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 . الورقة ربتوي على أربعة أسئلة ذهى

السؤاؿ األوؿ والسؤاؿ الثاين مث اخًت سؤاال واحدا  أجب عن
 الرابع. من السؤاؿ الثالث أو السؤاؿ

 . يب عن ثالثة أسئلة فقطذبأف  اؼبطلوب

 
 األول السؤال

ية حبيث ال تيف موضوع واحد فقط من اؼبوضوعات األ اكتب
 : كلمة  ٓ٘ٔيقل عن 

 .االجتماعية يف دار األيتاـالربامج  (۲)

 .اػبطبة عن دور األسرة السعيدة يف اجملتمع (۱)

 ".قوؿ اغبكيم: " الشهرة شبرة االجتهاد (۳)

 .ؼبسارعة إىل اػبَتات أساس يف بناء شخصية اؼبسلما (ٗ)

 .ة مع اعبَتافناؼبعاملة اغبس (٘)
 درجة[ ٖٓ]     
 

 : الثاين السؤال

 : ب عن صبيع األسئلة اليت تليها( اقرأ القطعة اآلتية مث أجأ
 

قباح األمة على ثالثة عوامل أساسية وىي  يعتمد
ىي  األسرة. سنةغباألسرة الواعية واؼبدرسية الناجحة والبيئة ا

أوؿ مدرسة للطفل. فيها يتعلم اللغة والدين واغبياة. وال شك 
النطق، وأرشدىم أمور  على أف األبوين أوؿ من درب األطفاؿ

 . هم طريق اغبياةالدين وعلم

ىي اؼبكاف األفضل يتعلم فيها التالميذ العلـو  واؼبدرسة
نفوس الطلبة،  على واغبياة. فيها الوسائل التعليمية اليت تؤثر

فهي سبلك اؼبباين اؼبريعة واؼبناىج الدراسية اؼبالئمة مع تطور 
والتكنولوجيا اؼبعلوماتية اغبديثة  اؼبتوفرة الزماف والكتب اؼبدرسي

صص الدراسية اؼبنظمة، وابإلضافة إىل اؼبدرس اؼباىر الذي واغب
ىذه الوسائل بطريقة فعالة و يستطيع أف يؤثر  استخداـ يعرؼ

األب  ىو يف تالميذه بعلمو الواسع وأخالقو اغبميدة. اؼبدرس
الثاين ألنو يقـو مقاـ الوالدين يف تربية األطفاؿ ابؼبدرسة . وىو 

 .الناشئُت حأيضا انئب عن اجملتمع يف إصال

ىي العامل الذي يعيش فيو اإلنساف فهي تشمل  ةئالبي
 الشوارعاجملتمع وطبيعة البالد واغبكومة وأماكن العبادة و 

واألصدقاء ووسائل اإلعالـ وغَتىا فبا وبيط حبياة اإلنساف. 
تعطي للمرء ما أنبلتو  ألهنا بئة اغبسنةبإذف وبتاج اإلنساف إىل ال

 .م ما أغفلتو اؼبدرسة من قيم وروحة. وتعلاألسرة من خَتة ومهار 
رة من عادات وتقاليد، سنتو األبدـ ما فهي هت السيئة وأما البيئة

 .وتضل ما علمتو اؼبدرسة من علـو و معارؼ

، لو نشأ يف أسرة واعية، وتعلم يف  ءأسعد اؼبر  وما
انجحة  حياتو مدرسة انجحة، مث عاش يف بيئة حسنة، فتكوف

 .ارِبتؤيت أكلها كل حُت إبذف رض خصبة كأة  غباص
 

 : األسئلة

 اذكر ثالثة عوامل قباح األمة؟ (ٔ)

بُت الوسائل اليت تساعد اؼبدرسية على التأثَت يف نفوس  (۱)
 .ذالتالمي

 ستطيع اؼبعلم اؼباىر أف يوثر يف طالبو ؟ي فيک (۳)

 ؟يعترب اؼبدرس األب الثاين ؼباذا( ٗ)

 ما ىي البيئة؟ (٘)

 ؟ياة اإلنسافحبلبيئة البيئة ماذا تفعل ا (ٙ)

 .ي يف العبارة اليت ربتها خطغاذكر الوجو البال (۱)

 [درجة ۱۲]

 

فقرة قصَتة حيث ال يقل عدد كلماهتا عن ثالثُت   أكتب     بــــ
 :اآلتية ابلتوجيهات كلمة مستعينا

ة ئة التهنقأبوؾ سيارة جديدة، أكتب إليو بطا اشًتي
 .معربا عن شعورؾ ِبا

 [درجات ٘]

 
 : اغبكمة اآلتية شرحا وافيا اشرح    جــــ

 " ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا "

 [درجات ٗ]
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  : السؤال الثالث
 :تيةآلواقف ااؼب يفأ ماذا تقوؿ 

 فصلك يفعلم جديد حضر ؼب( ٔ)
 كرئيس الطلبة  ولزميلك بعد تعيين (ٕ)
 زرعة الواسعةاؼب إىلعندما نظرت ( ٖ)
 نقودا لشراء الكتب العلميةتطلب من والدتك  (ٗ)
 القاعة للعب كرة الريشة إىلم ىصدقائك تدعو أل (٘)

  ] درجات ٓٔ]
 

 :يتأيكوف ما    بـ
 لة فعليةصب ربلة فيها خصب (ٔ)
 لة فيها بدؿصب (ٕ)
 لة فيها منادى علم مفردصب (ٖ)
 زـوؾبمسة ػبفعاؿ األلة فيها فعل من اصب (ٗ)
 لة فيها عطفصب (٘)

 ] درجات ٓٔ]
 

 يف و ضعمثتية آلوزاف األل وزف من امناسبا لك الات مثاى جـ
 :ل مفيدةصب

 يفعلوف (ٔ)
 مستفعل (ٕ)
 تفّعل (ٖ)
 افتعل (ٗ)
 ِمفَعلة (٘)

  ] درجات ٓٔ]
  :تيةآلمل اعبا يفقيقة غبااز إىل جملؿ احو    د

 .سجداؼب يف ُتسلماؼب مرأيت البحر يعلّ  (ٔ)
 .ُتساكالسحاب يوزع النقود للفقراء واؼب (ٕ)
 .دالأحناء الب إىل ربػبطار ا (ٖ)
 .ماء عنبامن الس هللاأنزؿ  (ٗ)
 .الفصل يفتكلمت الورود  (٘)

 ]درجات ٓٔ]

 : الرابع السؤال

 :الًتاكيب اآلتية يف صبل مفيدة حىت يتضح معناىا استعملأ    

 طبيب األسناف (ٔ)

 اعبامعة اغبكومية (۱)

 ربتوي على (۳)

 م بػػػػػىتا (ٗ)

 علوما عديدة (٘)

 [درجات ۲۲]

 
 :ف" مع تغيَت ما يلـزاؼبسلمو "ية إىل تالعبارات اآل حوؿ    بـــــ

 امماف ىبشعاف يف صالهتلسؼبا (۲)

 يف الدراسة لممل يهمل الطالب اؼبس (۱)

 مات قرأف القصة مبتسماتلساؼب (۳)

 إف تنصر هللا ينصرؾ !مسلم( اي ٗ)

 ! مسلماي ،یيع أوقائك أبعماؿ سدضال ت (٘)

 [درجات ۲۲]

 
 

 :مفيدةاسم اآللة لكل ما أييت مث ضعو يف صبل  ىات    جـــــ

 ارس (ٔ)

 ( فتحٕ)
 ( رسمٖ)
 ( ثقبٗ)
 ( غسل٘)

 [درجات ۲۲]

 
 :فبا أييت اعبناس يف صبل مفيدة لعاج    د

 ( شواؿٔ)
 يلمز  (۱)

 اؼبرأة (ٖ)
 أبناء( ٗ)
 ( داء٘)

 [اتجد  ۲۲]
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