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Petunjuk: 
1. Telitilah jumlah soal dan jumlah halaman dalam naskah ujian ini. Naskah 

ujian terdiri dari 20  butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal essay 

2.   Waktu ujian 120 menit 

 

A. Pilihan Ganda 

 اختر اإلجابة الصحيحة!
 إن الصالة جتعل املرء على ........دائمة باهلل (1

 سلة -أ
 بصلة -ب
 اتصال  -ج
 موصول -د
 صلة -ه

 تود األمهات أن ........ أوالدهن تربية حسنة (2
 يربني -أ
   تريب -ب
   يريب -ج
 تربني -د
 يربون -ه

 البيت ... املدرسة لھ (3
 عن بعيد -أ
 من بعيدة -ب
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 عن بعيد -ج
 عن بعيدة -د
 أبعد من -ه

 ..... : يسمى املستشفى املريض إىل حتمل اليت السيارة (4
 أجرة سيارة -أ
 اإلطفاء سيارة -ب
  اإلسعاف سيارة -ج
 الشرطة سيارة -د
 سيارة الصيدلة -ه

 ؟ ذاھ باألناشيد. مىت حدث وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول املدينة لھأ استقبل (5
 بدر يوم -أ
  اإلسراء ليلة -ب
  يوم اهلجرة -ج
 عقبة يوم -د
 يوم أحد -ه

 .... : عندما نقوله كالم   "" أهال وسهال   (6
 اجلامع املسجد ندخل -أ
 الفندق إىل نصل -ب
  كرمی ضيف يأتينا -ج
 غزيرا املطر ينزل -د
 أعطى اهلل الرزق كثريا -ه

 ! الفراغ يف املناسب العدد ضع (7
 ....... الصف يف ويقوم الظهر أمحد يصلي
 الثالثة -أ
 اخلمس -ب
  اخلامس -ج
 اخلامسة -د
 اخلميس -ه
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 ! الّتالية اجلمل من السليمة اجلملة إخرت (8
  متأخرًا املدرسة يف الكسالنان التلميذان لوص -أ
 متأخرَان املدرسة يف الكسالنان التلميذان وصل -ب
 متأخرات املدرسة يف الكسالنان التلميذان وصل -ج
 متأخَرْين املدرسة يف الكسالنان التلميذان وصل -د
 متأخرِْين املدرسة يف الكسالنان التلميذان وصل -ه

 .... القرآن ألن الكرمی القرآن يقرأ املسلم (9
 وسلم عليه اهلل صلى حممد ألفه كتاب -أ
 ألفه جربيل عليه السالم كتاب -ب
 واجملرمون الكفار يقرأه قدمی كتاب -ج
 انھالك ناله اهلل من وحى كتاب -د
 بتالوته املتعبد حممد على املنزل اهلل كالم -ه
 ....أن وھ ذاھ معىن . املؤمنني على حريص وسلم عليه اهلل صلى الرسول (11

 املؤمنني على يتأسف ال وسلم عليه اهلل صلى الرسول -أ
 املؤمنني يكره وسلم عليه اهلل صلى الرسول -ب
 باملؤمنني يباىل ال وسلم عليه اهلل صلى الرسول -ج
 مھأذا ويكره املؤمنني حیب وسلم عليه اهلل صلى الرسول -د
 يرغب عن املؤمنني وسلم عليه اهلل صلى الرسول -ه

 ميكن أن يكون هذا اخلرب كذبا. لفظ " كذبا " يكون : (11
 اسم يكون -أ
 خرب يكون -ب
 حاال -ج
 مفعول به -د
 متيي -ه

عرف العرب مصطلح "اليد الطويلة" تعبريا عن شخص حیب الصدقة واإلعطاء. فلفظ "اليد الطويلة" يشري  (12
 إىل أسلوب .....

 الكناية -أ
 التعريض -ب
 التشبيه -ج
 االستعارة -د
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 اإلطناب -ه
 آلية تشري أسلوب .....( فهذه اويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةقال تعاىل ) (13
 اجلناس غري التام -أ
 اجلناس التام -ب
 السجع -ج
 املوازنة -د
 اجملاز -ه
 اللغة العربية إحدى اللغات الرمسية املهمة، وقد .......سكان اجلزيرة العربية منذ قدمی  (14

 تكلم فيها -أ
 تكلم إليها  -ب
 تكلم معها -ج
 تكلم هبا -د
 تكلم عليها -ه
 األطباء -رالتخدي-املرضى-اجلراحة -بأعمال  -يقوم–لعالج  -و (15
 يقوم األطباء بأعمال واجلراحة لعالج التخدير املرضى -أ
 يقوم األطباء اجلراحة لعالج املرضى وبأعمال التخدير -ب
 يقوم األطباء بأعمال التخدير واجلراحة لعالج املرضى -ج
 األطباء يقوم لعالج املرضى بأعمال التخدير واجلراحة  -د
 تخديراألطباء يقوم اجلراحة لعالج املرضى وبأعمال ال -ه

 
B. Soal Essay 

 !أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة

(_________ جّد عمر، دخل ُعمر غرفة جدِّه، وسّلم 1بعد أن خرج والد عمر من 
(_________، وقبل أن خيرج اجلد من غرفته ، أشار إىل الصندوق 2عليه، مث دعاه لتناول طعام 

ه، ألنك ُتصّلي ، وتطيع والَدْيَك، (_________ ، فأنَت الذي تستحقّ 3وقال لعمر، خذ هذا 
(_________: 4وجتتهد يف دراستك، ابتسم ُعمر ، وأخذ الصندوق. جبلس أفراد األسرة حول 

اجلد واألب واألّم وُعمر، وأخذوا يتناولون الغداء، وبعد تناول الغداء، أحضر ُعمر الصندوق، ووضعه 
عمر ألفراد أسرته، واآلن تفضلوا. أكل على املائدة، وفتحه، كان مليئًا حبلوى لذيذة، قال 

 (_________ األسرة احللوى، وأكلوا ، ومل ينته، كانت كثرية جداً، ولذيذة جداً.5
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 حول األفعال التالية

 حّول الفعل املضارع إىل فعل األمر: -أ 

 6 يغسل املالبس___________________________) 
 7 ينظر إىل الشجرة_________________________)__ 

 حول الفعل األمر إىل الفعل املاضي: -ب

  ً8اُحُضر ُمبكِّرا___________________________) 
  9ُدقَّ اجلرس___________________________ ) 

 حّول الفعل املضارع إىل الفعل املاضي: -ج

 11 يْكُتُب بالقلم___________________________) 
 11 ُيساعد األم_________________________)__ 
 
 

 ترجم الجملة التي تحتها خط
 األرنب واألسد

(ومل تكن تِلك احليوانات  1، كانت حيوانات كثرية تعيش يف غابة كبرية، كثرية األشجار واملياِه والنبات
، فقد كانت يف خوف دائم، ألن أسداً ضخماً يعيش معها يف الغابة، ويهجم عليها يف كل تشعر باألمن

 .وقت ويأكل منها ما يُريد
، مث أرسلت وفدًا منها، لُِيقابل األسد، اجتمعت احليوانات، وناقشت تلك املشكلة( 2يف أحد األيام، 

وعندما اجتمع الوفد باألسد، تكّلم أحد احليوانات، فقال : أيها األسد، سُنحضر لك كل يوٍم حيواناً 
فقال: هذا رأٌي مجيل، ولكن إذا لتتغّذى به، ال نُريدك أن تتعب، وجتري وراَءنا. أعّجَب الكالُم األسد، 

 مل تُرسلوا يل حيواناً كل يوٍم، فسأهجم عليــُكم.
ألهنا تُرسل إليه كل ( 3اسرتاحت احليوانات فرتًة من الوقت، وشعرت باألمن، فاألسد ال يهُجم عليها، 

ّما احليوانات ، كان األسد سعيداً، فالغذاء يأيت إليه يف مكانه، دون أن يتعب، أيوٍم حيوانًا يتغّذى به
 املسكينة، فقد كان ميوت منها كّل يوٍم حيواٌن.
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يف يوٍم من األيام، اختارت احليوانات أرنبًا ذكياً، وقبل أن يذهب األرنب إىل األسد ، قال للحيوانات: 
، لن ولكن لدّي فكرة ُُتّلُصنا من األسد إىل األبد( 4أنا غري خائف من األسد، سأذهب إليه اآلن،

 فكرة، حىت ال يعرفها األسد، قالت له احليوانات: أيُّها األرنب، افعل ما تريد.أخربكم بال
12) ___________________________________________________

_________________________________________ 
13) ___________________________________________________

__________________________________________ 
14) ___________________________________________________

__________________________________________ 
15) ___________________________________________________

__________________________________________ 
 عين موقعة اإلعراب من الكلمات التي تحتها خط 

من  ألف دينار( 3وكان –، فباع مجيَع بضاعِتِه، ووضع ماله بعيدٍ ( 2إىل بلٍد  ُيسافرأن ( 1أراد صاحلٌ 
( 4يف جرّة كبرية، مث وضع فوقها زيتوناً، وسّد اجلرّة جيداً بِِغطاٍء ومَحََلها إىل جارِه يف الّسوِق، -الذهب

 عنده، إىل أن يعود من سفره. أن حیفظها، وطلب منه التاجر ُسليمان
16) _______________ 
17)  

________________ 
18)  _______________________ 
19)  _______________________ 
21) _______________________ 

 
 
 

 


