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 القسن األول : القرآن الكرين

 أكمل اآلايت القرآنية التالية !

َها  -6  ُتَما َوََل تَ ْقَرََب َىِذِه الشََّجرََة فَ َتُكوََن ِمَن ..... َوقُ ْلَنا اَيآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنََّة وَُكََل ِمن ْ َحْيُث ِشئ ْ
 الظَّاِلِمٌَن 

 َمَتاًعا -د  َرَغًدا -ج  ِغَذاءً  -ب  َطَعاًما -أ

ًما  -5 ُ َعْهَدُه أَْم تَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما ََل ...... َوقَاُلوا َلْن دَتَسََّنا النَّاُر ِإَلَّ َأايَّ ُقْل َأختََّْذُُتْ ِعْنَد اَّللَِّ َعْهًدا فَ َلْن خُيِْلَف اَّللَّ
 تَ ْعَلُموَن 

َلةً  -ج  ُروَفةً َمعْ  -ب  َمْعُلوَمةً  -أ  َمْعُدْوَدةً  -د  قَِلي ْ
 ....... َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى َِبْلبَ يَِّناِت ُُثَّ اختََّْذُُتُ اْلِعْجَل ِمْن بَ ْعِدِه َوأَنْ ُتْم  -4

 َتْظِلُمونَ  -د  فَاِسُقْونَ  -ج  ظَاِلُمْونَ  -ب  َكاِفُرْونَ  -أ
 َبْل َأْكثَ رُُىْم ََل يُ ْؤِمُنونَ ...... أَوَُكلََّما َعاَىُدوا َعْهًدا نَ َبَذُه  -3

ُهمْ  قَِلْيلٌ  -أ  ُهمْ بَ ْعٌض  -ب ِمن ْ ُهمْ  -ج  ِمن ْ ُهمْ  َكِثي ْرٌ  -د  َفرِيٌق ِمن ْ  ِمن ْ
 لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ....... وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم  -2

 ُمْسِلَمةً  أُمَّةً  -د  ُمْؤِمَنةً أُمًَّة  -ج   أُمًَّة َوَسطًا -ب ةً دَ احِ وَ  ةً مَّ أُ  -أ 
: اللغة العربيةالثانىالقسن 

 أوال : اقرأ النص التايل مث أجب عن األسئلة اآلتية!

ك  ان عثم  ان ب  ن ع   ان م  ن أواإ  ل ادلس  لمٌن إس  َلما  وق  د ت   وج برقي  ة بن  ت رس  ول      لعم  وى  اجر معه  ا 
كما ىاجر معها إىل ادلدينة  وأجنب منها ولدا مس اه عب د    وق د ع اش ى ذا الول د س ت س نٌن ُث   إىل احلبشة مرتٌن

تويف يف العام الرابع للهج رة  وق د س بقتو أم و إىل لق اء را ا يف الع ام الث ا  للهج رة ي وم أن بش ر ادلس لمٌن َبنت  ارىم 
 .على ادلشركٌن يف غ وة بدر بعد أن مرضت مرضا شديدا

 املقروء فهم -أ

 ( ما أنسب موضوع للنص السابق؟5
 رقية بنت رسول   ة)ب( يوم وفا عبد   بن عثمان  ةيوم وفا  )أ(

 )د( من حياة عثمان بن ع ان رقية بنت رسول    ة)ج( من حيا
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 ( دلاذا ذىب عثمان بن ع ان مع رقية بنت رسول   إىل احلبشة ؟6
 )ب( للهجرة للسياحة )أ(  

 )د( للعمل لقضاء شهر العسل)ج( 

 ( كم مرة ىاجرت رقية بنت رسول   مع عثمان بن ع ان ؟7
 )ب( ثَلث مرات مرتٌن )أ( 

 )د( أربع مرات )ج( مرة واحدة

 رقية بنت رسول   وعبد   بن عثمان ؟( ما ال رتة ال منية بٌن وفاة 8
 )ب( سنة واحدة )أ( ن ف سنة 

 )د( ثَلث سنٌن )ج( سنتٌن

 رقية بنت رسول   ؟( ما السبب ادلؤدي إىل وفاة 01
 )ب( الوَلدة ادلتعسرة ر اص ادلشركٌن -)أ( 

 )د( الغرق يف البحر   )ج( ادلرض الشديد

 ىن املفردات التاليةاحدد مع -ب
 كلمة ىاجر مبعىن ... (00

 )ب( رجع )أ( ذىب
 )د( سافر ترك  )ج(

 ( كلمة أجنب مبعىن ...01
 أولد )ب( )أ( تويف

 )د( مرض )ج( ت وج  

 ( كلمة عاش مبعىن...02
 مات )ب( ا)أ( حي

 )د( بقي )ج( جلس

 ( كلمة تويف مبعىن ...03
 )ب( انتقل )أ( اسرتاح
 )د( ت وج )ج( مات



 

[Type here] 

 

 ّشر مبعىن ...بَ ي ُ ( كلمة 04
 )ب( ي سد )أ( ي رح

 )د( حي ن )ج( يرعب

 موقع الكلمات اليت حتتها اخلط من اإلعرابحدد  -ج(
 بن ع ان من أواإل ادلسلمٌن إسَلما عثمانكان  يف" عثمان"  ( موقع اإلعراب لكلمة05

 م عول مقدم )ب( )أ( خرب كان
 )د( اسم كان )ج( مبتداء 

 إسَلماكان عثمان بن ع ان من أواإل ادلسلمٌن   يف" إسَلمالكلمة "موقع اإلعراب ( 06
 )ب( دتيي  اسم كان )أ(

 )د( خرب كان )ج(   ة  

 مرتٌن احلبشةيف وىاجر معها إىل "احلبشةموقع اإلعراب لكلمة "( 07
 نعت منعوت )ب( )أ( مضاف إليو
 )د( اسم اللذي َل ين رف )ج( رلرور ب  إىل 

 مساه عبد   ولدايف وأجنب منها " ولدا( موقع اإلعراب لكلمة "08
 )ب( م عول بو م عول مطلق )أ(

 )د( م عول ألجلو )ج( م عول معو  

 أن بشر ادلسلمٌن َبنت ارىم على ادلشركٌن يوميف  "يومموقع اإلعراب لكلمة "( 11
 )ب( خرب مبتداْ  )أ(

 )د( ظرف زمان )ج( ظرف مكان 

 شديدا مرضابعد أن مرضت  يف " مرضاموقع اإلعراب لكلمة "( 10
 )ب( م عول فيو فاعل )أ(

 )د( م عول ألجلو )ج( م عول مطلق 

  للكلمات اليت حتتها اخلطالوضع الصريف حدد  -د(
 تنتمي إىل ...  " تلك"( كلمة 11

 )ب( اسم فعل أمر )أ( اسم ادلو ول
 )د( اسم الذي َل ين رف )ج( اسم اإلشارة
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 تنتمي إىل ...  " أواإل"( كلمة 12
 )ب( مجع مؤنث سامل )أ( اسم م رد

 )د( مجع مذكر سامل )ج( مجع تكسًن

 تنتمي إىل ...  " ىذه"( كلمة 13
 )ب( ضمًن مؤنث ضمًن مذكر )أ(

 )د( ضمًن غاإب )ج( ضمًن مثىن

 تنتمي إىل ...  " ادلسلمٌن"( كلمة 14
  )ب( معرفة )أ( نكرة 

 )د( اسم الذي َل ين رف )ج( اسم جامد

 تنتمي إىل ...  " ادلشركٌن"( كلمة 15
 )ب( مجع التكسًن )أ( مجع مؤنث سامل
 )د(  يغة منتهى اْلموع )ج( مجع مذكر سامل

 تنتمي إىل ...  " ت وج"( كلمة 16
 )ب( فعل األمر )أ( فعل ادلضارع
 )د( اسم فعل األمر )ج( فعل ادلاضي

 حدد الوضع البالغي للجمل التالية –ى (
 غًن ف يحة لسبب ...  "وليس قرب قرب جرب قرب"( مجلة 17

 )ب( غرابة )أ( تنافر 
 )د( ضعف التأليف )ج( خمال ة القياس

 .تقع.. العلم كالنور يف اذلداية يفالنور" ( كلمة "18
 )ب( مشبو بو )أ( مشبو  

 )د( أداة التشبيو )ج( وجو الشبو

 تقع ... العلم كالنور يف اذلداية اذلداية" يف" ( كلمة21
 )ب( مشبو بو )أ( مشبو  

 )د( أداة التشبيو )ج( وجو الشبو
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 اخلطأ والصواب -و(
 شاء   أن حتيي ع يراي( يف يوم 20

 )ب( خطأ  حيح)أ( 
 )د( )أ و ب( خطأ )ج( )أ و ب(  حيح

 ( مجع   جسد ع ير بعد أن حتلل وأ بح تراَب21
 )ب( خطأ )أ(  حيح

 )د( )أ و ب( خطأ )ج( )أ و ب(  حيح

 ( ظّن ع ير حينما بعثت إىل احلياة مرّة أخرى أنّو كان َنإمة22
 )ب( خطأ )أ(  حيح

 )د( )أ و ب( خطأ )ج( )أ و ب(  حيح

 قال ادللك لع ير كم لبثت يف مكانك َنإمان( 23
 )ب( خطأ )أ(  حيح

 )د( )أ و ب( خطأ )ج( )أ و ب(  حيح

 ( لقد منت ساعة الظهًنة واآلن قبل ادلغرب24
 )ب( خطأ )أ(  حيح

 )د( )أ و ب( خطأ )ج( )أ و ب(  حيح

 ( عندما أراد عمر اذلجرة من مكة إىل ادلدينة حتمل سي و ويذىب إىل الكعبة25
 )ب( خطأ )أ(  حيح

 )د( )أ و ب( خطأ )ج( )أ و ب(  حيح

 ( بعد ال َلة اجتو عمر إىل الك ار وكانت جيلسن أمام الكعبة26
 )ب( خطأ )أ(  حيح

 )د( )أ و ب( خطأ )ج( )أ و ب(  حيح

 ( من أراد أن ي قده أمو أو زوجتو فالتقابلين خلف الوادي27
 )ب( خطأ )أ(  حيح

 و ب( خطأ)د( )أ  )ج( )أ و ب(  حيح
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 اخرت الكلمات املناسبة إلمالء الفراغات يف اجلمل التالية -ز(
 ..... ألف طالب وماإة أستاذ  ( ادلشاركون يف ادلؤدتر28

 )ب( يتكون من )أ( يتكون عن
 )د( يتكون  )ج( يتكون يف

 الرتمجة الت سًنية أو ادلعنوية  ...... شرح الكَلم( 31
 عبارة يف)ب(  عبارة من)أ( 
 عبارة إيل)د(  عبارة عن)ج( 

 إنو َل يوجد عاقل ي عل بن سو ىذا ال عل الذي ..... القرآن( 30
 ََنى إليو)ب(  ََنى منو)أ( 
 ََنى عنو)د(  ََنى فيو)ج( 

في داد إدياَنم َبهلل  فإَّنم عّظموا ع يرا   آية ذلم على قدرة   ( ولكن الّناس ..... أن يكون ما حدث لع ير31
 حّّت قالوا إنّو ابن  

 )ب( بدَل عن )أ( بدَل من
 )د( بدَل يف )ج( بدَل ل 

 ( خاف الك ار ..... عمر ومل يذىب أحد دلقابلتو32
 )ب( من )أ( عن
 )د( مع )ج( يف

 ( ارت ع ادلاء ..... وجو األرض بعد ن ول ادلطر.33
 )ب( على )أ( من
 )د( إىل ( يف)ج

 ( ن ل القرآن منجما ليكون ح ظو ..... علي الناس34
 )ب( سهَل )أ( تسهيَل
  )د( مسهولة   )ج( تسهل
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 القسن الثالث : العلوم الشرعية

 
 ىو ....  ن ل من القرآن  ال م( أوّ 31
 ال احتةب.     بسمميحرلا نمحرلا هللا أ.  
 تعاىل 9 اي أيها ادلدثرقولو د.    أول مخس آايت من سورة العلقج.  
 ال حابة اآليت أمساؤىم   ما عدا ....من بٌن كتاب الوحي ادلشهورين ( 34
 ب. عثمان بن ع ان     أ. زيد بن اثبت 
  د.عبد   بن أيب بن سلول    ج. علي بن أيب طالب 
 السور يف القرآن الكرمي اليت ت يد آايهتا على ماإة أو تقاراا تسمى ....( 37
 ادلثانئب.       الطوالأ.  
 ادلاإةد.       ادلئونج.  
 من سنن ال طرة  .... (34

 اَلستنجاء واخلتان .ب    اَلستحداد واخلتان .أ
 إزالة النجاسة .د     الوضوء. ج

 ما حيرم من ال يام  ..... (21

  يام شهر   احملرم. ب    يام يوم وإفطار يوم .أ
 تسع ذي احلجة  يام .د    وم يومي العيدين ج.

 فدية احملظورات يف احلج على التخيًن بٌن ىذه الثَلثة   ما عدا  .....( 26

 إطعام ستة مساكٌنب.      يام ثَلثة أايمأ. 
 حلق شعرد.     ذبح شاةج. 

 

   مّت حدث حلف ال ضول ؟( 25

 بعد حرب ال جارب.      أ. عام ال يل
 يف حجة الوداعد.     بعد البعثةج. 

 حديث اإلفك بعد غ وة  .....( وقع 24
 دومة اْلندلب.      اخلندقأ. 
 تبوكد.     بين ادل طلقج. 

 معركة   ٌن حدثت بٌن  ......( 23
 عثمان بن ع ان وعلي بن أيب طالب ب.   علي بن أيب طالب وعاإشةأ.  
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 علي بن أيب طالب ومعاويةد.   معاوية وأيب موسى األشعريج. 

 لديو حرية يف اإلرادة وال عل". ىذا رأي .... اإلنسان ليس( 22
 ب. ادلعت لة    أ. القدرية 
 د. األشعرية    ج. اْلربية 
  

 اإلنشاءالقسن الرابع : 
 حول إحدى ىذه العناوين الثَلثة ! كلمة،  051اكتب ما َل يقل عن 

  رّوج ادلخدراتضرورة حكم اإلعدام على م -0
 للمدارس ضرورة إلغاء اإلمتحان الوطنٍن -1
 تَلوة القرآن الكرمي َبللحن ادلوسيقي اْلاوي -2




