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 من موضوع ) أئمة اهلدى (

" لقب جليل ُيطلق على  يىيا زهرىىل زليىليم يفىىل اى  طيلةىو وةلىذ ًاىًن ىى ز زلى  ىب 

 زللايع ، ا لفب ى ز زللقب يةلأس أعل  ىؤسسذ ُس يذ ا  زلعللم زإلسالى  "

 :ىلت ىل يل  ( 1

 اكتظ ( –ورع  –مرادف ) جليل  - 

 تنضب ( –متواضع  –مضاد ) أعلى  - 

 المنبر ( –الصعيد  –ع )عريقة ـجم - 

 ( المغالون –األبمة  –مفرد ) طيات  - 

 ( أجب عىل يأة  :2

 فى العبارة ؟ وما داللته ؟ما اللقب المقصود  -1

 ماذا تعرف عن طفولة الشيخ الخراشى ؟ -2

 اذكر أهم الدالبل على شهرة الشيخ الخراشى . -3

 ( أكىـل زل قط ا  زلجىل زآلةيذ :3

.................. بمحافظة ............... ....بمركز ......... .............ولد الشيخ الخراشى بقرية  -1

 ................... عام 

 ................، ......... .........، ...... ..........من أهم ما يتصف به الشيخ الخراشى أنه كان  -2

 ......................أول من تؤثر به الخراشى وتعلم على يديه هو  -3

 ( زخةل زإلجلبذ زل فيفذ ىىل بين زلقًسين :4

 الوعد الحق ( –رسالة البسملة  –من أهم مإلفات الشيخ الخراشى ) السيرة المحمدية  -1

 م ( 979 -هـ  972 -هـ  361)  تم إنشاء األزهر الشريف عام  -2



  

 

2 

 ) شهر الذكريات اجمليدة (من موضوع 

 " ا  زلفويث زلقوس  : 

 ًأ ل أجرى بو "كل فس ذ بعيلن أىثلليل إل  سبعىلئذ ضعم إة زل ًم اإ و ل   

 ىلت ىل يل  : (1

 يبدد ( –أزرها  –مرادف ) ترويض  - 

 الساعد ( –شريك  –جمع ) الذكرى  - 

 قادتنا ( –الكبريات  –مفرد ) األمم  - 

 االستنفار ( –الخالف  –مضاد ) إعظاًما  - 

 أجب عىل يأة  : (2

سىىن جزابهىىا ، فمىىا أسىىباب فىىرض  -1 فىىى الحىىديس السىىابق بيىىان ألهميىىة فريضىىة الصىىوم وحم

 الصيام على المسلمين ؟

 عالم تدل عبارة " فإنه لى وأنا أجزى به " ؟ -2

 بم وصف هللا تعالى غزوة بدر ؟ ولماذا ؟ -3

  ًب زلخطأ ايىل يأة  : (3

 يتميز شهر رمضان بليلة عظيمة وهى ليلة اإلسراء والمعراج . -1

 كانت غزوة الفتح الكبرى فى السنة العاشرة من الهجرة . -2

 نا ونراعى حق الجوار .اممن أهم أجواء رمضان الصلح بين الناس وأن نقطع أرح -3

 بم ةفسـل :( 4

وجود عبارة " من قبلكم " فى اآلية الكريمة " كتىب علىيكم الصىيام كمىا كتىب علىى الىذين  -1

 " .من قبلكم 

 إطالق لفظ " معركة العبور" على حرب السادس من أكتوبر . -2

 ارتفاع صوت اإلسالم خفاقاً ينشر النور ، واشتداد أزره فى السنة الثامنة من الهجرة . -3
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 من نص ) حتية لألزهر الشريف (

 أبًوز ًلن يخبًز  وزء زلىئ  ذ  لن ةةقيقـلى ليل سلفذ زلىعىً  (1)

 ذـل زلييى ــلآن كـل للقـًةظ  لــل فيلة ـالم كـسةض ء بلإلس

 ( ىلت ىل يل  ىن زهبيلت زلسلبقذ :1

 يفقد تؤلقه ( –مرادف ) تتراجعى  - 

 الخالى ( –مضـاد ) تظلم  - 

 نداءات ( –مفــرد ) المآذن  - 

 ( أجـب :2

 ما الدليل على قوة األزهر الشريف كما جاء فى البيتين السابقين ؟ -1

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

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

 " يا ساحة المعمور لن تتقهقرى " ما الجمال فى هذا التعبير ؟ -2

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

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

 ( أكىـل ىل يأة  :3

 .............................وذلك سنة ............ .................قام بإنشاء األزهر  -1

 ........................ومن أشهر دواوينه ...... ..................التحق رشاد محمد يوسف بكلية  -2
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(2) 
 ويث زهلس ذـًعطلء لزفةو ف  وــرزل يبلبـلم ة يـ ً زهلم ع

 ًأضلء سلفة ل طًزل زهرى ذ  ًزلعلًبذ يلىخلً  لن زليليعذ 

 ( ىلت ىن زهبيلت زلسلبقذ :1

 ، جمع ) اللسان (  ،   (  ، مفرد ) الشرابع (  بمعنى ) حمى (  ، مضاد ) منخفًضا فعالً 

 مضاد ) منع (  ، جمع ) الزمان (

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

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

 ( أجـب :2

 فى البيت األول تعبير جمالى . وضح -1

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

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

 ماذا تعرف عن الشاعر " رشاد محمد يوسف " ؟ -2

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

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

 )×( :( أً √ضع عالىذ ) (3

 ( )  تؤثر األزهر على مر العصور بالعديد من المحن والفتن . -1

 ( )  تربية النشء على حب العلم والدين . يحرص األزهر على -2

 ىلت ىىل ةففظ زلىع   زآلة  : (4

 غزير ووده ويقوم هو بدوره فى مديد العون .تسعى الشعوب لنيل علمه ال -1

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

 يه جموع المصلين .وتقبل إل" هللا أكبر" نداء سيظل يتردد فى كل مكان  -2

 .................................................................................................................. 
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 ل .... ىع زلةىثيل .ـ( علم زلفلع1

 لىل يل  :( ىثل 2

 فاعل مإول بالصريح -2    فاعل صريح -1 

 فاعل مرفوع بعالمة مقدرة -4   فاعل اتصف بالفعل -3 

    فاعل أحدس الفعل -6  فاعل مرفوع بحرف مقدر -5 

   فاعل السم يشبه الفعل -8   فاعل مرفوع باأللف -7

 فاعل جمع تكسير -9

 :. ًزلعكس .( فًل زلفلعل زل ليح إل  ىؤًل بلل ليح .3

 .يحزن والدك أن تهمل مذاكرتك  -2   .اتكم نى اجتهادتأعجب -1 

 " إني ليحزننى أن تذهبوا به " -4   . يفيدك سماع القرآن -3 

 يجب عليكم الدفاع عن الوطن . -6    ى ما فعلت .نيسر -5 

 يقلق والدتك مرضك . -8   يسعد أخاك أن تنجح . -7 

 ( أعلب ىل يل  :4

 الصديقان بعد يومين . اصطلح -1 

 الطالب مصغية آذانهم . -2 

 ى أن تصنع المعروف .نيسر -3 
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 :( زبِن زلجىل للىجيًل ىع ةغييل ىل يلرم 1

 الرجل الحق .قال  -2   شرب الطفل اللبن . -1 

 أخذ الناجح الجابزة . -4   كافؤ المدير المجتهدين . -3 

 ضاعف المدير أجور العمال . -6   . يذاكر التلميذ دروسه -5 

 ساق الرجل اللص إلى السجن . -8   يطيع االبن والده . -7 

 يسعى محمد فى الخير . -9 

 ( زسةخلج  لئب زلفلعل ًأعلبو :2 

 أكرمنا من المعلم . -2   قتل أصحاب األخدود . -1 

 ق المجرمون إلى النار .يس -4  قضى األمر الذى فيه تستفتيان . -3 

 عوقب المهملون . -5 

 ( ىثـل لىل يل  :3

 نابب فاعل ضمير الغابب . -2  نابب فاعل للمثنى المإنس . -1 

 نابب فاعل ضمير المتكلمين . -4  نابب فاعل جمع مذكر سالم . -3 

 نابب فاعل جمع تكسير . -6  نابب فاعل مرفوع بالواو . -5 

 ( أعو زلفلعل زلىف ًم ًغيل ىل يلرم :4

  كرم المهذبون .أم  -1 

 . بتم وق  عم  -2 

 اسبون على أفعالكم .ح  أنتم تم  -3 

 أعلب ىل يل  :( 5

 . بتم وف  كم  -2   ت الحديقة .ق  س  نم  -1 
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 ىل أ ًزع زلخبل ًزلىبةوأ ىع زلةىثيل لكل ى يىل . (1

 ىثل لىل يل  : (2

    مبتدأ مضمر للغاببات . -1 

 مبتدأ جمع تكسير . -2

 جمع مإنس سالم مخبر عنه بجملة فعلية . -3 

 ضمير المتلكلمين مخبر عنه بجملة فعلية . -4 

 جمع مذكر سالم خبره شبه جملة . -5

 سمية .إاسم من األسماء الستة مخبر عنه بجملة  -6

 ضمير المتكلم مخبر عنه باسم من األسماء الستة . -7

 ( فًل زلخبل زلىفلو إل  غيل ىفلو ًزلعكس :3

    الطالب أخالقه حميدة . -1 

 المدرسون ينصحون الطالب . -2

    محمد مكرم صديقى . -3 

 الطالب مجتهدون . -4

     الشمس مشرقة . -5 

 القطار يمشى بسرعة . -6

    الوطن يعتز بؤبنابه . -7 

 السماء صافية . -8
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 ( ىل أ ًزع خبل كلن ؟ ىع زلةىثيل لكٍل ى يل .1

 ( ىثل لىل يل  :2

 فعل ناسخ ناقص التصرف . -1 

 فعل ناسخ تسبقه ما المصدرية . -2 

 فعل ناسخ يعمل دون شرط . -3 

 تام التصرف .فعل ناسخ  -4 

 عل ناسخ ال يؤتى إال على صورة واحدة .ف -5 

 فعل ناسخ يفيد االستمرار واسمه من األسماء الستة . -6 

 نفى .مضارع ) زال ( مسبوق بشبه  -7 

 ( عين زل لسا ًزسىو ًخبله ايىل يل  :3

 امــرادها األجسـى مــتعبت ف  وإذا كـانت النفــــــوس كبـــاًرا 

 ه ـرء لب يعاتبـن للمـإذا لم يك  وليس عتاب الناس للمرء نافًعـا 

 ( أوخل عل  زلجىل زلةلليذ اعالً  لسًخل ًغيل ىل يلرم :4

 صافية . السماء -2   المصريون بارعون . -1

 أبوك ذو فضٍل عليك . -4   الناجحان مسروران . -3

 أنت ذو خلٍق عظيم . -6    االمتحان سهل . -5

 العرب أمة واحدة . -8   الناجحون فرحون . -7
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 ( عرف الصرف لغة واصطالًحا ... مع التمثيل .1

 ( ما فابدة علم الصرف ؟2

 وما أقسام الكلمة التى ال يدخلها علم الصرف ؟علم الصرف ؟ ( ما موضوعات 3

 ( بين ىل يوخلو زل لم ًىل ة يوخلو ىع بيلن زلسبب ايىل يل  :4

 أنتم -  إبراهيم - ببس - هو  - محمد 

 سعيد -  الذى - فى - يذاكر - ليس 

 ما دام -  هذان - لعب - هذا - اللتان 

 ى يىل .( علم زلفلم زه ل  ًزلرزئو ىع زلةىثيل لكل 5

 ( ىل أ ًزع زلريلون ؟ ًىل أييل أولةيل ؟6

 ( علم زلفعل زلىجلو ًزلىريو ... ىع  كل أ ًزعيىل .7

 ( ىل أًرزن زلفعل زلثالث  زلىجلو بلعةبلل ىلضيو ىع زلةىثيل .8

 ( ىل أًرزن زلفعل زلثالث  زلىجلو بلعةبلل ىضللعو ىع زلةىثيل .9

 ( ىثل لىل يل  :11

 (فعل ثالثى من باب )نصر -2  ب )ضرب(فعل ثالثى من با -1

 مزيد رباعى  -4     مزيد ثالثى -3

ل( -5 ل( -6  مجرد ثالثى على وزن )يفع   مجرد ثالثى على وزن )يفعم

7- ) ل   فعل يدل على االمتالء . -8  مجرد ثالثى على وزن )ف ع 
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 ( بين بلب كل ىن زهاعلل زلةلليذ ىع  كل زلسبب :11

 وصف -عفَّ   -شـدَّ   -سـار    -دنـا   

 ( زالأ ثم أجب :12

أحسىىن الطالىىب صىىنًعا عنىىدما كثوىىف جهىىده وقضىىى وقتىىه فىىى المىىذاكرة واسىىتقام فىىى دينىىه 

 فوجد النجاح حليفه وفاز بالجابزة فلم تتزعزع ثقته فى نفسه .

 زسةخلج :

     ثالثة أفعال مجردة - 

 ثالثة أفعال مزيدة -

   فعل معتل من باب )ضرب( - 

 قص من باب )نصر(ان فعل -

 

 ( أكىــل :1)

 ........................................... -1 يتكون موضوع اإلنشاء من :( 1

     2- ........................................... 

     3- ........................................... 

 . ...........................................و  ...........................................( اإلنشاء نوعان 2

 ........................................و  ......................................( من أمثلة اإلنشاء اإلبداعى 3

 .....................................و  ...................................بينما من أمثلة اإلنشاء الحوارى 

 ( ة ةؤجل عىل زليًم إل  زلغو ، ىقًلذ ففظيل ل ل زلةلليا . 2)

 اكتب معنصًرا لموضوعك فيما ال يقل عن عشرين سطًرا عن عواقب تؤخير العمل .
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 ًىلن بلل سا :( زكةب ىل يل  ىلن بخط زللاعذ ًىلن بخط زلثلث 1)

 والجاهلون ألهل العلم أعداء  وقدر كل امرئ ما كان يحسنه

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

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

 ( زكةب ىل يل  ىن فلًم بخط زللاعذ :2)

 * ن :       * م : 

 * ق :     * س :  

 

 النشؤ ( -رءس  -) هيؤة (  ًب زلخطأ ايىل يل  : 1)

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

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

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

 ( ىثل لىل يأة  :2)

    همزة متوسطة مكسورة . - 

همزة متطرفة ما قبلها متحرك . -
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فعىل أو اسىم يشىبه الفعىل ، يىدل علىى مىن  هاسم صريح أو مإول بالصريح سىبق: ( زلفلعـل 1

 قام بالفعل أو اتصف به .

 يعجبنى أن تجتهد . -2    االجتهاد .يعجبنى  -1 ( 2

 ذاكرت لبنى . -4    انكسر الزجاج . -3 

    قام محمد . -6    جاء مكرمىو . -5 

   مصر منتصر جيشها . -8    جلس التلميذات . -7

 لعب األطفال . -9

 أجب ب فسك .( 3

  مبنى على الفتح . ماٍض  فعل  :  ز طلح -1 (4

 فاعل مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى  : زل ويقلن

 ظرف زمان منصوب بالفتحة . : بعو 

 بالياء ألنه مثنى .مضاف إليه  : يًىين

  مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الضمة . : زلطالب -2 

  خبر مرفوع وعالمة الرفع الضمة . : ى غيذ

 .جر مضاف إليه محلفاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة وهم ضمير مبنى فى  : آ ز يم

 فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة .  : يسل   -3 

 حرف مصدرى ونصب . : أن

 فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة  : ة  ع

 والمصدر المإول بالصريح )أن تصنع( فى محل رفع فاعل .

 مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة .:  زلىعلًم
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1 ) 
 . الحق   يلق   -2    ب اللبن .ر  شم  -1 

 الجابزة . تذخ  أم  -4   ن .والمجتهد اوف  كم  -3 

 أجور العمال . تعفوضم  -6   سه .ر درذاك  يم التلميذ  -5 

 إلى السجن . ق اللص  يس   -8    . األبع اطيم  -7 

 ى فى الخير .سع  يم  -9 

 2 ) 
 أكرمنا  -2  : مرفوع بالضمة . أصحاب -1 

 : مرفوع بالواوالمجرمون  -4   : مرفوع بالضمةاألمر  -3 

 : مرفوع بالواوالمهملون  -5 

 أجب بنفسك (3

4)  

  ن .المدرس المهذبيأمكرم  -1

 . عاقبنى المعلم -2 

 تحاسبوا على أعمالكم . -3 

 ( أعلب ىل يل  :5

 بالضمةنابب فاعل مرفوع :  زلفويقذ  فعل ماض مبنى على الفتح :  َقتُ س   -1

 الضمير المتصل مبنى فى محل رفع نابب فاعل :  تُ  فعل ماض مبنى على السكون  :  ُكًاِئ -2
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 أجب ب فسك .( 1

2 ) 
 . الطالب مجدون -2    للغاببات . هن -1 

 . نحن نحب العلم -4   . البنات يذاكرن الدرس -3 

 أخوك أخالقه حسنه . -6    . المعلمون  -5

 . أنا ذو خلق -7

 أجب ب فسك .( 3

 أجب ب فسك .( 1

2 ) 
 ما دام العلم مطلوًبا . -2   مازال الحق  منتصًرا . -1 

 كان العلم نوًرا . -4  أصبح اإلنسان يطلب العلم . -3 

 ما زال أبوك كريًما . -6   ليس الجهول عالًما . -5 

 النهى : ال تزل مهما . دعاء : ال يزال محسنا إليك . -7 

 ( عين زل لسا ًزسىو ًخبله ايىل يل  :3

 تعبت فــى مـرادها األجســام   كبـــلًلز زل فــــــًسوإذا كـانت 

 يعاتبـه  لب للىـلءإذا لم يكـن     لاًعـلالناس للمرء  عةلبوليس 

4 ) 
 كانت السماءم صافيًة . -2   ظل المصريون بارعين . -1

 فضٍل عليك . اأبوك ذصار  -4  . مسرورين كان الناجحان -3

 خلٍق عظيم . اذأصبحت  -6    .االمتحان سهالً ليس  -5

 واحدة . العرب أمةً صار  -8   ن .بات الناجحون فرحي -7
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 التغيير والتحويل  : ( زل لم لغذ1

 تغير فى بنية الكلمة يطرأ عنه تغير فى المعنى .:  ز طالًفل

 : ( الئون علم زل لم 2

 تنوع المعنى  -2  الثراء اللفظى . -1

 يدرس األفعال المعربة واألفعال المنصرفة . (3

 األسماء المبنية واألفعال الجامدة . يدخلعلم الصرف ال 

 أجب ب فسك .( 4

هو ما يبقى فى كل تصاريف الكلمة وال يحذف من إال لعلة  : زلفلم زه ل  ( 5

ل م  ) ع  تصريفية . مثل :  يعلم .← م (  -ل  -ع 

 .مة ، ويصبح حذفه مع بعض التصاريف هو ما يزيد إلى أصول الكل:  زلرزئوزلفلم  

 معلوم← عالم ← علم 

 
 (ما كان بتكرار حرف من أصول الكلمة )صلَّى -1 :   ًعلن زلريلون (6

 ما كان بزيادة حرف من حروف سؤلتمونيها ) أخبر ( -2

 كلها أصلية وال يسقط إال لعلة صرفيه ما كانت حروفه :  زلىجلو ( 7

 .ما يزيد من حرف أو أكثر عن حروفه األصلية :  زلىريو

 

 بلا  زهسئلذ يجيب ع يل زلطللب .

 


