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الثاوي، والجصء الثالث. وغلى الطالب أن حضخمل هره الىزكت غلى ثالثت أجصاء: الجصء ألاول، والجصء 

 ًجُب مً ألاجصاء كلها.

ت واإلاطلىب ئجابتها كلها ولكل سإال زكمان. -1  (5x2=10)                       ٌضخمل الجصء ألاول غلى خمست أسئلت ئجباٍز

 (2x5=10)   .أزكامًحخىي الجصء الثاوي غلى أزبػت أسئلت واإلاطلىب ئجابت أي مً ؤلاثىحن منها ولكل سإال خمست  -2

 (1x10=10)                  ثالثت  أسئلت  واإلاطلىب ئجابت سإال واحد منها وله غضسة أزكام. مًًخكىن الجصء الثالث  -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 

 :موضوعيةأسئلة  -1

 ________ الطالباث الجدد في الصف ألاخحر. .1

(a )ججلس (b )ًججلس (c )ججلسحن (d ) ًجلسىن 

 الىصل مظمىمجأحي  .2
ُ
 همصة

 
 .............................ئذا كان غحن اإلاظازع ...في ألامس  ت

 (a ) ةمكسىز (b )تمجصوم (c )تمفخىح (d) تمظمىم 

 ما هى غمل حسوف الىاصبت؟  .3

 (a )زفؼ الفػل اإلاظازع   (b )هصب الفػل اإلاظازع  

(c )جصم الفػل اإلاظازع   (d) الفػل اإلاظازع سج 

 كسمان: ألاول: اللفظي والثاوي: ................الخأكُد له  .4

(a ) اإلاػىىي (b ) ؤلاصازي (c )ؤلاطافي (d) البُاوي 

 ًكىن اإلاىادي مىصىبا ئذا كان ........................ .5

(a ) 
 
 ( b) مظافا

 
 ( c) غلما

 
 ملصىدة

 
  (d) هكسة

 
 جمػا

  



 (2x5=10) الجزء الثاني

 أسئلة ذات أجوبة قصيرة -2

 فػل ألامس مً ألافػال الخالُت:كّىِن   -1
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 اكخب خمس جمل باسخخدام ألاسماء التي جدل غلى ألالىان.  -2

ت و"كم" الاسخفهامُت باألمثلت.  -3  اكخب الفسق بحن "كم" الخبًر
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 (1x10=10)  الجزء الثالث

 طويلةأسئلة ذات أجوبة  -3

.غّسِف ال  -1
 
لت صُاغخه مفصال ؟ واكخب طٍس

 
، و اصطالحا

 
 فػل الىهي لغت

  كخبها باألمثلت.احػسف غً كلمت "ما"؟ ماذا   -2

ت:  -3  جسجم الػبازة الخالُت ئلى اللغت ألازدًت أو ؤلاهجلحًز

أزجى أن حضتري لي هرا الكخاب مً الهىد غىدما جرهب ئلى هىاك في غطلت  : غمسو 

 الصُف. ئهه باللغت ألازدًت، وما وجدجه في اإلاكخباث هىا.

د أن أذهب ئلى  : أًىب أها آسف. ئوي لً أذهب ئلى الهىد في غطلت الصُف. أٍز

 بغداد ألشوز خالي الري ٌػمل في سفازة الهىد هىاك.

 وإخىجك، أَل ًرهبىن ئلى الهىد؟ : غمسو 

دون  : أًىب أن ًبلىا باإلادًىت اإلاىىزة  وػم، هم أًظا لً ًرهبىا هرا الػام. ًٍس

م.  لُحفظىا اللسآن الكٍس

 وأخىاجك؟ : غمسو 

  : أًىب
 
 لً ًرهبن ئلى الهىد في هره الػطلت. ًسدن أن ًرهبن ئلى مكت أوَل

 
هً أًظا

بلحن هىاك صهسا غىد خالخىا. ثم س ازة لُػخمسن ٍو اض لٍص ُرهبن ئلى الٍس

 ٌػمل في أحد اإلاصازف هىاك. ريغمىا ال
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والجصء الثالث. وغلى الطالب أن حضخمل هره الىزكت غلى ثالثت أجصاء: الجصء ألاول، والجصء الثاوي، 

 ًجُب مً ألاجصاء كلها.

ت واإلاطلىب ئجابتها كلها ولكل سإال زكمان. -1  (5x2=10)                     ٌضخمل الجصء ألاول غلى خمست أسئلت ئجباٍز

 (2x5=10)ًحخىي الجصء الثاوي غلى أزبػت أسئلت واإلاطلىب ئجابت أي مً ؤلاثىحن منها ولكل سإال خمست أزكام.    -2

 (1x10=10)                 ثالثت  أسئلت  واإلاطلىب ئجابت سإال واحد منها وله غضسة أزكام. مًًخكىن الجصء الثالث  -3

 

 

 (5x2=10) الجزء ألاول 

 

   موضوعية:أسئلة  -1

 ........................... الكلمت التي جأحي بػد "مىر" جكىن  .1

(a ) 
 
 ( b)  مسفىغت

 
 ( c) مىصىبت

 
 ( d) مجسوزة

 
 مجصومت

  أبى الػخاهُت كان صاغسا ...... .2

 (a ) ئسالمُا  (b )أمىٍا  (c )غباسُا (d) لِس مما ذكس 

 الفػل اإلااض ي َل ًكىن مبيُا غلى ................... .3

(a ) الظم (b )الفخح (c )الكسس (d)  السكىن 

 .أكسام...................... ًىلسم الفػل الصحُح ئلى   .4

(a )ثالثت  (b )أزبػت (c )خمست (d) سخت 

 ًدل اسم الفػل غلى مػنى ..............  .5

 (a ) الاسم (b )الفػل (c )الحسف (d) لِس مما ذكس 

 

 



 

 

 (102x5=) الجزء الثاني

 

   ذات أجوبة قصيرة أسئلة -1

 اصسح البِذ الخالي مؼ ذكس اإلاىطؼ الري أخر مىه. .1
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 .غحر ألابُاث اإلاركىزة في هره الىزكت تاإلالسزاث الدزاسُ مًاكخب ثالثت أبُاث مً ذاكسجك   .2

 اكخب ما هي الحسوف ألاصلُت في الكلماث الخالُت: .3

 ............................. :  اسخكخب  ............................. :  ٌسخمػىن 

 ............................. :  جلازب   ............................. : احخظس

 
ّ
 ............................. :  جلسأون    ............................. :  محسل

 ............................. :  جصّسف   ............................. :  افخلد 

 ............................. :  احمّس   ............................. : اهحصس

 : حّىل الجمل الخالُت ئلى فػل الىهي  .4

a. جأكل الطػام بضمالك : ........................................... 

b.  جترك الطػام مكضىفا : ........................................... 

c.  ًخكلم والطػام في فُه : ........................................... 

d.  أسسف في ؤلاهفاق  : ...........................................  

e.  ًخالف هصُحت الطبِب : ...........................................  

 

 

 (1x10=10) الجزء الثالث

 

   ذات أجوبة طويلة أسئلة -2

هره الصفت في غً صفت ألاماهت وكُف حساغد  كخباصت: "الساعي ألامحن " باإلًجاش و الل لخص .1

   بها؟ جىمُت شخصُت اإلاخصف

2.  .
 
 اكخب كُفُت الفػل مؼ هائب الفاغل مفصال

ت. .3 ل الػبازة آلاجُت وجسجمها ئلى ألازدًت أو ؤلاهجلحًز
ّ
 صك



ت مً الل سي، ًخدم في مىر سىىاث غاش صاب هـحُف الـجسم اسمه جالل في كٍس

مجزل أحد ألاغىُاء. بػد أن جسك الـمدزست. ولكىه لم ًسض بـهرا الػِط، فرهب ئلى 

ت، لُبحث له غً غمل ًىاسبه، فأخره غمه لُكىن كاجبا غىده في  غمه باإلسكىدٍز

مـحل جـجازجه.وكد زأي فُه غمه ذكاء، وأخالكا حسىت، وحبا للػمل في هدوء، 

وكال غمه في هفسه: ئوي أغخلد أهه سُكىن فأحبه غمه، وأحبه كل مً غسفه. 

لـجالل ابً أخي حظ كبحر في الـمسخلبل ئن صاء هللا. وسِىجح في كل ش يء ٌػمله 

في الـحُاة. أخر جالل ٌػمل بأماهت واجتهاد في مـخصن غمه، وما كان أحد مـمً ًساه 

 ًظً أهه سُكىن جاجسا غظُما في ًىم مً ألاًام.
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الطالب أن حضخمل هره الىزكت غلى ثالثت أجصاء: الجصء ألاول، والجصء الثاوي، والجصء الثالث. وغلى 

 ًجُب مً ألاجصاء كلها.

ت واإلاطلىب ئجابتها كلها ولكل سإال زكمان. -1  (5x2=10)                  ٌضخمل الجصء ألاول غلى خمست أسئلت ئجباٍز

 (2x5=10)ًحخىي الجصء الثاوي غلى أزبػت أسئلت واإلاطلىب ئجابت أي مً ؤلاثىحن منها ولكل سإال خمست أزكام.    -2

 (1x10=10)                ثالثت  أسئلت  واإلاطلىب ئجابت سإال واحد منها وله غضسة أزكام. مًلث ًخكىن الجصء الثا -3
 

 (5x2=10) الجزء ألاول 

   موضوعية:أسئلة   -1

 

 ئن صُغ الفػل اإلاظازع ..............................  .1

(a ) تمػسبكلها    (b ) تمبيُكلها   

(c )بػظها مػسبت    (d )لِس مما ذكس 

 ختر جمؼ اإلاركس السالم مً الكلماث آلاجُت:ا .2

(a ) غسباء (b )مسلم (c )زؤساء (d)  مسلمىن 

 :كأّن اللائد أَسد    .3

(a)  مسفىع "كأن"اللائد: خبر   (b ) مىصىب "كأن"اللائد: اسم  

(c ) مىصىب "كأن"اللائد: خبر  (d)  مسفىع "كأن"اللائد: اسم 

 اختر الاسم اإلافسد مً الكلماث آلاجُت: .4

(a) ألافالم  (b )ألاكالم (c )ؤلاغالم (d) ألاشجاز 

 " في هرا اإلاثال "ئن" : ئن حػص اإلاػلم جىدم "  .5

(a )هاصبت (b )جازة  (c )جاشمت (d) شائدة 



 

 (102x5=2) الجزء الثاني

   أجوبة قصيرة ذات أسئلة -2

 غسف بالجمؼ واذكس أكسامه باألمثلت.  .1

 غلى ألالىان وألاصكال.اكخب غضس جمل مضخملت غلى ألالفاظ التي جدل   .2

غّحن في الجملت آلاجُت الكلماث اإلابيُت غلى السكىن، واإلابيُت غلى الفخح، واإلابيُت غلى الظم، واإلابيُت غلى  .3
 الكسس:

".
 
. َل ًلدز ؤلاوسان أن ًحي غلى ألازض أبدا ئذا شاز  كَبَع الجىِدي  اللصا

ازة كصحرة. هحً هحّب  ا َوَجَب أن ًجػل الٍص ظ  البالد، ووػمل ئوسان مٍس

 "  غلى زفؼ صأهه.

ت:  .4  جسجم الػبازة الخالُت ئلى اللغت ؤلاهجلحًز

 بسُط لسبب الُىم غالم الكمبُىجس )الحاسىب( في اسخػمال ًصداد 

سخطُؼ أفظل، ذاكسة فللكمبُىجس. ؤلاوسان مً كفاءة أكثر أهه هى  َو

 الكمبُىجس ٌسخطُؼ الحلُلت، وفي  .اإلاػلىماث مً هائلت كمُاث جخٍصً

 .وأفظل أسسع ولكً وػملها، التي ألاصُاء مً الكثحر غمل

    

 (1x10=10) الجزء الثالث

 

 (1x10=10)  ذات أجوبة طويلة أسئلة -3

1.  .
 
 اكخب أحكام "ئن وأخىاتها" باألمثلت مفصال

 مؼ صدًلك الري جىاولذ  .2
 
 الػضاء في اإلاطػم.مػه اكخب حىازا كامال

 اللغت الػسبُت:جسجم الػبازة الخالُت ئلى  .3

How to prevent from Novel Corona Infection: Wash hands with soap 

and water regularly. Cover your mouth and nose when coughing and 

sneezing. Cook well the meat and eggs. Avoid direct contact with anyone 

who has symptoms of respiratory disease such as coughing and 

sneezing.  

Energy produces heat, heat is life, without heat, life on earth would 

become impossible. And the great source of heat is the sun. It is the sun 



which raises the water from the sea, turns it into rain, deposits it upon 

mountains, down the sides of which it flows in rivers and waterfalls. 


