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 (درجات ت  س) والبالغة أواًل: المطالعة
 اقخئي الحجيث اآلتي، ثّم أجيبي عن األسئمة التي تميو:

 
 .............................(: .......ِردف  ضج ).....، .....(: .................الّخحلمخادف ) -1
 ؟ما حق  هللا عمى عباده؟ وما حّق العباد عمى هللا -2

................................................................................................. 
  استخخجي من الحجيث: -3

 .........................................................، واذكخي نهعو: .......خبخيًّا أسمهًبا - أ
 ............................................................... ، واذكخي نهعو:إنذائيًّا أسمهًبا - ب

 .عّجدي صهر بّخ اإلندان لهالجيو بعج مهتيما -4
................................................................................................. 

 (؟عميك  بالّذاِم، عميك  بالّذاِم، عميك  بالّذاِم) :النبّي داللة قهل  ما -5
................................................................................................. 

،  بنيا ) الحجيث القجسي اآلتي:أعخبي الكممة المخطهطة في  -6 آدم، مخْضُت فمم تعْجني. قال: يا ربِّ
ض  فمم تعْجه ...(. عبجيكيف أعهُدك وأنت  رب  العالمين؟! قال: أم ا عممت  أّن   فالًنا م خ 

 .........................................................................................: ابن
..........................................................................................عبجي:

................................................................................................  
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 وزارة الترب ـــةةةةةةةةـ  والتلـةةةةةةةةـ    اللةةةةةةةة ل 

 ـرق غـــــزةشــ –مد ر   الترب   والتل    
 ـــ  ل بن ت              ـــــمدر   شلب   الر س الث نو 

 

 الشهر األول امتح   
    7102- 7102 الفصل الّدرا   الث ن 
 

 
 
 
 

   عرب   المبحــث: لغ
 األ     الل شرالصـــف: 

                                                   ا   ال  لب :
 الصف:

  7102 برا ر  5 ، الت ر خ:ثن  ال و : اإل                                                   (        تدرج عشر)    مجموع الدرج ت

يا "  :فقال ليس بيني وبينو إال مؤّخخة الخحل، ،عمى حمار   : كنت ردف النبي قال  معاذ بن جبل عن
، ىل تجري ما حق  هللا عمى عباده؟ وما حّق العباد عمى هللا؟ قمُت: هللا ورسهلو أعمم. قال: فإّن حّق هللا اذُ مع

 رواه مدمم() .عمى العباد أن يعبجوه وال يذخكها بو شيًئا، وحق  العباد عمى هللا أاّل يعّحب  م ن ال يذخُك بو شيًئا"
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 درجات( أربع) ثانًيا: النحه

 
 درجات( خي نهعو في الججول اآلتي:   )ثالث، واذكاالستثناءالدؤال األول: حّجدي أركان 

 نهع االستثناء المدتثنى أداة االستثناء منو المدتثنى الجممة
     حفظُت سهر  القخآِن إال سهرًة.

     بيني وبينو إال مؤّخخة الّخحل. ليس
     لن ينفع  اإلندان  شيٌء إال عممو.

 

 الدؤال الّثاني: أعخبي ما تحتو خط فيما يأتي: )درجة(

 .الحماقةلكّل داء  دواٌء إال  -1
 ........................................................................................... :الحماقة

 .الجاحجُ لن يتنّكخ  لمجميِل إنداٌن إال  -2
 ........................................................................................: .....الجاحجُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعجاد معممة المبحث: ىجيل حدن المذيخاوي 

 


