيهِّ  ۥقَالَۡت إِّنَّ أَبِّي يَۡدعُوَك لِّيَۡجزِّ

َن  ينَ ٱ ۡلقَۡومِّ ٱنََجۡوَت مِّ لِّمِّ
ٓأَبَتِّ ( قَالَۡت إِّحۡ 25) لظَّٰ ۡرهُُۖ ٱَدٰىُهَما يَٰ ينُ ٱ ۡلقَوِّي  ٱ ۡستۡـَ َجۡرتَ ٱإِّنَّ َخۡيَر َمنِّ  ۡستۡـَ جِّ يُد أَۡن  26) ۡۡلَمِّ ( قَاَل إِّن ِّٓي أُرِّ

َحَك إِّۡحَدى  َكُۖ  ۡبنَتَيَّ ٱأُنكِّ ندِّ ۡن عِّ َجٖجُۖ فَإِّۡن أَۡتَمۡمَت َعۡشٗرا فَمِّ نَِّي حِّ تَۡينِّ َعلَٰىٓ أَن تَۡأُجَرنِّي ثََمٰ ُدنِّٓي إِّن َشآَء َهٰ يُد أَۡن أَشُقَّ َعلَۡيَكۚ َستَجِّ َوَمآ أُرِّ

ُ ٱ نَ  ّللَّ ينَ ٱ مِّ لِّحِّ لَِّك بَۡينِّي َوبَۡينََكُۖ أَيََّما  27) لصَّٰ
َن َعلَيَُّۖ وَ  ۡۡلََجلَۡينِّ ٱ( قَاَل ذَٰ ُ ٱقََضۡيُت فَََل عُۡدَوٰ يٞل ) ّللَّ  ( 28َعلَٰى َما نَقُوُل َوكِّ
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 االجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل  :  اۡلول السؤال 

 

 
 

     النقط:أكمل مكان -

 تزويجه أحدى ابنتيه  كافأ سيدنا شعيب سيدنا موسى ب أ( )     

 لهم من يقوم بالسقاية بدال عنهم  ليسو  كبر سن والدهما )ب( سبب خروج ابنتي سيدنا شعيب للسقاية      

 أي مما يلي يعد من آداب تَلوة القرآن: .1

 أ رالتدب ب الحركة الكثيرة ج الضحك د اللعب

 خرج موسى عليه السَلم من مصر خائفا وتوجه إلى .2

مدين جنوب 

 فلسطين
 أ دمشق ب اليمن ج بغداد د

 )على أن تأجرني ثماني حجج( وردت كلمة حجة في اآلية الكريمة بمعنى    .3

 أ فريضة الحج ب  السنة والعام ج الدليل والبرهان د صك وعقد

 ) ثم تولى إلى الظل ( أتت كلمة تولى هنا بمعنى  .4

 أ اعتنى  ب أهمل  ج اهتم  د ذهب

 دها  )ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون( كلمة )ورد( هنا مضا .5

 أ ندهنزل ع ب شرب منه  ج صدر عنه د اقترب منه

 ) فخرج منها خائفا يترقب ( مضاد كلمة خائفا هنا .6

 أ  آمنا ب حريصا ج سريعا د بطيئا

 :بخلقين في اآليات هما عليه السَلم  عليه السَلم سيدنا موسى مدحت ابنة سيدنا شعيب .7

 ج  القوة واۡلمانة د الصدق والوفاء
االقدام 

 والشجاعة
 أ الصدق واۡلمانة ب

 تسلح سيدنا موسى عند خروجه من مصر ب .8

 أ الدرع ب السيف  ج  الدعاء د القوة
 



 ( أمام العبارة غير الصحيحة×( أمام العبارة الصحيحة وعَلمة )√ا الصنف اللغوي:  ضع عَلمة ) ثاني   

 (          √   )      المفرد اسم دل على واحد أو واحدة مذكرا كان أم مؤنثا                                      -1

 (        ×     )                        النكرة مادل على شيء معين بينما المعرفة مادل على شيء غير معين -2

 

6 

 (أما العبارة الخاطئة ×(أما العبارة الصحيحة و عَلمة)  ✓ )ضع عَلمة  :  ثالثا الرسم االمَلئي 
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 ضع الكلمات الموجودة في الجدول التالي  في الفراغ المناسب     :  اللغوي ب األسلو  رابعا 

 

 

6 

 ل الجمل الموجودة في الجدول من المجموعة ) أ ( بما يناسبها من المجموعة ) ب ( ص

 أ  ب

 (هند)كلمة  .هذه هند -1  ( مذكر حقيقي         4)     

 (أفعى)كلمة ، رأيت أفعى كبيرة  -2  مذكر مجازي (       3)      

 دلت على (ماء)كلمة ماء. هذا - 3  ( مؤنث حقيقي لفظي      2)      

 دلت على  (رجل)كلمة  . هذا رجل-4  ( مؤنث حقيقي معنوي       1)      

 همزتها همزة وصل  )ابن  امرؤ اثنان  اثنتان (اآلتية لكلمات ا . 1 √

 كتبت الهمزة في كلمة )اخرج( همزة وصل ۡلنها ماضي الفعل الخماسي . 2 ×

 تعتبر )ال ( التعريف  من مواضع همزة القطع   . 3 ×

 همزة الوصل همزة زائدة متحركة تقع في أول الكلمة يتوصل بها للنطق بالحرف الساكن الذي يليها   . 4 √

 إستحياء  إئتمر  إستأجر . كتبت الكلمات السابقة بطريقة صحيحة  . 5 ×

 وصل كلمة أخذُ وإحسان وإبداع همزتها همزة  . 6 ×
 

 متى  حافظ لتذاكر  كم  أين    لتعط 

 على صَلتك        حافظ              . 1

 دروسك           لتذاكر                . 2

 حقوق الناس               لتعط             . 3

 تقع مدينة جدة؟          أين                   . 4

 بدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم دعوته؟                        متى    . 5

 عاما عاشها النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة؟                        كم . 6
 



 االجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل  خامساً الوظيفة النحوية  

 

 

 االجابة الصحيحة فيما يلي ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل ا : الرسم الكتابي : سادس  

 

6 

 

 

 يحة مراعيًا قواعد خط الرقعة والرسم االمالئيتان لكتابة العبارة كتابة صحدرج

 

 :الخبر في الجملة السابقة حالصدق مطهرة للنفس والرو-1

 أ الصدق ب للنفس ج الروح د مطهرة

 المسلمون صادقون عَلمة رفع المبتدأ والخبر في الجملة السابقة  -2

 أ الضمة  ب اۡللف ج الياء د الواو

 من عَلمات الرفع للمبتدأ والخبر الواو  اذا كان االسم  :   -3

 أ مفردا  ب جمع مذكر سالم   ج من اۡلسماء الخمسة د الثانية والثالثة معا

 خلق عظيم  الحالة االعرابية لما تحته خط فيما سبقذا صلى هللا عليه وسلم  الرسولكان  -4

 أ الرفع والجر ب النصب والرفع ج الرفع والنصب د الرفع والرفع

 كونوا متحابين ،  سر متفائَل   اسم الفعل الناسخ فيما سبق جاء على صورة  -5

 ج شبه جملة   د اسم مبهم
ضمير متصل 

 ومستتر
 أ اسم ظاهر ب

 عَلمات النصب لخبر كان هي -6

 أ الفتحة  ب الكسرة  ج اۡللف والياء  د  جميع ما سبق
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 الوصَلت بين حروف كلمة ) كريم( في خط الرقعة:-1

 أ أفقية ب صاعدة ج نازلة د مستوية

 ي من الصفات التالية تخص خط الرقعةأ -2

 أ خط متوازن دون حلية. ب نقطتان متصلتان ج صعود بزاوية قائمة د جميع ما سبق

 :  وجود اۡللف في بدء الكلمة، وفي وسطها، وفي طرفها.  هذا هو ............... -3

 أ  موضع الحرف ب صورة الحرف   ج هيئة الحرف د الثانية والثالثة معا

 وجود الحرف منفرد ا أو متصَل ، فهذا يسمى: -4

 أ صورة الحرف ب موضع الحرف ج اسم الحرف د ال شيء مما سبق صحيح



 

 


