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االختبار
الطبيعة

اِْختَِباُر الَوْحَدِة الرابعة
أ. صل فعَل األمِر  يف العموِد )أ( باملناسب له من العمود)ب(  )ست درجات(

ُة َغِويَّ ْعبرَِياُت اللُّ الاً :امُلْفَرَداُت َوالتَّ َأوَّ

				)أ(																																																	)ب(									
ر. -	الُجْرَح	بسائٍل	ُمَطّهِ كاِفْح																															

-	أوالَدَك	على	الِقراءِة	بأكثَر	من	َطريقة. 	 تخلَّْص	من																
. -	الفقَر	بالتعليِم	والعمِل	الجاّدِ أصِلْح																												

-	النفايات	الخطيرة	بطريقة	آمنة. 																															 َطِهّرِ
ْق	بينهما. -	بين	المتخاِصميِن	ووّفِ اعتمْد	على																								

	أموِرك. -	اهلِل	في	كّلِ ْع																											 شّجِ

ب. امل الفراغات بحرف اجلر املناسب  )خس درجات(
1.	المؤمُن	يحاِفُظ	______	الصالِة	______	وقتها.

ُب	______	الطالِب	الجدِد	______	بدايِة	العاِم	الدراسي	الجديِد. 2.	عميُد	الكليِة	يرّحِ
ِر	______	خلِق	السموات	واألرض. 3.	يدُعونا	القرآن	______	التفكُّ

لعُت	______	تفاصيِل	الَبرنامج	عبَر	الشبكِة	الدولية. 4.	اطَّ
5.	تبعُد	الجامعة	______	سكن	الطالب	حوالي	سبعة	كيلو	مترات.

ت. ضع كل كلمة من الكلامت التي يف الصندوق حتت القائمة املناسبة  )أربع درجات(
عاب	المرَجانية	-	المبيداُت	الَحَشرية	-	الفيضانات	-	الشبكة	-	عادم	 الراِبط	-	الصحراء	-	الغاَبة	-	الموِقع	-	الّشِ
السيارات	-	الزالزل	-	حرائق	الغابات	-	العواصف	-	الجزر	-	النفايات	السامة	-	البراكين	-	بريد	-	الكتروني

االنرتنت امللوثات الكوارث الطبيعية الطبيعة
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4
ُة ْحِويَّ َثانِياًا: الَقَواِعُد النَّ

أ. أجب باملطلوب بي القوسي  )أربع درجات(
)حال	مفردة( 1.	أجبُت	عن	األسئلة	________________				

)حال	جملة	اسمية( 	 2.	دخلتُ	المسجَد________________				
)حال	جملة	فعلية( 	 3.	رأيُت	السائحين	________________				
)حال	شبه	جملة( 4.	زرُت	المريَض	________________										

ب. استخرج احلاَل وبي نوعها والرابِط إن ُوجَد يف اجلمل اآلتية  )أربع درجات(

الرابط نوعها احلال  اجلملة

1. وقفُت في الطريق وقد ازَدَحم بالسيارات.          
2. انتبْه للمعلمِ وهو يشرُح.                        

3. شاهدُت المطَر ينزُل.

ل احلاَل املفردة إىل حاٍل ُجلة وبي صاِحبها فيام يأيت  )أربع درجات( ت. حونِّ
											_____________________________ وار	الوقَت	مستمِتعين	بالطبيعة.	 1.	قضى	الزُّ
																			_____________________________ 2.	تحدثْت	الُمراِسلة	واقفًة	في	التلفاز.									
_____________________________ راٍت	في	بِديع	ُصنع	اهلل.	 ْلَن	الطبيعَة	ُمتَفّكِ 3.	يا	طالباُت،	تَأمَّ

ث. أسنْد كلَّ فعٍل للضمري السابق عليه مع ضبِطه يف اجلمل التالية  )أربع درجات(
1.	أنتم	)تحّج(	_______	هذا	العام،	وأنتن	)تحج(	_______	هذا	العام.
2.	أنتم	)تُطوف(	_______	بالكعبة،	وأنتن	)تطوف(	_______	بالكعبة.

فا	والمروة،	وأنتن	)تْسعى(	_______	بين	الصفا	والمروة. 3.	أنتم	)تسَعى(	_______	بين	الصَّ

ح األخطاَء مع ِذكر السبِب  )أربع درجات( ج. صحنِّ
___________________			___________________ تي	لنا	حكايًة	ممتعة.			 1.	حكيْت	جدَّ
___________________			___________________ 2.	لم	تزيْد	األسعار	عن	العام	الماضي.		
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االختبار
الطبيعة
َثالِثاًا: الِقَراَءُة

اِْقَرْأ ثم  َأِجْب
ِل يف الكوِن و النْفِس ِعبادُة التأمُّ

نِع،	ليتأمَل	في	السماِء	بما	فيها	 ل	في	هذا	الكون	البديِع	الصُّ أمَر	اهلُل	)سبحانه	وتعالى(	اإلنساَن	بالنظِر	و	التأمُّ 	
من	ُنجوٍم	وأْفالك	وشمِس	وقمر...	،	واألرِض	وما	فيها	من	ماٍء،	ونباٍت	وجباٍل	و	أنهار	وغير	ذلك.	قال	تعالى	
ْلَباِب﴾	 اأْلَ وِلي	 أِلُ آَلَياٍت	 َوالنََّهاِر	 ْيِل	 اللَّ َواْخِتاَلِف	 ْرِض	 َواأْلَ َماَواِت	 السَّ َخْلِق	 ِفي	 	 ﴿ِإنَّ عمران:	 آل	 سورة	 في	
يبة	الذين	ينُظرون	إلى	السماِء	واألرض	وما	فيهما	فيذُكروَن	 وأوُلو	األلباِب	هم	أصَحاب	العقوِل	واألرواِح	الطَّ
	اهلل	سبحانه	الكافرين	بعدم	ِالنظِر	في	َمَلُكوت	اهلل	 	حال.	وقد	َذمَّ اهلل	ويذُكرون	ِنعَمه	وفضَله	على	العاَلم	في	كّلِ
ُ	ِمْن	َشْيٍء﴾	فالنَظُر	في	 ْرِض	َوَما	َخَلَق	اهللَّ َماَواِت	َواأْلَ سبحانه	في	سورة	األعراف:	﴿َأَوَلْم	َيْنُظُروا	ِفي	َمَلُكوِت	السَّ
	للكوِن	إلًها	عِظيًما	 ُبنا	إلى	اهلل	سبحانه	الذي	خَلقها	و	أبَدَعها،	فيْزَداُد	المؤمُن	إيماًنا	و	َيِقيًنا	أنَّ المخلوقات	ُيقّرِ
	اهلل	 َل	في	نفِسه	و	كيف	أنَّ 	الطبيعَة	ِمن	الُمَحال	أْن	تخِلَق	نفَسها.	كما	أمَر	اإلنساَن	بأن	يتأمَّ 	شيء،	و	أنَّ خاِلقَ	كّلِ
ِته،	أو	مْصنًعا	كالَكِبِد	في	 ر	اإلنساَن	و	أحسَن	خْلَقه،	فهل	َيْقدُر	العالَم	أْن	يصنَع	َمِكينًة		كالقلِب	في	ُقوَّ تعالى	صوَّ

ِمه؟	بالطبِع	ال	يستطيُع	ذلك	إاّل	اهلُل	الخالُق	القديُر. مَاغ	في	تقدُّ ِته،	أو	حاسوًبا	كالّدِ ِدقَّ
،	تَعبََّد	بها	األنبياُء	و	المرسلون،	وانَشَغل	بها	 ز	وجلَّ ل	في	الكوِن	و	النْفِس	له	فواِئُده،	فهوِ	عبادة	هلل	عَّ إن	التأمَّ 	
ٌد	للنشاِط،	ُمزيٌل	للُهموِم،	ُمْنسي	للُكُربات	 ،	ُمريٌح	للنْفِس	ُمَجّدِ 	وجلَّ رٌب	هلل	عزَّ ل	ُمّقِ األولياُء	و	الصالحون.	والتأمُّ

والمَصاِئب.

َأِجْب َعِن اأَلْسئَِلِة اآلتَِيِة  )خس درجات( أ . 
1.	بَم	أمَر	اهلُل	)سبحانه	وتعالى(	اإلنساَن؟

_________________________________________________________________
2.	َمن	هم	أوُلو	األلباب؟

_________________________________________________________________
3.	ماذا	خلَق	اهلُل	في	السماِء	واألرض؟

_________________________________________________________________
4.	اذكر	بعَض	فوائدِ	التأمِل	في	الكوِن	والنفس.

_________________________________________________________________
ُ	ِمْن	َشْيٍء﴾ ْرِض	َوَما	َخَلَق	اهللَّ َماَواِت	َواأْلَ هم	اهلُل	في	هذة	اآلية	﴿َأَوَلْم	َيْنُظُروا	ِفي	َمَلُكوِت	السَّ 5.	َمن	الذين	َذمَّ

_________________________________________________________________
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4
ا: التعبري الكتايب رابعاً

ِث البيئة، وكيف نْحِميها من هذا التلوث  )عش درجات( ا يف حُدود عشة أسطٍر عن أسباب تلوُّ اكتْب موضوعاً
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ح اخلطَأ )خس درجات( ب. ضع عالمة )√( أو )×( ثم صحنِّ
_______________	)			( ُبنا	إلى	المخلوقاِت	التي	خلَقها	و	أبَدَعها.								 	في	اهلل	ُسبحانه	ُيقّرِ 1.	النَّظرُّ
_______________	)			( ُل		عبادُة	األنبياِء	و	المرسلين	واألولياِء	و	الصالحين.																							 2.	التأمُّ
_______________	)			( 3.	يجُب	التأمِل	في	السماِء	بما	فيها	من	نجوٍم	وأفالٍك		وجباٍل	وشمس		وقمر.	
_______________	)			( 4.	ال	يستطيُع	أحٌد		أن		يخلَق		شيًئا	مثَل		اهلل	الخالق	القدير.																			
_______________	)			( 5.	إزالُة	الهموِم	والمصائِب	من	فوائِد	التأمِل	في	الكون	والنفس.															

الدرجة	الكلية:	خمسون	درجة		


