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المثل أو النظير-4الصلب        -3القاسي     -2الضد          -1  

معنى كلمة التشرذم -112  

المحتاجين-4المتجمعين          -3التفرق         -2المشردين         -1  

معنى كلمة الّرهاب-113  

المحتاجين-4الخوف  المرضّي     -3الذين هاجروا أوطانهم قسرا      -2المشردين         -1  

أراد هللا لشهر رمضان أن يكون -114  

أن يكون شهر عبادة وتربية وتوثيق الصالت-2أن يكون شهر الحروب          -1  

أن يكون شهر السهر -4         أن يكون شهر قراءة القرآن الكريم -3  

أطلقت الدعوة إلنشاء صندوق التكافل منذ -115  

ستتة عقود ونيف-4ثالثة عقود ونيف    -3خمسة عقود ونيف  -2أربعة عقود ونيف          -1  

الهدف من تأسيس صندوق التكافل  -116  

تحقيق االهداف التنموية للبلدان العربية   -2دعم الفقراء           -1  

تحقيق االهداف التنموية للبلدان األوروبية -4تحقيق االهداف التنموية للبلدان الفقيرة      -3  
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تتعرض صورة االسالم للتشويه من خالل -117  

التعصب للمذهب والرأي    -2الذين يمارسون االرهاب باسم الدين    -1  

عدم اخراج الزكاة التي طالب بها سموه -4عدم احترام وقبول اآلخرين     -3  

جاء صندوق الزكاة ليعزز -118  

التكافل المالي-4التكافل االجتماعي    -3التكافل السياسي    -2التكافل االقتصادي            -1  

 119-الضبط الصحيح لحرف ق في ) التشويه من قبل أولئك الذين (

سكون-4كسرة        -3فتحة      -2ضمة        -1  

 120-الضبط الصحيح لحرف ر في ) عن مسميات االرهاب والرّ هاب (

سكون-4كسرة        -3فتحة      -2ضمة        -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد

(3/10من )   (11-12)  (13-19)  (20-90) االعداد  

 الترتيبية
 مئة . ألف..

تخالف 

المعدود 

التذكير في 

والتأنيث 

ويكون 

المعدود 

جمعا 

مجرورا 

 باإلضافة

يطابقان 

المعدود 

في 

التذكير 

والتأنيث 

ويأتي 

تميزهما 

مفردا 

 منصوبا

الجزء 

األول 

يخالف 

المعدود 

والثاني 

يطابقه 

ويأتي 

تميزها 

مفرد 

 منصوب

ألفاظ العقود 

ملحقة بجمع 

المذكر 

السالم 

وتعرب 

حسب 

الموقع 

وتلزم 

صوره 

واحده مع 

 المعدود

يأتي 

معدودها 

مفردا 

مجرورا 

باإلضافة 

وتلتزم 

صورة 

واحدة مع 

 المعدود

وتكون على 

وزن فاعل 

وتطابق 

المعدود في 

التذكير 

والتأنيث 

ومعدودها 

مفرد 

مجرور 

 باإلضافة
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بنات ( 3أوالد و 3الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة ) في البيت -121  

ثالث أوالد وثالث بنات    -2ثالثة أوالد وثالثة بنات         -1  

ثالث أوالد وثالثة بنات-4ثالثة أوالد وثالث بنات         -3  

مجالت(4كتب و 4الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة ) قرأت -122  

أربع كتب وأربع مجالت -2اربعة كتب وأربعة مجالت        -1  

أربعة كتب وأربع مجالت -4أربع كتب وأربعة مجالت           -3  

معلمات( 7معلمين و 7الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة ) في المدرسة -123  

سبعة معلمين وسبع معلمات-2سبعة معلمين وسيعة معلمات         -1  

سبع معلمين وسبعة معلمات-4سبع معلمين وسبع معلمات          -3  

طالبا إلى الصف ( 11بة الصحيحة للعدد في الجملة ) وصل الكتا-124  

إحدى عشرة -4إحدى عشر         -3أحد عشرة     -2أحد عشر          -1  

طالبة إلى الصف ( 11الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة ) وصل -125  

إحدى عشرة-4إحدى عشر         -3أحد عشرة     -2أحد عشر          -1  

صفحة ( 11الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة ) يقع الدرس في -126  

إحدى عشرة -4إحدى عشر         -3أحد عشرة     -2أحد عشر          -1  

كوكبا( 11الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة ) إني رأيت -127  

إحدى عشرة -4إحدى عشر         -3أحد عشرة     -2أحد عشر          -1  

طالبا إلى الصف ( 12الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة ) وصل -128  

اثني عشرة -4اثني عشر         -3اثنا عشر      -2اثنا عشرة     -1  

طالبة إلى الصف ( 12الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة ) وصل -129  

اثنتي عشرة-4اثنتي عشر         -3اثنتا عشر      -2اثنتا عشرة     -1  
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طالبة ( 12الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة ) كافأت المعلمة -130  

اثنتي عشرة -4اثنتي عشر         -3اثنتا عشر      -2اثنتا عشرة     -1  

كتابا في العطلة( 12الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة ) قرأت  -131  

اثني عشرة -4اثني عشر         -3اثنا عشر      -2اثنا عشرة     -1  

شجرة( 14الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )زرعنا في حديقة المدرسة -132  

أربعة عشرة -4أربع  عشر         -3أربعة  عشر      -2أربع عشرة    -1  

طالبا ( 14الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )في الصف -133  

أربعة عشرة -4أربع  عشر         -3أربعة  عشر      -2أربع عشرة    -1  

سنة( 18الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )عمري -134  

ثمانية عشرة -4ثماني  عشر         -3ثمانية  عشر      -2ثماني عشرة    -1  

عام( 19الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )عمري -135  

تسعة عشرة -4تسع  عشر         -3تسعة  عشر      -2تسع عشرة    -1  

موظفا ( 27الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )حضر االجتماع -136  

سبعة وعشرين -4سبعة وعشرون     -3سبع وعشرين     -2سبع وعشرون     -1  

موظفة ( 27الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )حضر االجتماع -137  

سبعة وعشرين -4سبعة وعشرون     -3سبع وعشرين     -2سبع وعشرون     -1  

معاملة ( 22الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )مّر على الموظف -138  

اثنتين وعشرين -4اثنتين وعشرون     -3اثنتان وعشرين     -2اثنتان وعشرون     -1  

سائحة ( 91الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )سافر من االردن -139  

واحدة وتسعين-4ن    إحدى وتسعي-3واحده وتسعون      -2إحدى وتسعون       -1  

سائحة ( 91الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )سافر من االردن -140  

واحد وتسعين-4إحدى وتسعين    -3واحد وتسعون      -2إحدى وتسعون       -1  
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شجرة(39الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )اقتلعت األعاصير -141  

تسعة وثالثين -4تسعة وثالثون     -3تسع وثالثين       -2تسع وثالثون     -1  

طالبا في الساحة ( 39الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )شاهدت -142  

تسعة وثالثين -4تسعة وثالثون     -3تسع وثالثين       -2تسع وثالثون     -1  

سنة ( 87الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )عمر جدي -143  

سبعة وثمانين -4سبعة وثمانون      -3سبع وثمانين     -2سبع وثمانون    -1  

صفحة ( 122الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )قرأت النا -144  

مائة واثنتان وعشرون   -2مائة واثنتين وعشرين           -1  

مائة واثنتين وعشرون-4مائة واثنتان وعشرين          -3   

سائحا من االردن ( 753)سافر  الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة-145  

سبعمائة وثالث وخمسين -2سبعمائة وثالث وخمسون              -1  

سبعمائة وثالثة وخمسين -4سبعمائة وثالثة وخمسون              -3   

سائحة من االردن ( 753الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )سافر -146  

سبعمائة وثالث وخمسين -2سبعمائة وثالث وخمسون              -1  

سبعمائة وثالثة وخمسين -4سبعمائة وثالثة وخمسون              -3   

طالبة ( 952الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )نجح في االمتحان -147  

ن              وتسعمائة واثنتان وخمس -2ن              يتسعمائة واثنتان وخمس-1  

تسعمائة واثنتين وخمسين               -4تسعمائة واثنتين وخمسون               -3   

طالبة ( 952الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )نجح في االمتحان -148  

تسعمائة واثنان وخمسون               -2تسعمائة واثنان وخمسين              -1  

تسعمائة واثنين وخمسين    -4تسعمائة واثنين وخمسون               -3   

            



 

17 
 

(1916الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )حدثت الثورة العربية الكبرى عام -149  

ألف وتسعمائة وست عشرة    -2ألف وتسعمائة وست عشر   -1  

ألف وتسعمائة وستة عشرة    -4ألف وتسعمائة وستة عشر    -3   

(1916الجملة )حدثت الثورة العربية الكبرى سنة الكتابة الصحيحة للعدد في -150  

ألف وتسعمائة وست عشرة    -2ألف وتسعمائة وست عشر          -1  

ألف وتسعمائة وستة عشرة    -4ألف وتسعمائة وستة عشر         -3   

(1921الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )تأسست امارة شرق االردن عام -151  

ألف وتسعمائة وواحد وعشرون -2ألف وتسعمائة وواحد وعشرين           -1  

ألف وتسعمائة واحدى وعشرون         -4ألف وتسعمائة واحدى وعشرين         -3   

(1921الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )تأسست امارة شرق االردن سنة -152  

وتسعمائة وواحد وعشرونألف  -2ألف وتسعمائة وواحد وعشرين           -1  

ألف وتسعمائة واحدى وعشرون         -4ألف وتسعمائة واحدى وعشرين         -3   

(1946الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )استقلت االردن سنة -153  

ألف وتسعمائة وست وأربعون -2ألف وتسعمائة وست وأربعين            -1  

ألف وتسعمائة وستة وأربعون         -4ألف وتسعمائة وستة وأربعين         -3   

(1946الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )استقلت االردن عام -154  

ألف وتسعمائة وست وأربعون -2ألف وتسعمائة وست وأربعين            -1  

ألف وتسعمائة وستة وأربعون         -4ألف وتسعمائة وستة وأربعين         -3   

(1962الكتابة الصحيحة للعدد في الجملة )تأسست الجامعة االردنية سنة -155  

ألف وتسعمائة واثنتين وستين -2ألف وتسعمائة واثنتين وستون            -1  

ن  ين وستاألف وتسعمائة واثنت -4ألف وتسعمائة واثنتان وستون         -3   
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إحدى الجمل التالية صحيحة -155  

وصل بضعة رجال  -2وصل بضع رجال              -1  

إحدى الجمل التالية صحيحة -156   

وصل بضعة نساء  -2وصل بضع نساء              -1  

إحدى الجمل التالية صحيحة -157  

اشتريت تسعين قلما ونيف  -2اشتريت تسعة أقالم ونيف      -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املصدر الصريح 

 المصدر الصريح اسم يدل على حدث غير مقترن بزمن 

 السداسي اخلماسي الرباعي الثالثي

ِصناعة:فِعالة   

جريان: فَعاَلن  

سهوله: فُعوله  

َمَرض: فَعَل  

قدوم: فُعُل  

عْرض: فْعل  

دبيب: فعيل  

سعال: فُعال  

إنتاج: إفعال  

إعادة: إفالة  

تشديد: تفعيل  

تهدئة: تَفِعلة  

ِجدال: فِعال  

مجادلة: مفاعلة  

وسواس: فعالل  

طمأنة: فعللة  

 

اجتهاد: افتعال  

اندماج: انفعال  

نبايُن: تفاُعل  

تعلُّم: تفعّل  

اسوداد: افِعالل  

 

استغفار: استفعال  

استجابة: استفالة  

: افعيعال

 اخشيشان
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إحدى الكلمات التالية مصدر لفعل ثالثي -158  

استغفار-4اجتهاد         -3إنتاج      -2ِصناعة         -1  

إحدى الكلمات التالية مصدر لفعل رباعي -159  

استغفار-4اجتهاد         -3إنتاج      -2ِصناعة         -1  

إحدى الكلمات التالية مصدر لفعل خماسي -160  

استغفار-4اجتهاد         -3إنتاج      -2ِصناعة         -1  

إحدى الكلمات التالية مصدر لفعل سداسي -161  

استغفار-4اجتهاد         -3إنتاج      -2ِصناعة         -1  

إحدى الكلمات التالية مصدر لفعل ثالثي -162  

جريان-4إعادة          -3اندماج      -2اسقالة         -1  

إحدى الكلمات التالية مصدر لفعل رباعي -163  

جريان-4إعادة          -3اندماج      -2اسقالة         -1  

إحدى الكلمات التالية مصدر لفعل خماسي -164  

جريان-4إعادة          -3اندماج      -2اسقالة         -1  

إحدى الكلمات التالية مصدر لفعل سداسي -165  

جريان-4إعادة          -3اندماج      -2اسقالة         -1  

جملة ) تحفز الخيال على التفكير في الممكن(المصدر الصريح في -166  

الممكن-4التفكير          -3الخيال       -2تحفَز         -1  

المصدر الصريح في جملة ) كان يتطلع الى مستقبل يتحقق فيه االصالح المنشود (-167  

المنشود-4االصالح           -3مستقبل        -2يتطلع         -1  

الصريح في جملة )تصدت هذه الثورة لمظاهر استغالل الدين  (المصدر -168  

الدين-4استغالل          -3لمظاهر       -2الثورة         -1  
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 هات المصدر الصريح لألفعال 

 فٍَهم:.................... استوطن :.......................... 

 .....................طالع:.........................علّم:......

 أخرج:.............. أشرف:................................

 ..........اخضّر:........................انهزم:..............

 اندمج:...................................اقترب:............

 .....انكسر:...........................وقع:..................

 جلس:............... كتب:.................................

 فِرح ..............................دحرج....................

 استقال:......................... احتمل.....................

 كّسر:.........................أكرم.........................

 

 

 

حدة األولى نرجو من هللا أن نكون قد وفقنا في تلبية رغباتكمانتهت الو  

 ونرجو من هللا أن نكون قد شملنا الدرس من خالل االسئلة

 الكمال هلل وحده

0777255754عزيزي الطالب / الطالبة : إن وجدت أي مالحظة ال تتردد في االتصال على الرقم   

 وفقكم هللا وسدد خطاكم

 

 

 


