مدرسة التوفيق لتعليم اللغة العربية
إسم الطالب(ة) :

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

َ -1
سب:
ضع(ي) ا ْل َك ِل َماتَ فِي َمكَانِ َها ا ْل ُمنَا ِ

1- Put the words in their proper place:

َّاس -فَ ِع َّدةٌ  -ولِتُ َكِِِّبوا -والْ ُفرقَ ِ
ص ْمهُ  -الْيُ ْس َر -لِِّلن ِ
ضا.
ان -أُن ِز َلَ -م ِري ً
الْعُ ْسر -تَ ْش ُك ُرو َن -فَـلْيَ ُ
َ ُ َ ْ

ضا َن الَّ ِذي  ..........فِ ِيه الْ ُقرآ ُن ُه ًدى ............وبيِنَ ٍ
ات ِِّم َن
َش ْه ُر َرَم َ
َ َِّ
ْ
ا ْْلَُد ٰى .............فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم َّ
الش ْه َر َ ..............وَمن َكا َن
 ............أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر ِِّ ...........م ْن أ َََّّيٍم أُ َخ َر يُ ِري ُد اللَّـهُ بِ ُك ُم
ِ
َ .............وََل يُ ِري ُد بِ ُك ُم َ ...........ولتُ ْك ِملُوا ال ِْع َّد َة  ...........اللَّـهَ
َعلَ ٰى َما َه َدا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم ﴾١٨٥﴿ ..................
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ضع(ي) عالمة (✓) تحت الحكم المناسب.
الكلمات

اْلدغام
ِ

اْل ْظ َهار
ِْ

بغنة

اص َيةٌ
ع ِ
َاملَةٌ نَ ِ

\

ِم ْن َخ ْوف

\

وف َر ِحيم
َر ُء ٌ

\
\

ِم ْن ُجوع
آيَات َب ِي َنات
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\ بدون غنة

اْل ْقالَب

ْاْل ْخفَاء

\

ين:
ون ال َّ
ا ُ ْكتُب(ي) ُح ُر َ
سا ِكنَ ِة َوالت َّ ْن ِو ِ
وف أَحْ كَا َم النُّ ِ

أحكام النون الساكنة والتنوين

حروف =>

اْل ْظ َهار
ِْ

اْلدغام
ِ

بغنة \ بدون غنة

اْل ْقالَب

ْاْل ْخفَاء

\

مع متنيايت لمك ابلنجاح…
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سة محتويا ً على كل بيانات الطالب/ة (اإلسم بالكامل ،الصف وإسم
م
ال
الرجاء إرسال إجابات اإلمتحانات إلى اإليمايل الخاص ب ٌمعلمة الصف أو
در َ
َ
َ
ال ٌمعلمة(
Please email the exam answers to the class teacher or the school email including all the student info
)(Full name, grade & teacher’s name

