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Name__________________________________________ 

      Read the following text and answer the questions bellow.    

                                    The open window 
 

      My aunt will be down presently, Mr. Nuttel,” said a very self-possessed young 

lady of fifteen; “in the meantime you must try and put up with me.”Framton Nuttel 

endeavored to say the correct something which should duly flatter the niece of the 

moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately he doubted 

more than ever whether these formal visits on a succession of total strangers would 5 

do much toward helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing.“I 

know how it will be,” his sister had said when he was pre-paring to migrate to this 

rural retreat; “you will bury yourself down there and not speak to a living soul, and 

your nerves will be worse than ever from moping. I shall just give you letters of 

introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, 10 

were quite nice.”Framton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he 

was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division.“Do 

you know many of the people round here?” asked the niece, when she judged that 

they had had sufficient silent communion.“Hardly a soul,” said Framton. “My sister 

was staying here, at the rectory, you know, some four years ago, and she gave me 15 

letters of introduction to some of the people here. 

 

He made the last statement in a tone of distinct regret. “Then you know 
practically nothing about my aunt?” pursued the self-possessed young lady. “Only 
her name and address,” admitted the caller. He was wondering whether Mrs. 
Sappleton was in the married or widowed state. An undefinable something about 20 

the room seemed to suggest masculine habitation. “Her great tragedy happened 
just three years ago,” said the child; “that would be since your sister’s time.”“Her 

 

MID-SEMESTER EXAMINATION 

SECOND SEMESTER 

REVISION BOOKLET 

Grade : 9 

 

AY 2018 - 2019 

Subject : English 

Teacher : Ms Hanen 



2 
 

tragedy?” asked Framton; somehow, in this restful country spot, tragedies seemed 
out of place “You may wonder why we keep that window wide open on an October 
afternoon,” said the niece, indicating a large French window that opened onto a 25 

lawn. It is quite warm for the time of the year,” said Framton, “but has that window 
got anything to do with the tragedy?”“Out through that window, three years ago 
to a day, her husband and her two young brothers went off for their day’s shooting. 
They never came back. In crossing the moor to their favorite snipe-shooting 
ground, they were all three engulfed in a treacherous piece of bog. It had been 30 

that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years 
gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was 
the dreadful part of it.” Here the child’s voice lost its self-possessed note and 
became falteringly human. “Poor aunt always thinks that they will come back 
someday, they and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at 35 

that window just as they used to do. That is why the window is kept open every 
evening till it is quite dusk. Poor dear aunt, she has often told me how they went 
out, her husband with his white water-proof coat over his arm, and Ronnie, her 
youngest brother, singing, ‘Bertie, why do you bound?’ as he always did to tease 
her, because she said it got on her nerves. Do you know, sometimes on still, quiet 40 

evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through 
that window—”She broke off with a little shudder. It was a relief to Framton when 
the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making 
her appearance.“I hope Vera has been amusing you?” she said.“She has been very 
interesting,” said Framton.“I hope you don’t mind the open window,” said Mrs. 45 

Sappleton briskly; “my husband and brothers will be home directly from shooting, 
and they always come in this way. They’ve been out for snipe in the marshes today, 
so they’ll make a fine mess over my poor carpets. So like you menfolk, isn’t it?”She 
rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects 
for duck in the winter. To Framton, it was all purely horrible. He made a desperate 50 

but only partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic; he was 
conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her 
eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. 
It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on 
this tragic anniversary.“The doctors agree in ordering me complete rest, an 55 

absence of mental excitement, and avoidance of anything in the nature of violent 
physical exercise,” announced Framton, who labored under the tolerably 
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widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for 
the least detail of one’s ailments and infirmities, their cause and cure. “On the 
matter of diet they are not so much in agreement,” he continued. “No?” said Mrs. 60 

Sappleton, in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Then she 
suddenly brightened into alert attention—but not to what Framton was saying. 
“Here they are at last!” she cried. “Just in time for tea, and don’t they look as if 
they were muddy up to the eyes!”Framton shivered slightly and turned toward the 
niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. The child was 65 

staring out through the open window with dazed horror in her eyes. In a chill shock 
of nameless fear Framton swung round in his seat and looked in the same 
direction.In the deepening twilight three figures were walking across the lawn 
toward the window; they all carried guns under their arms, and one of them was 
additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. A tired brown 70 

spaniel kept close at their heels. Noiselessly they neared the house, and then a 
hoarse young voice chanted out of the dusk: “I said, Bertie, why do you 
bound?”Framton grabbed wildly at his stick and hat; the hall door, the gravel drive, 
and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. A cyclist coming 
along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision.“Here we are, 75 

my dear,” said the bearer of the white mackintosh, coming in through the window, 
“fairly muddy, but most of it’s dry. Who was that who bolted out as we came 
up?”“A most extraordinary man, a Mr. Nuttel,” said Mrs. Sappleton; “could only 
talk about his illnesses and dashed off without a word of goodbye or apology when 
you arrived. One would think he had seen a ghost.” 80 

 

“I expect it was the spaniel,” said the niece calmly; “he told me he had a horror 
of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the 
Ganges by a pack of pariah dogs and had to spend the night in a newly dug grave 
with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. Enough to 85 

make anyone lose their nerve.” 

 

 

 

 90 
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Answer the following questions. 

1. Why was the door kept always open ? 

Because Mrs Sappleton has always believed that her husband and son are 
going to come back . 

 
2. What did Ms Sappleton always believe in ? 

That her husband and son are not dead and they are going to come .    

3. Give two examples of foreshadowing in the story. 

The door has always been open . 

The father and the son are coming back. 

4. Do you think that what Mr Framton saw was real?  Explain your answer. 

      Free answer 

5. Why did Mr Framton leave ?  

Because he was afraid of the people he saw, whom he believed they are dead. 

He thought he saw ghosts. 

6. Find synonyms to the following words from the text. 

• Briskly       ( line 56)                             in an energetic way.              

• ghastly     (52)                                   fearful / frightening             

• imminent (line 75)                       coming soon          

 
 

      1. Fill in the sentences with words from the following box.  

 

 

 

a. I hope I don't blank out in the exam. 

 

b. The house stood in a bleak and desolate landscape. 

 

c. I'm the best! I'm the greatest! I'm invincible . 

Comprehension  

Vocabulary 

Obtrusive /despicable / invincible/blanks/bleak 
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d. From beginning to end his conduct had been despicable and wicked. 

e. In spite of our obtrusive   entry he made us welcome, inviting us in and lighting a fire. 

              2.Use the following words in sentences of your own.  

 

 

a._____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b.______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c._____________________________________________________________________ 

 

d._____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

e._____________________________________________________________________ 

 

 

 

1.  Circle the participles or the participial phrase in the following sentences. Write 

participle or participial phrase on the line on the right.                                                    [4] 

a. The sobbing child held his injured knee.                                      Participial phrase  

  b. Sweeping across the night sky, the bats hunted their prey.     Participial phrase 

   c. The cascading waterfall poured down over the rocks.              Participial phrase 

Brevity / demure / divulge / proponent /  reek 

Grammar11 
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 d. Ancient Egyptians wrote on a sheet formed from stalks of a reed.                   participle 

2. Write two sentences using participles .Follow the instructions in the brackets.   

[Present participle] 

Somewhere on this globe, every ten seconds, there is a woman giving birth to a child 

 [past participle]  

   Surprised , I blinked in disbelief. 

6. Circle the gerund in the following sentence.[3] 

                           a. Cooking pasta is a simple task. 

                           b. Lucas enjoys playing board games. 

                           c. Jumping out of a perfectly airplane is insane. 

      4.Write two sentences  using a gerund. Follow the given instructions.                           [2] 

                 [At the beginning of the sentence.] 

                  Cooking  is my sister’s hobby.  

             [At the end of the sentence.]   

                  The teenager girl love cooking. 
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 : الورقة األولى :
ا

 أوًل

األسئلة وذلك من خالل فهمه  عنيستمع الطالب لفقرة مناسبة ملستواه ثم يجيب  : اًلستماع -1

 ملضمون ومحتوى الفقرة التي استمع إليها .

يكتب الطالب عدد من الكلمات التي يمليها عليه املعلم والتي تحتوي على بعض الهمزات  : اإلمالء -2

 :أمثلة املتوسطة . 

 –اليأس  – أوتيت  –ش يء  –مملوءة  – ببطء –هادئة  –رئاسة  -أنظر  – ألهدئ –ضئيل  – شاطئ

  –رأسه  – قوى 
ا
 – تهدأ -يؤتيه -اشمئزاز  –تكافؤ  -استأجر –ضئيل -أفئدة  –يسأم  -الرأفة  –عينا

 .رئاسة  -تنشئة  –اتجاه  – يالئم –اًلطمئنان  –استأذن  – أجرؤ  - أعبأ -ملجأ -آية – استقرت -ماءه

مراعاة الحروف املفرغة  يكتب الطالب عبارة معينة مرة واحدة بخط الرقعة مع:  الخط -3

ة وحجم الكلمات في الجملة، واملطموسة، وموقع الحرف بالنسبة للسطر، وحجم الحروف في الكلم

 وحسن الخط، والترتيب والنظافة.

ا في  ا واحدا 4- التعبير: يختار ما بين موضوعين مختلفين )مقال حجاجي أو قصة ( و يكتب موضوعا

 حدود 300 كلمة  مع اًللتزام بعناصر كل فن  والشروط الالزمة للكتابة السليمة  وهي :

جودة اللغة والبعد عن العامية. - 2                      حسن الخط                                     -1  

تقسيم املوضوع إلى فقرات ) مقدمة / عرض /  -4      استخدام عالمات الترقيم املتنوعة .           -3

 خاتمة ( 

ترك مسافة كلمة في السطر األول من كل  –6              ترك سطر بين كل فقرة وأخرى .        –5 

 فقرة .

الثانيالفصل الدراس ي  منتصفامتحان   

مذكرة مراجعةإجابة   

 

 GRADE 9                                            التاسع : الصف

 السنة الدراسية ARABIC                                      اللغة العربية : املادة

 ناهد شعبان أحمد  :ةاملعلم 2018-2019
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 اًلستشهاد بآيات قرآنية ، أحاديث ، الشعر ، الحكم ، األمثال (  – 7

 .تنويع األساليب ) أمر ، نهي ، تعجب ، نداء ، استفهام ،  مدح ، ذم ، تمني – 8

 الورقة الثانية : 

 
ا
 النصوص الشعرية  :أوًل

 القصيدة دراسة وتحليل كاملة() أحبك يا وطني  قصيدة  -1

 يجب التركيز على : 

 األفكار الرئيسية لكل مقطع  - 4               الفكرة العامة للقصيدة                                -1

األساليب ونوع وغرض كل  -  5                    معاني املفردات واألضداد                         -2       

 أسلوب

استخراج الصور  -   6                           شرح األبيات                                        -3        

 الجمالية من كل بيت

 ( ثم أجب عما يليها من أسئلة:أحبك يا وطني اقرأ األبيات التالية من قصيدة ):  1س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـالد   -1
ُ

ـا ذرعت ا ومغــربا
ا
 فما طاب  لـــــي إًل إلـيــِه مـــــآُب                      هللِا شرقـــ

ُه   -2
َّ
ـــك رغــــم الحادثـــاِت فإنـــ

ُ
ه وُيعـــاُب                      أحّبـ  ُيالُم الفتـــــــى في صــّدِ

ـــُه  -3  ليت حولـــــــي من ثراك تــراُب  فيا                     طريـُح فراٍش أثقل الـهمُّ قلب 

4-  
 وأضنـــــاني جوىا وعــذاُب                        إذا ًلح من نحــو املحـرق بارق 

ُ
 حننت

ة    -5 ـا عـليَّ أِعـــزَّ رنـي قـوما
َّ
 عنهم هـــــوىا ومـنــاُب  مدى الدهـر ما                          وذكـ

با  -6  وأهـــل  كـــــــــرام  حـــولها وصحـاُب                 هــنالك أربــاُع الطفــولة والّصِ

ـذب عيونها -7  فقد ظمئت نفســـــــي وعزَّ شراُب                     فيا من يرويني بع 
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 يأتي :                                                                 أجب عّما

  معنى : ذرعـت :  -1
ُ

 أهواء: جمع هوى   -2                                                                  مشيت

ْرِجع معنى مآب: -3   إقبالهضد صده :  - 4                                                                         م 

: معنى الحادثات-6                                                                          ربع :مفرد أرباع  -5

 الشدائد  واملصائب

 وضح دًللة األلفاظ اآلتية:   -2

  :املتواصل الذي يعاني منه الشاعر.ي باملرض حتو طريح الفراش                                                                 

  : تدل على كثرة األسفار والتنقـــل بين البالدشرقا ومغربا. 

 تدل على كثرة األحزان  واآلًلم التي يعيشها :قلبه أثقل الهم. 

 :توحي بقرب وطنه من قلبه رغم بعده عنه. فيا موطنا 

 ؟كيف عبّر الشاعر عن حبه للمحرق  -3

: يقول الشاعر أنه تجول في دول كثيرة في شرق الدنيا وغربها فلم يجد البديل عن بلده فهو يحب ج 

، فهو املكان الذي نشأ وتربى فيه وفيه أهله  وطنه رغم ما ًلقاه من سجن ونفي ورغم بعده عنه

الم أذا أحب بلد آخر فالشاعر طريح الفراش بسبب شوقه وحنينه إلى وطنه ألن اإلنسان يُ  وأصحابه،

         ويتمنى أن يكون حوله تراب من وطنه يعوضه عن فراقه.               

 استخرج من األبيات أسلوبين مختلفين ، وبين نوعهما، مع بيان الغرض منهما .       -4
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 الغرض منه نوعه األسلوب

 نفي البديل عن الوطن أسلوب استثناء فما طاب لي إًل إليه مآب -1

 بيان مدى شوقه وحنينه للبحرين تمني أسلوب فيا ليت حولي -2

 عن الوطن من أوجب الواجبات مهما تكن الظروف، اكتب البيت الدال  -5
 
يرى الشاعر أنَّ الدفاع

 على ذلك في القصيدة .  

                                                                                                                                                                                        عابيالم الفتى في صده وي                         أحبك رغم الحادثات فإنه             ج :  

 .استخرج صورة جمالية من البيت الثاني، ثم وضحها -6

الذي يصد  باإلنسان : الصورة الجمالية هي قول الشاعر :" يالم الفتى في صده" حيث شبه البحرين ج

                                                                                                 بالوجه عنه.

 .   امناسبا ا بيت األول والثاني بأسلوبك شرحا اشرح ال -7

: يقول الشاعر أنه تجول في دول كثيرة في شرق الدنيا وغربها فلم يجد البديل عن بلده فهو يحب  ج: 

                            .وطنه رغم ما ًلقاه من سجن ونفي ورغم بعده عنه ألن اإلنسان يالم أذا أحب بلد آخر

  يقول الشاعر: 

 

 

 

 

فهل لي للبحرين بعد إياب ؟     هو املاء لكن في لهاتي صاب                        -1  

وما غرنا من ذا الزمان سرابسالم عليها ما استطالت بنا النوى                  -2  

وما غرنا من ذا الزمان سراب سالم عليها ما استطالت بنا النوى                     

 لو استطيع فديته بروحي                 
ا
ه عتابولو عندي علي   فيا موطنا  
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 أجب عن األسئلة التالية :

أكمل األبيات السابقة                                                                   -1  

                  شوق وحنين الشاعر إلى وطنه واحساسه بألم الغربة.  ما الفكرة العامة للقصيدة ؟   -2

                  3- أجب عما يأتي :                                                                      

  القرب وضد النوى :  -ب                                                         مر ما معنى صاب : -أ 

الحادثة مفرد الحادثات:  -د                                                    أزمنة جمع الزمان : –ج   

مع بيان الغرض منه .                                              ااستخرج أسلوبا   -4  

التحسر :الغرض منه               استفهام نوعه:           ؟فهل لي للبحرين بعد إياب األسلوب هو:  

 جميال واشرحه بأسلوبك .                           -5
ا
استخرج من األبيات تصويرا  

شبه الشاعر طعم املاء في الغربة بطعم الصاب  :  التصوير الجميل هو قول الشاعر :" في لهاتي صاب"  

 : القراءة الخارجية : فهم املضمون 
ا
 ثانيا

 يجيب على األسئلة التي تليها .فقرة يقرأها الطالب ويفهمها جيدا ثم 

 :
ا
 القواعد النحوية : ثالثا

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة : 

 

 

 

 

عى دول الخليج حيث تس ُعرف اإلنسان الخليجي بكفاحه ضد أعدائه وبمصارعة الطامعين في ثرواته.     

 ا إلى إحداث تغييرا 
ا
وإقامة مشروعات كثيرة  وقد ساعد ذلك  قاعدة أساسيةفي اآلونة األخيرة وإرساء  املحوظ

عها في البحث عن كل ما ُ
ناز

 
س الدول وت

ُ
ناف

 
هو جديد  على تحقيق استقرارها واطمئنانها . لذلك بدأ يشتد ت

واستخراج موارد جديدة  حتى أضحى هناك عدد من املشكالت العاملية أدت إلى  انخفاض األسعار 

ْبها
ُ
ْبذ

 
ذ

 
  .وت
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 الفقرة السابقة :استخرج من : 1س

 () البحث . مصدر لفعل ثالثي مجرد -1

 إقامة(-إرساء –إحداث  –مصارعة  –)كفاحه مصدر لفعل ثالثي مزيد بحرف  -2

سمصدر لفعل ثالثي مزيد بحرفين  -3
ُ
ع -.) تناف

ُ
ناز

 
 انخفاض( -ت

 استخراج ( –:) استقرارها الثة أحرف مصدر لفعل ثالثي مزيد بث -4

ب(مصدر لفعل رباعي مزيد بحرف  -5
ُ
ْبذ

ْ
 ) تذ

 ) اطمئنانها( مصدر لفعل رباعي مزيد بحرفين  -6

 ، املثنى املذكر والجمع بنوعيه ، وغير ما يلزم .    ةاملؤنث ة: خاطب بالعبارة املفرد2س

 أيها الطالب قِ 
ْ

 ملعلمك . ااحتراما  ف

ا أيها الطالبة قِف احترا : ةاملؤنث ةاملفرد  ملعلمِك.ما

 ملعلميكما .ا أيها الطالبان ِقفا احتراما  املثنى املذكر :

 ملعلميكم اأيها الطالب قفوا احتراما : الجمع املذكر 

ن احتراما  الجمع املؤنث :
ْ
 . ملعلميكنا أيها الطالبات ِقف
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 :  أكمل الجدول التالي بحسب ما هو مطلوب :                                     3س

 

ضمائر الرفع املتصلة في املاض ي واملضارع واألمر: أسند الفعل )  وضع ( إلى 4س   

 

 انتهت املراجعة

 

 الفعل

 

 وزن املصدر املصدر وزن الفعل

ل قاتل  ِفعال / ُمفاعلة  ِقتال / مقاتلة  فاع 

 افتعال انتصار افتعل  انتصر

ل تعاون  عاُون  تفاع 
 
اُعل ت

 
ف

 
 ت

 اسِتفعال استبشار استفعل استبشر

 ِفعال/ ُمفاعلة ِكفاح / ُمكافحة فاعل كافح

عل نّسق
 
 تفعيل تنسيق ف

 

 الفعل

الرفع املتحركةضمائر   ضمائر الرفع الساكنة 

 ياء املخاطبة واو الجماعة ألف اًلثنين نون النسوة نا الفاعلين تاء الفاعل

  وضع املاض ي
ُ

 - وضعوا وضعا وضعن وضعنا وضعت

 تضعين يضعون  يضعان يضعن - - يضع املضارع

  األمر
 
ْع ض  ضِع  ضعوا ضعا ضعن - - 



                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 MATHEMATICS DEPARTMENT 

Midterm Revision Packet  

Grade 9 - Mathematics 
Semester 2, Academic Year 2018- 2019 

 

A. Factoring Trinomials B. Solving Quadratic Equations  C. Trigonometry  

1.a     3𝑎(3𝑏 + 2) 7.a     𝑥 = ±3 16.    tri means 3 
          gon means sides 
          metri means measure 

   b     3𝑥(1 − 2𝑥)    b     𝑥 = −7 + √7  𝑎𝑛𝑑 − 7 − √7   17.   𝑠𝑖𝑛𝜃 =
12

15
 =0.80,     

 cos𝜃 =
9

15
= 0.60 , 𝑡𝑎𝑛𝜃 =

12

9
=1.33 

   c      −12𝑥2𝑦(𝑥𝑦 + 4)    c      𝑥 = 7 𝑎𝑛𝑑 − 3   18.   55.83 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 

   d      (𝑥 + 4)(𝑦 + 2)    d     𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 
−3

2
 𝑜𝑟 − 1

1

2
    

 

19.   47.86 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 

   e     (𝑐 − 3)(𝑏 + 1) 8.a     𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 − 5 20.    48.08 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 

2.a      (𝑦 + 7)(𝑦 − 7)    b     𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 2 21.   55.2 𝑐𝑚 

   b      (12 + 6𝑥)(12 − 6𝑥)    c      𝑥 = 2 𝑎𝑛𝑑 
−2

3
   22.   53.70 

   c      2(4𝑥 + 3)(4𝑥 − 3)    d     𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 2 23.     76.4 𝑐𝑚 

   d     3(5𝑥 + 4)(5𝑥 − 4) 9.a     𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 − 14 24.   50.60 

3.a      (𝑥 + 3)(𝑥 + 3)𝑜𝑟(𝑥 + 3)2     b     𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 − 3   25.    16.5 𝑐𝑚 

   b      (3𝑏 + 2)(3𝑏 + 2)𝑜𝑟(3𝑏 + 2)2    c      𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 4 26.    3.38 𝑚 

   c      (𝑦 − 5)(𝑦 − 5)𝑜𝑟(𝑦 − 5)2    d     𝑥 = 0 𝑎𝑛𝑑 
−8

3
    

   d     −3(𝑏 + 5)(𝑏 + 5) 

           𝑜𝑟 − 3(𝑏 + 5)2 
10.a     𝑥 =

−3

2
  𝑎𝑛𝑑 5  

4.a      (2𝑥 + 1)(𝑥 − 3)       b     𝑥 =
1

4
  𝑎𝑛𝑑 − 5    

    b      (5𝑥 + 3)(4𝑥 + 1) 11.a      9  

5.a      (𝑥 + 3)(𝑥 + 1)       b     25  

   b      (𝑥 + 4)(𝑥 + 5)       c     36  

   c      (𝑚 + 12)(𝑚 + 2)       D     6.25   

   d      (𝑦 − 3)(𝑦 − 2) 12.a   (𝑥 + 3)2 = 14  

   e      (𝑦 − 4)(𝑦 − 7)       b     (𝑥 − 5)2 = 13  

    f      (2𝑏 + 8)(𝑏 + 1)𝑜𝑟  
            2(𝑏 + 4)(𝑏 + 1) 

      c     (𝑥 + 4)2 = 2  

    g      (2𝑥 + 8)(𝑥 + 3)𝑜𝑟 
              2(𝑥 + 4)(𝑥 + 3)  

      D   (𝑥 + 1.5)2 = 1.25  

 13.a   𝑥 = −2 + √13  𝑎𝑛𝑑 − 2 − √13  

      B    𝑥 = −6 + √26  𝑎𝑛𝑑 − 6 − √26  

 14.  𝑥 = 5  𝑎𝑛𝑑 − 4    

 15.  𝑥 = 3  𝑎𝑛𝑑 5   

 



Q: 1 Directions: Complete this chart by providing an example for each term below. Then write a 

brief definition. 

 

Term Example and Definition 

 Bond 1. A lasting attraction between atom. Ionic bond, covalent 

bond etc.  

Chemical formula 2. A set of chemical symbols showing elements present in a 

compound. H2O, O2 

Covalent bond 3. The bond formed due to sharing of valence electrons. The 

bond present in CH4.  

Molecule 4. A group of atoms bonded together, representing the 

smallest fundamental unit of a chemical compound. O3 etc.   

Polar molecule 5. A molecule with a partial positive and partial negative 

charges on it. CO2.  

Compounds, Chemical Formulas, and Covalent Bonds 

Q: 2 Directions: On the line before each statement, write T if the statement is true or F if the 

statement is false. 
T 1. A compound is a substance that is composed of two or more different kinds 

of molecules. 
T 2. Compounds are held together by chemical bonds. 

T 3. CO2 is the structural formula of carbon dioxide. 



T 4. When nonmetals combine with other nonmetals, they usually form covalent 

bonds. 

T 5. A covalent bond is a chemical bond formed when two or more atoms share 

one or more pairs of valence electrons. 

T 6. A molecule is a group of atoms held together by covalent bonding that acts as 

an independent unit. 

F 7. Compounds formed with covalent bonds usually have high melting and 

boiling points. 

F 8. Compounds formed with covalent bonds are good conductors of electricity. 

T 9. A polar molecule has a slight positive end and a slight negative end because of 

the unequal sharing of electrons. 

T 10. Water is an example of a polar molecule. 

Q: 3 Directions: Use your textbook to answer each question. 

1. A chemical formula represents a substance called a compound. For 

example, the chemical formula for table salt is NaCl. The chemical 

compound for water is H2O. 

What does a chemical formula tell you? What information about the compound is not 

part of a chemical formula? 

A chemical formula describes the types of atoms in a compound, but it does not explain the 

shape or appearance. 

2. When nonmetal atoms join with other nonmetal atoms, they tend to form 

covalent bonds. 

What makes nonmetals more likely to form covalent bonds? 

Covalent bonding occurs due to sharing of valence electrons, between the atoms. Non-

metals will readily form covalent bonds with other nonmetals to be stable.  

3. A molecule is a group of atoms held together by covalent bonding that acts 

as an independent unit. 

Which properties do molecules usually share? 

Low melting point and boiling point. They are usually gases or liquids at room temperature, 

they are poor conductors of thermal energy and electricity. 

 

 

 



4. Charges on polar molecules affect the properties of the molecule. 

What is a polar molecule? 

A molecule that has a partial positive and partial negative end/charges due to sharing of 

electrons. 

Q: 4 Key Concept How do elements differ from the compounds they form? 

Directions: Complete this spider map by choosing terms and phrases from the word bank and 

writing them in the correct spaces. On each top line, give the name of the model. On each bottom 

line, give its main function. The map has been started for you. 

 

6. ball-and-stick model 4. electron dot diagram 

3. shows elements and shared pairs of electrons 5. shows elements and valence 

electrons 

1. shows number of atoms in elements  

2. Structural formula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. In a chemical formula, such as H2O (water), what does a small number next to an 

element’s symbol tell you? 

The subscript 2 indicates 2 atoms of hydrogen, so each molecule of water has 2 atoms of 

hydrogen. 

chemical formula 

1. 

2. 

3. 

Describing 
Chemical 

Compounds 

4. 

5. 

6. 

shows bond angles 



 

Q: 5 Key Concept What are some common properties of a covalent compound? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directions: This diagram is a schematic drawing of the top six rows of the periodic table. Use 

the diagram to answer each question on the lines provided. 

1. Which elements are in the shaded area? 

Non-metals 

2. What kind of bonds do these elements tend to make when they combine with one 

another? 

Covalent bond 

3. What is the definition of this kind of bond? 

The bond formed due to sharing of electrons between two atoms. 

4. Which element located outside the shaded area forms many of this same kind of bond? 

Metal and metal ions form a metallic bond. Nonmetal and metal ions form ionic bond.  

 Where is that element in the diagram? 

 Metals are located at the left side of the periodic table. 

 

 

 



Q: 6 Ionic and Metallic Bonds 

Directions: Complete this concept map by choosing terms from the word bank and writing them 

in the correct spaces. Some terms may be used more than once. 

 
atoms 1. bonds 12. conductors 2. covalent 13. electricity 4,8 & 11. 

electrons 

6. ionic 10. metallic 5. molecule 3. pairs 9. protons 7. transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q: 7 Directions: On each line, write the term from the word bank that correctly completes each 

sentence. Each 

term is used only once. 

16. ionic 15. ionic compound 17. metallic 14. noble gas 

14. Atoms bond together to gain the stability of the   that is 

nearest to them on the periodic table. 

15. The attraction between positively and negatively charged ions in a(n) 

  is an ionic bond. 

16.   compounds are soluble in water. 

Chemical 

1. 

can be 

2. 6. 10. 

and consist of 
shared 

of 

to produce a unit 
called a(n) 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

and involve 
the 

of one  
or more 

between 

11. 

12. 

13. 

and consist of freely 
moving 

that make the of 
materials excellent 

of 



17. A “sea of electrons” is in   bonding. 

Q: 7 Directions: Use your textbook to answer each question. 

1. When metals and nonmetals bond, they do not share electrons. Instead, 

one or more valence electrons transfers from the metal to the nonmetal 

atom. 

What is an ion? 

An atom that is electrically not neutral i.e. it is charged due to lose or gain or electrons. 

2. Sodium is a metal. Chlorine is a nonmetal. The two atoms create the stable 

compound NaCl. 

Why is NaCl a stable compound? 

Due to sharing of electrons, both elements become stable as they share their valence 

electrons.  

3. Positive and negative ions have opposite charges and attract each other, 

just as magnets do. 

What is an ionic bond? 

The bond between ionic compounds, formed due to the lose or gain of electrons. 

4. The third type of chemical bond occurs between metals. 

How do metal atoms create a bond? 

Metallic bond is formed between/among the metal atoms. 

 

Q: 8 Electrons and Energy Levels 

Directions: Explain the relationship between each set of terms on the lines provided. You must 

include the terms below in your answer. 

1. electron dot diagram, valence electron 

The dots in the dots diagram represent the valence electrons. 

2. chemical bond, compound 

Chemical bond is the lasting force between atoms, ions or molecules. A compound is 

formed due to the combination of two or more different kinds of elements. 

3. valence electron, chemical bond 

Valence electrons are the reason that elements go for chemical bonding. 



4. compound, valence electron 

Valence electrons are the main cause for the formation of compounds. 

Q: 9 Energy Changes and Chemical Reactions 

Directions: On each line, write the term from the word bank that correctly replaces the 

underlined words in each sentence. NOTE: You may need to change a term to its plural form. 

 

2. activation energy  4. catalyst 6.endothermic 

3. enzyme  5. exothermic 1. Inhibitor 

  1. Preservatives in food are substances that slow down, or 

even stop, a chemical reaction. 

 

  2. An example of the minimum amount of energy needed 

to start a chemical reaction is a flame that causes wood 

to combust. 

 

  3. Catalysts that speed up chemical reactions in living cells 

help break down food for absorption by the intestine. 

 

  4. A(n) substance that increases reaction rate by lowering 

the activation energy of a reaction does not increase the 

amount of product that is made; it only makes a given 

reaction happen faster. 

 

  5. Burning a log in the fireplace is an example of a reaction 

that is a chemical reaction that releases thermal energy. 

 

  6. Frying an egg is an example of a reaction that is a chemical 

reaction that absorbs thermal energy. 

Q: 10 Energy Changes and Chemical Reactions 

A. Energy changes. 

1. Energy released in a chemical reaction comes from Surroundings that 

is contained in chemical bonds. 

a. Breaking a chemical bond absorbs energy from the 

surroundings. 

b. Forming a chemical bond releases energy to the 

surroundings. 

c. The energy in chemical bonds and the energy absorbed or released is 

always conserved. 

2. Some chemical reactions absorb more energy than they releases. 



a. endothermic reactions are chemical reactions that absorb thermal 

energy. 

b. In these reactions, more energy is required to break the 

bonds of the reactants than is released when products form. 

3. Most chemical reactions release more energy than they absorb. 

a. exothermic reactions are chemical reactions that release thermal 

energy. 

b. In these reactions, more energy is required to break the 

bonds of the reactants than is released when products form. 

4. Some chemical reactions do not start by themselves. 

a. All reactions require energy to start the breaking 

of bonds. 

b. activation energy is the minimum amount of energy that is needed to 

start a chemical reaction. 

c. The activation energy of some reactions is so low that 

enough energy to start the reaction comes from the surroundings. 

d. The activation of some reactions is so high that more 

energy is needed to start the reaction. 

Q: 11 Directions: Use the diagram to circle the term in parentheses that correctly completes 

each sentence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Several factors can affect the (reaction rate) of a chemical reaction. 

2. Most chemical reactions (absorb) energy. 



3. A (catalyst) increases an exothermic reaction by lowering the activation 

energy of the reaction. 

4. More particles meet each other when the (surface area) 

of a solid increase. 

5. Increasing the (pressure) of a chemical reaction causes gas particles to be 

closer together. 

6. The (reaction rate) of an endothermic reaction is higher at higher temperatures. 

7. In an endothermic reaction (thermal energy) is absorbed. 

8. After a reaction has started, enough energy is (conserved) to keep the 

reaction going. 

9. Chemical reactions occur faster when particles (collide) faster. 

10. Two factors that can slow down a chemical reaction are lower temperatures and 

(inhibitors). 

11. The (concentration) of one or more reactants affects the number of 

collisions between particles 

Q: 12 Key Concept Why do chemical reactions always involve a change in energy? 

Directions: Use the diagram to respond to each statement on the lines provided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breaking a bond 
absorbs energy 

from the 
surroundings. 

Forming a bond 
releases energy to 
the surroundings. 

Chemical bonds contain 
chemical energy. 

Some chemical 
reactions absorb 
more energy than 

they release. 

Some chemical 
reactions release 
more energy than 

they absorb. 



 

1. Explain what happens when chemical bonds break. 

Energy is required to break a bond. 

2. Explain what happens when chemical bonds form. 

Energy is released when a bond is formed 

3. Contrast what happens to energy in different chemical reactions. 

Energy is either absorbed or released during chemical reactions.  

4. Explain in general what happens when any chemical reaction occurs. 

The energies of reactants or products are changed, a new product is formed, decomposed or 

elements are replaced. 

Q: 14 Directions: On each line, write the term from the word bank that correctly completes each 

sentence. Not all terms are used. 

11. Catalyst chemical equation 12. coefficient 8. combustion 

exothermic 10. inhibitor 7. reactant 9. product 

7. A(n)   is a starting substance in a chemical reaction. 

8. A(n)   reaction occurs when a substance combines with 

oxygen and releases energy. 

9. A new substance produced in a chemical reaction is called 

a(n)  . 

10. A substance that slows down or stops a chemical reaction is called 

a(n)  . 

11. A(n)   lowers the activation energy of a reaction 

and increases the reaction rate. 

12. A(n)   is a number placed in front of an element symbol 

or chemical formula in an equation. 

Q: 15 Directions: Answer each question or respond to each statement on the lines provided. 

1. Differentiate Bubbles appear when water boils and changes to water vapor, but no new 

substance is formed. Bubbles also appear when baking soda and vinegar are mixed, due 

to the formation of carbon dioxide gas. How are these changes different? 

In the first case, change of state is the possibility while in second case, a new product is 

formed due to the chemical reaction. 



2. Classify The reactants in a certain chemical reaction are two elements, each of which 

exists as a single atom. What type of reaction could this be? Explain your response. 

Synthesis reaction. Indicator: new product will be formed. 

3. Solve Balance the following equation: 2Al + N2 → 2AlN 

 

Q: 16 Directions: Respond to each statement on the lines provided. Use complete sentences. 

4. A flame in a sealed container will go out. Apply what you know about combustion to 

explain why. 

Once the available oxygen inside of the container is consumed, the reaction stops.  

5. Analyze the following statement: Exothermic reactions do not follow the law of 

conservation of energy because they give off thermal energy, and they do not follow 

the law of conservation of mass because new substances are formed. 

The statement is false as they obey both the laws. 

 

Q: 17 Directions: Answer each question or respond to each statement on the lines provided. 

6. Evaluate Which is the more reliable indicator that a chemical reaction has occurred—the 

presence of bubbles or the presence of a new substance? Explain your response. 

Presence of a new substance, synthesis reaction occurs which is a type of chemical reaction. 

7. Solve Balance the following equation: 

2KClO3 → 2KCl + 3O2 

 

8. In an exothermic decomposition reaction, there are more products than reactants, and 

energy is given off. Explain how this can be true if matter and energy are conserved. 

Matter and energy always remains conserved in all the chemical reactions, the new products 

are formed by releasing the energy into the system. 

THE END 
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Questions : 

1. Écris Vrai ou Faux 
  

 Leela passe ses vacances en France                    Faux  

 Jake ecrit la lettre                                                Faux  

 Venise est magnifique                                          Vrai  

 

2. Avec qui Leela Voyage-t-elle ? 

Leela voyage avec Jesse .  

3. pourquoi elles  n’ont pas pris de photos ? 

ils n’ont pas pris des photos parce qu’il y a trop de touristes  

4. Écris 4 activités qu’elles  ont faites durant leur voyage 

 

 elles  ont visité la place de Saint Marco  

 elles  sont allées à l’église   

 elles vont prendre le bateau  

 elles iront à un restaurant sur le canal  

 

5. Dégager du texte 3 expressions qui montrent que tout est 

superbe 

 c’est magnifique  

 c’est extraordinaire  

 je suis très excitée  
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1. Écris les nationalités  

 

1. Belgique==> un belge  

 

2. France==> un français  

 

3. Angleterre==> une anglaise  

 

4. Italie==> une italienne  

 

5. Allemagne==> un allemand  

 

6. Espagne==> une espagnole  

 

7. Russie==> une Russe  

 

2. Écris la nationalité                                                        

  

 

anglais                                allemand                            Bahreïnien  
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3- Complète  les phrases  par la nationalité .        

  

 Kevin de Bruyne est de la Belgique.   

Il est belge             

   

 Roony est de l'Angleterre. 

 Il est anglais                                                

 

 

 

 

Eugenie Bouchard est de Canada. 

Elle est canadienne                

  

 

 

  

  

     Isco est de l'Espagne. 

Il est espagnol                               
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4. Remplis  le  tableau                                                        

Nationalité 
Pays  Masculin Féminin  
  
Japon  
 
Italie  
 
Chine  
 
Suisse  
 
 

 
Japonais  
 
Italien  
 
Chinois  
 
Suisse  
 

 
Japonaise  
 
Italienne 
 
Chinoise  
 
Suisse  
 

 

5. Transforme  au féminin                                                

 Il  est  américain                 elle est américaine  

 Le garçon  est  espagnol       la fille est espagnole  

 Mon  ami  est  turque            mon amie est turque  

 Son copain  est  algérien        sa copine est algérienne  

 Son père  est  russe                 sa mère est russe  

6. Écris le nom du pays                                                    (2pts) 
 
 
 
 
 

Angleterre                                                  France  
 
 
 
 
 

 
Amerique                                                               Belgique  
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1. Encadre le verbe et souligne le COD 
 

 ma grand-mère prépare une tarte aux fraises  
 

 À midi, je mange des légumes  
 
 

 maman couche mon petit frère  
 

2. transforme le COD par un pronom      

 Marie-Hélène ramasse des fraises. 

Marie –Helene les ramasse  
 Mon père lit le journal  

 
Mon père le journal  

 les élèves font les tests 

            Les élèves les font  

 j’achète la robe  

           je l’achète  

 

3. Complete par un COD  
 

 les enfants portent ……………………………… 

 ma mère prépare ……………………………….. 

 je mange ………………………………. 

 le tigre attrape …………………………  
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Sujet :  

Écris une carte postale a ton ami lui décrivant to 
séjour en France 



1 
 

 

Question 1 

What is the purpose of using visual studio? 

Visual Basic is powerful enough to suit all applications and games programming needs. 

Question 2 

What are the variables types used in VB? Mention three. 

Numeric: Integer, Long, Decimal and Double. 

Non-Numeric: String, Boolean, Object and Variant.  

 

Question 3 

Write the suitable code segment to perform each of the following: 

a. Change the text of a label.  
Label1.Text=”Text” 

b. Load an image within a Picture Box.                                              
PictureBox1.Image = Image.FromFile("Flowers.jpg") 

c. Add text to a text box.                                                                   
TextBox1.Text= “Text”  

d. Change the Label color.                                                                   
Label1.Forecolor = color.red 

e. Add items to a list box.  
ListBox1.Items.Add(“Items“)  
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Question 4 

 

 

Design the previous form.  

The user will enter 2 values in two different text boxes.  

When the user click the button the answer will be generated automatically in a 
third text box.  

The answer is the result of multiplying the values of the two numbers entered by 
the use.  

 

Question 5 

 

Design the previuos form.  

Write a program to load an image into a picture box when the user click on view 
picture button.  
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Question 5 

Start a new application.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Design an application as shown in the figure, where the user has to enter different 
values in Text Box.  

When the used clicks the button Add the items will be added to the List Box.  

Save your application as ListBox. 

 

 

 

 

 

 



 14 من 1 صفحة
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 :المتحان منتصف الفصل الدراس ي الثانيالدروس املتضمنة 

 للدراسة و الحفظ(  30-26سورة الحج )  -

 (1صفات الحروف ) -

 (2روف )صفات الح -

 ( ) للدراسة و الحفظ  حديث السبعة الذين يظلهم هللا في ظله -

  الحوض وامليزان والصراط -

 (1الحج ) -

 ووفاته صلى هللا عليه و آله وصحبه وسلممرض النبي  -

 العفة -

 

 

 

 

 



 14 من 2 صفحة

 والحفظللدراسة (  30 – 26) الحجسورة 
 

 : الحجاآليات الكريمة التالية من سورة السؤال األول : أكمل 

بْ رَاِهيَم َمَكاَن  ال تعالى : "ق   َواْلَااِئِيَي َوالرّكََّ ِ أَن ّلا ُتْشرِْك ِب َشْيًئا َوَطهِّْر بَ ْيِِتَ لِلطَّائِِفيَ  اْلبَ ْيتِ َوِإْذ بَ وَّأْنَا ِلِِ
َُلِّ َضاِمٍر يَْأِتَي مِ ( 26)السّكُجودِ  َُلِّ َفجٍّ َعِييقٍ َوأَذِّن ِف النَّاِس بِاْلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجاّل َوَعَلى  لَِيْشَهُدوا َمَناِفَ  (27) ن 

َها  َُُروا اْسَم اللَِّه ِف أَيَّاٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَ ُهم مِّن ََبِيَيِة األَنْ َعاِم َفُكُلوا ِمن ْ ( 28) َوأَْطِعُيوا اْلَباِئَس اْلَفِايَ ََلُْم َوَيْذ
ٌر لَُّه ِعنَد رَبِِّه ( 29) ُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا بِاْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ ُُثَّ ْليَ ْاُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوفُوا نُ  َذِلَك َوَمن يُ َعظِّْم ُحُرَماِت اللَِّه فَ ُهَو َخي ْ

َلى َعَلْيُكْم فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اأَلْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قَ ْوَل ال  (30)ورِ زّك َوُأِحلَّْت َلُكُم األَنْ َعاُم ِإّلَّ َما يُ ت ْ

 : ما معنى الكلمات التالية ؟ الثانيالسؤال 

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 أوساخهم تفثهم ليقضوا 5 وطأنا ، بّينا بّوأنا 1

 اإلبل والبقر والضأن واملعز األنعام بهيمة 6 مشاة رجاال 2

 القذر الرجس 7 بعير هزيل من بعد املشقة ضامر 3

 الكذب الزور ل قو  8 طريق بعيد عميق فّج  4
 

 ؟ِلَم أمر هللا تعالى نبيه إبراهيم عليه السالم ببناء الكعبة؟ وملاذا:  الثالثالسؤال 

 ليكون مركًزا لتوحيد العبادة الخالصة هلل.

 عليه السالم. إبراهيم بها هللا أوص ى التي الوصايا بعض اذكر الرابع: السؤال 

 عدم الشرك باهلل تعالى. .1

 .ن األوثان واألصنام ملن يعبد هللا فيه بالطواف و الصالةتطهير البيت الحرام م .2

 .أن ينادي الناس بالحج .3

  اذكر أربعة من املنافع الدينية والدنيوية التي تتحقق في الحج.: الخامسالسؤال 

 مغفرة الذنوب. 1

 استجابة الدعاء. 2

 تعلم أمور دينهم من علمائهم. 3

 جواز املتاجرة أثناء فترة اإلقامة للحج. 4

 صفحة القرآن الكريم
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 14 من 3 صفحة

 ؟ هللا الحرام بماذا أمر هللا تعالى حجاج بيتالسادس:  السؤال

 أن يذكروا هللا عند ذبح أضاحيهم في يوم العيد و أيام التشريق، شكر هللا على مارزقهم من أنعام.

 أمرهم بإزالة أوساخهم التي الزمتهم طيلة مدة اإلحرام، و توفية النذور ، و الطواف باليت العتيق.

 

 ؟ عمال الحج التي تناولتها اآليات؟ وِبَم وصفها هللا تعالىما أ: السابعالسؤال 

 اإلحرام، الطواف ، ذبح األضاحي، التحلل من اإلحرام. 

 

 اذكر ثالثة مما ورد تحريم أكله و االنتفاع به من األنعام في هذه اآليات.السؤال الثامن:

 أحل هللا أكل: األنعام .

 وحرم منها: امليتة و الدم و لحم الخنزير.

 

 ( ؟30بماذا أمر هللا حجاج بيت هللا في اآلية): التاسعالسؤال 

 عدم انتهاك شعائر هللا، و احترام التكاليف و األحكام الخاصة بها.

 االبتعاد عن عبادة األوثان و األصنام، و االبتعاد عن قول الباطل من الكذب والبهتان والشرك وشهادة الزور.

 

 لآليات الكريمة. استنتج فائدتين السؤال العاشر: 

 وجوب تطهير البيت الحرام من كل ما يؤذي الطائفين والعاكفين. -1

 جواز املتاجرة أثناء فترة اإلقامة للحج. -2

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 من 4 صفحة

 (1صفات الحروف )
 

 تقسم صفات الحروف إلى نوعين. اذكرهما مع التعريف.السؤال األول : 

 صفات عارضة 1

 صفات الزمة 2

 وف التالية، مع ذكر حروفها.السؤال الثاني: عّرف صفات الحر 

 الحروف التعريف الصفة

 فحثه شخٌص سكت جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف االعتماد عليه عند خروجه من املخرج الهمس 1

 االعتماد عليه عند خروجه من املخرج لقوةالنفس عند النطق بالحرف  انحباس الجهر 2
باقي الحروف الهجائية 

 ماعدا حروف الهمس

ص ارتفاع اللسان إلى الحنك األعلى عند النطق بالحرف. االستعالء 3
ُ
  خ

 
 ضغط قظ

 االستفال 4
باقي الحروف الهجائية  الحنك األعلى عند النطق بالحرف. عناللسان  انخفاض

 االستعالءماعدا حروف 

 السؤال الثالث: رتب الكلمات التالية إلى مجموعة حروف الهمس ومجموعة حروف االستعالء.

 ) ضغط ، شخص ، فحثه  ،  قظ  ،  خّص   ، سكت (

 فحثه شخٌص سكتحروف الهمس: 

صحروف االستعالء: 
ُ
  خ

 
 ضغط قظ

ف الحروف التالية حسب صفتها بوضع )  
ّ
 ( في املكان املناسب في الجدول. √السؤال الرابع: صن

 الحروف
 صفاتها

 استفال استعالء جهر همس

 √   √ ث 1

  √ √  ط 2

 √   √ ف 3

  √  √ ص 4

 √   √ ش 5

 صفحة علوم القرآن
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 14 من 5 صفحة

 (2صفات الحروف )

 السؤال األول: عّرف صفات الحروف التالية، مع ذكر حروفها.

 الحروف التعريف الصفة

ّدة 1
ّ

 أجد قط بكت انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الكتمال االعتماد على املخرج. الش

 لضعف املخرج. مع الحرف عند النطق بهجريان الصوت  جريان الرخاوة 2
باقي الحروف الهجائية ماعدا حروف 

 الشدة

 ص، ض ، ط ، ظ التصاق بعض اللسان بالحنك األعلى عند لفظ الحرف. اإلطباق 3

 تجافي وتباعد اللسان عن الحنك األعلى عند لفظ الحرف. االنفتاح 4
باقي الحروف الهجائية ماعدا حروف 

 اإلطباق

 فر من لب للسان أو الشفتين بخفة وسهولة.خروج الحرف من طرف ا اإلذالق 5

لفة وصعوبة. اإلصمات 6
ُ
 خروج الحرف بك

باقي الحروف الهجائية ماعدا حروف 

 اإلذالق

 السؤال الثاني: رتب الكلمات التالية إلى مجموعة حروف الشدة ومجموعة حروف اإلذالق.

 ( قط،    من،    بكت،    لب ،  أجد  ،  فر ) 

 ط بكتأجد قحروف الشدة: 

 فر من لبحروف اإلذالق: 

ف الحروف التالية حسب صفتها بوضع )  
ّ
 ( في املكان املناسب في الجدول. √السؤال الثالث: صن

 الحروف
 صفاتها

 االنفتاح االطباق الرخاوة الشدة

 √   √ ج 1

 √   √ د 2

  √ √  ص 3

 √  √  ع 4

 √  √  ن 5

  √ √  ظ 6

 صفحة علوم القرآن
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 14 من 6 صفحة

 ) للدراسة و الحفظ ( في ظلهالسبعة الذين يظلهم هللا 
 

 السؤال األول : أكمل الحديث الشريف التالي:

 يظلهم هللا في ظله            أبي هريرة  عن  
ٌ
 ِفي ي عن النبي       قال:" سبعة

َ
أ

َ
ش

َ
ُه: ِإماٌم عاِدٌل، وشابٌّ ن

ُّ
 ِظل

َّ
َم ال ِظلَّ إال و 

 
َّ
ُبُه ُمَعل

 
ل
َ
عالى، َوَرُجٌل ق

َ
ه ت

َّ
  ٌق ِعَباَدِة الل

ٌ
ة
َ
َرأ ُه ام  يِه، َوَرُجٌل َدَعت 

َ
ا َعل

َ
ق رَّ

َ
ف

َ
يِه، وت

َ
ه: اجَتَمعا َعل

َّ
ا في الل َحابَّ

َ
َساِجِد، َوَرُجالِن ت

َ
في امل

ُه َم 
ُ
َم ِشمال

َ
ل ع 

َ
ى ال ت اها،حتَّ

َ
ف

 
خ

َ
ٍة فأ

َ
َق ِبَصَدق َصدَّ

َ
ه، وَرُجٌل ت

َّ
 الل

ُ
خاف

َ
ي أ ِ

ّ
اَل: ِإن

َ
ق

َ
ِصٍب، َوَجَماٍل ف اُت َمن 

َ
ِفُق يَ ذ ن 

ُ
ِمينُه، ا ت

َناهُ  اَضت  َعي 
َ
ف

َ
ه خاِلًيا ف

َّ
َر الل

َ
ك

َ
 وَرُجٌل ذ

 :ما معنى الكلمات التاليةالسؤال الثاني: 

 معناها الكلمة معناها الكلمة 

 ذات مقام عالي وجاه ذات منصب 3 يشملهم برحمته يظلهم 1

 وعامتألت عيناه بالدم ففاضت عيناه 4 املؤمنينكل من ولي أمًرا من أمور  اإلمام 2

 

 ؟ ما هي األمور التي استحق من خاللها الحاكم هذا التكريمالسؤال الثالث: 

 أن يطبق شرع هللا في حكمه. -1

 يعدل بين الناس. -2

 يرد املظالم إلى أهلها. -3

 ال يميز بين األفراد والجماعات. -4

 

 ملاذا استحق الشباب الصالحون هذا التكريم؟ الرابع: السؤال

 ح أنفسهم، ويداوموا على عبادة هللا فيكونون مصدر عزة وقوة ألمتهم.ألنهم استطاعوا أن يكبحوا جما
 

 

 

 ما مكانة املسجد من اإلسالم؟ وعالم يدل التعلق بها؟ :الخامس السؤال

املساجد بيت من بيوت هللا،خصها بالرفعة و الطهارة، فيها ُيذكر اسمه وُيسبح له، و هي مظهر اجتماع كلمة املسلمين 

 ووحدتهم، فإذا تعل
ً
 على شغفه بالصالة وأدائها جماعة في أوقاتها، و دليال

ً
ق قلب املسلم بهذه األماكن الطاهرة كا دليال

 على اهتمامه بمجالس الذكر والعلم وحبه ألخوانه املسلمين.

 

 

 صفحة احلديث الشريف
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 14 من 7 صفحة

 ؟ هو األساس الذي تقوم عليه األخوة في هللا ما :السادس السؤال

 ي أو ملصحة شخصية.تقوم على أساس املحبة في هللا وليس لغرض دنيو 

 ؟ ملاذا يدعو اإلسالم إلى الحب القائم على رضا هللاالسؤال السابع: 

 ألنه ُيكّون القاعدة الصلبة التي يقوم عليها املجتمع اإلسالمي، و ُيقوي الروابط بين أبنائه.

 

 ؟ورعايته هللا رحمة املتصدق أجلها من استحق التي األسباب هي ماالسؤال الثامن: 

ح نفسه فأخرج الصدقة، وفي ذلك دليل على إيمانه.ألنه اس -1
ُ

 تطاع أن ينتصر على ش

أنه أخرجها سًرا وبذلك يكون قد تغلب على هوى النفس ورغبتها في الرياء وحب الظهور وهذا دليل على  -2

 اإليمان.

 لفقر.ألنه بإخراجه الصدقة يكون قد ساهم في بناء مجتمعه وحافظ على أفراده من إراقة ماء الوجه وذل ا -3
 

 ؟تعالى هللا ذكر إذا املؤمن عين تفيض ملاذاالسؤال التاسع: 

 خشية من هللا وطمًعا في ثوابه.
 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة مأما ( ×)  وعالمة ، الصحيحة العبارة أمام (  √ة ) عالم : ضع  العاشرالسؤال 

1    (   ) ملاديةا املصلحة هو هللا في األخوة عليه تقوم الذي األساس . 

 .املجتمع بناء في مساهمته هللا رحمة املتصدق أجلها من استحق التي األسباب من(     √    )2

 .رحمته في يشملهم أي ظله في هللا يظلهم معنى(     √    )3

4    (   ) عليه السالم. عيس ى هو الفاحشة في الوقوع رفض الذي النبي 

  ولي من كل اإلمام(     √    )5
ً
 . املؤمنين ر و أم من أمرا

 

  .الشريف الحديث امإليه يرشد فائدتين : استنتج الحادي عشر السؤال 

 في أحكامه وقراراته،  -1
ً
على املسلم إذا ولي من أمور املسلمين شيًئا أن يراقب هللا فيما اؤتمن عليه، فيكون عادال

 أميًنا على أموال الدولة وممتلكاتها.

 املسلمين أن يعمروا مساجد هللا بارتيادها واملحافظة على أداء الصلوات فيها.على  -2

 

 

 



 14 من 8 صفحة

 الحوض وامليزان والصراط

 

 عرف املصطلحات التالية:السؤال األول: 

 ة محمد يوم القيامة، إال من خالف هديه وبدل بعد.مورد عظيم ترده أمالحوض:  -1

 مة فتوضع حسناتهم في كفة وسيئاتهم في كفة أخرى.: آلة توزن فيها أعمال الناس يوم القياامليزان  -2

 : جسر منصوب على نار جهنم، يمر عليه جميع الخالئق.الصراط -3

 : مكان ُمطل على مرتفع على الجنة والنار.األعراف -4

 من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم.أهل األعراف:  -5
 

  اذكر أربعة من صفات الحوض.السؤال الثاني:  

 خب فيه ميزابان من الجنةيش -3  غاية في االتساع -1

 ماؤه أشد بياًضا من اللبن و أبرد من الثلج و أحلى من العسل و أطيب من  -4  يمد من نهر الكوثر -2

 رائحة املسك
 

 ، والذين يمنعون من وروده؟م املحرومون من حوض النبي     من هالسؤال الثالث: 

 <من خالف هديه وبدل بعد

 السؤال الرابع: 
ُ
 .حاله وبّين صنف كل اذكر  .اصناف ثالثة القيامة يوم أعمالهم وزن بعد الناس يكون

 حاله / مصيره الصنف

 الجنة من ثقلت موازينهم

 النار من خفت موازينهم

 ُينظر في أمره أن كان هناك من يشفع لهم من تساوت كفتي ميزانهم
 

 .الصراط على الناس أحوال صفالسؤال الخامس: 

 صل من دون التعثر.منهم السالم الذي يمر وي -1

ا ومشوًها. -2
ً

 ومنهم من يصل ولكن بعد جهد ويصل مخدوش

 ومنهم من ال يستطيع العبور فيهلك.  -3
 

 علل ما يلي:: السادسالسؤال 

 ُيمنع بعض الناس من وروود الحوض يوم القيامة. -1

 بسبب عدم اتباعهم ألوامر النبي و مخالفته.

 سبب وزن األعمال يوم القيامة. -2

 لناس ، و إلقامة الحجة على البشر.إظهار لعدالة ا

 صفحة العقيدة
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 14 من 9 صفحة

 الخاطئة، ملا يأتي: العبارة أمام  ( × )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة√ عالمة ) ضع  السؤال السابع: 

 .الخالئق جميع عليه يمرُّ  الجنة على منصوب جسر هو الصراط (   )    أ   

 . الصراط على مرورهم   في الناس حال يتساوى  (   )    ب

 . هديهُ  خالف من   إال القيامة يوم        محمد أّمة تردهُ  عظيٌم  موردٌ  الحوُض (     √    )ج 

 . القيامة يوم العباد أعمال فيها يوزن التي اآللة هو امليزان(     √    )د  

 . الدنيا في أعمالهم بحسب الصراط الناس يجتاُز (     √    )هـ 

 .         النبي حوض لورود سبب لسنةوا هللا بكتاب التمسك(     √    )و  

 

  :يلي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول  دائرة السؤال الثامن: ضع

 : هي القيامة يوم الحوض ترد التي األمة/ 1

 عليه السالم عيس ى أمة- ج    عليه السالم موس ى أمة -ب    محمد أمة -أ
 

  الناس أكثر يمرُّ / 2
ً
 : بسرعة الصراط على صالحا

  الريح -ج     البرق  - ب    رالطي - أ
 

 : أنه الحوض صفات من/3

 االدني ماء مثل ماؤهُ  -ج   األمم جميع منه تشرب  -ب   الكوثر نهر من ُيمدُّ  - أ
 

 : القيامة يوم موازينهم خفت   الذين/4

  النار أهل -ج    األعراف أهل -ب    الجنة أهل - أ
 

 : هم   األعراف/ أهل 5

  همسيئات على حسناتهم زادتمن  - أ

  حسناتهم و سيئاتهم استوت من - ب

 حسناتهم على سياتهم زادتمن  - ج

 

 

 



 14 من 10 صفحة

 ( 1الحج )
 

 

 ؟ اإلحرام هو  ماالسؤال األول: 

 هو نية الدخول في النسك.

 ؟ومحظوراته اإلحرام آداب بعض اذكرالسؤال الثاني : 

 محظورات اإلحرام آداب اإلحرام 

 احلق الشعر أو قصه أو نتفه عمًد  تقليم األظافر 1

 تقليم األظافر حلق الشعر ) األبط والعانة ( وقص الشارب 2

 تغطية الرأس بالنسبة للرجل االغتسال ولبس اإلحرام 3

 لبس املخيط للرجل التطيب 4

 

  :ما هي أنواع اإلحرامالسؤال الثالث: 

 اإلفراد: وهو أن يحرم بالحج من غير عمرة. -1

 ة واحدة.القران : هو أن يقرن بالحج و العمرة في ني -2

 التمتع: أن يحرم بالعمرة و يؤدي مناسكها ومن ثم يتحلل ويحرم مرة أخرى للحج. -3
 

 ما املقصود بالطواف.السؤال الرابع: 

أن يقوم الحاج بالدوران حول الكعبة في سبعة أشواط يبدأها من الحجر األسود بيحث يكون الحجر على 

 جانبه األيسر.

 السؤال الخامس: ما شروط الطواف؟

 نيةال -1

 الطهارة -2

 ستر العورة. -3

 املواالة في األشواط -4

 أن يطوف بجميع البيت من غير الدخول في املساحة ما بين حجر اسماعيل والكعبة -5

 صفحة العبادات
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 14 من 11 صفحة

 
 

 ملا يأتي:السؤال األول: علل 

 تردد النبي       آخر حياته على البقيع. - أ

 ليستغفر ملوتى املسلمين.

 عائشة رض ي هللا عنها. استئذان النبي       أزواجه للتمريض في بيت - ب

مقتض ى العدل بين النساء في القسم بينهن في املبيت أن يساوى بينهن في ذلك في ليعلم الناس بأن 

حالة الشدة والرخاء والعسر واليسر والصحة واملرض ، وللزوج أن يستأذن أهله في مخالفة ذلك 

 . لعذر مقبول 

 ى أمرين. اذكرهما.لسؤال الثاني: حرص النبي        أواخر حياته علا

 : الجهاد1

 : صالة الجماعة2
 

 السؤال الثالث: استنبط من مرض النبي        دورين للزوجة تجاه زوجها املريض.

 مالزمة الزوجة لزوجها املريض حتى يشفى.: 1

 تمريضه ومساعدته على الشفاء.: 2

 السؤال الرابع: متى توفي النبي      ؟

 للهجرة. 11من ربيع األول للسنة  12

: من قائل هذه العبارة: " من كان يعبد محمًدا فإن محمًدا قد مات، ومن كان يعبُد هللا فإن الخامسالسؤال 

 هللا حي ال يموت". وعلى ماذا يدل هذا املوقف؟

 أبو بكر الصديق: القائل هو

 محمد حث الناس على عدم الرجوع عن طريق الصواب بعد موت: الداللة
 

 

 صفحة السري والشخصيات مرض النبي 
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 14 من 12 صفحة

 ؟لتالية من خبر وفاة الرسول      ما موقف كل من الصحابة ا :السادسالسؤال 

 عثمان بن عفان علي بن أبي طالب    عمر بن الخطاب     أبو بكر الصديق  

أقبل على املسجد 

يكلم الناس 

ويواسيهم في مصابهم 

عدم ويحثهم على 

الرجوع عن طريق 

 الصواب

لم يصدق الخبر في 

 .بداية األمر

من  جلس على األرض

 هول الصدمة بالخبر

 لم يستطع التكلم

 

 :( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي× ، وعالمة ) العبارة الصحيحة مماأ(  √ضع عالمة ) : السؤال السابع

 . حياته أواخر حراء غار على التردد من يكثر          الرسول  كان (   )    أ  

 . حفصة السيدة بيت في يمرض أنب زوجاته         الرسول  استأذن (   )    ب

 . للهجرة 11 عام األول  ربيع 12 االثنين يوم في          الرسول  توفي(     √    )ج

 . فرادى          الرسول  على الجنازة صالة املسلمون  صلى(     √    )د 

           والرسول  بالناس            الصديق بكر أبو صلى(     √    )هـ
ً
 . يمينه عن قاعدا

 .الخبر            عفان بن عثمان يصدق لم األمر بادئ في (   )    و 

 . املنورة املدينة في املسلمين مقبرة هي البقيع(     √    )ز 

 . الشام لغزو             زيد بن أسامة جيش الرسول  جّهز(     √    )ح

 . بيته في ودفن          النبيّ  مات(     √    )ط

 

 

 

 

 



 14 من 13 صفحة

 

 

 ؟ مشروعيتها وما ؟ بالعفة املقصود ماالسؤال األول: 

 ضبط النفس عن االنسياق وراء الشهوات، و الترفع عن الوقوع في املحرمات.:العفة 

 واجبة: مشروعيتها

 ؟ العفة أنواع هي ماالسؤال الثاني:  

 عفة اللسان -1

 العفة في كسب األموال -2

 العفة عن الوقوع في الفواحش -3

  كيف بينلث: السؤال الثا
ُ
 :  )العفة صور   (يلي مما كل في العفة تكون

 العفة في كسب األموال عفة اللسان
 العفة عن الوقوع في الفاحشة

 ما نهى عنه الشرع ما أمر به الشرع

الترفع عن ما في أيدي  كثر ة ذكر هللا -1

 .الناس
التبرج وإظهار الزينة لغير  غض البصر

 كثرة شكر هللا -2 املحارم

الترفع عن أخذ األجر في  ثرة حمد هللاك -3

 .أعمال الخير
 خضوع املرأة بالقول  الزواج املبكر

 قرآن القرآن -4

الترفع عن أموال  األمر باملعروف -5

 الصدقات وسؤال الناس.
خلوة املرأة بالرجل األجنبي  الصوم للعاجز عن الزواج

 النهي عن املنكر -6 ومصافحته باليد

 

 .  )العفة ثمرات اذكر  (؟ املجتمع على بالعفة االلتزام أثر ماالسؤال الرابع: 

 ضمان الرسول للعفيف الدخول في الجنة. -1

 املحرمات.ارتكاب الفواحش و  الوقوع في عفة سبب لسالمة املجتمع من -2

 عفة املرء سبب في عفة أهله و محارمه. -3

 

 صفحة األخالق والتهذيب العفة
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 14 من 14 صفحة

 ؟ التجارية املجمعات أحد في تتسوق  وأنت نفسك تعف أن يمكنك كيفالسؤال الخامس: 

 غض البصر ، وعدم التبرج و إظهار الزينة للناس.

 عد التبختر في املش ي أو التغنج في الكالم والضحك بصوت عالي.

  يمكنك كيفالسؤال السادس: 
 
  أن

ّ
  .االنترنت تصفحك أثناء نفسك تعف

 عدم تصفح املواقع التي تعجل من الناس تنساق وراء الرذائل واملحرمات. -1

 كوين العالمات غير املشروعة في غرف املحادثة اإللكترونية.الحرص من عدم ت -2

 التالية: للنصوص املناسبة العفة نوع اكتبالسابع: السؤال 

 نوع العفة النص

 العفة عن الوقوع في الفاحشة " أبصارهم من يغّضوا للمؤمنين قل قال تعالى:" 1

  كان من قال تعالى: " 2
ً
 موالالعفة في كسب األ  " فليستعفف غنيا

 عفة اللسان "الجنة له ضمنت .... لحييه بين ما لي يضمن : "منرسول هللاقال  3

 العفة عن الوقوع في الفاحشة " الجاهلية تبرج تبرجن   قال تعالى : "وال 4

 العفة عن الوقوع في الفاحشة " هللا أخاف إني فقال وجمال منصب ذات امرأة دعته قال تعالى: "رجل 5

 عفة اللسان " ألسنتهم   حصائد إال وجوههم   على الناس يكب   "وهل   قال تعالى: 6

 

 :( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي× ، وعالمة ) العبارة الصحيحة مماأ(  √ضع عالمة ) الثامن: السؤال 

 .الفاحش الكالم عن منعه إذا إال اللسان عفيف اإلنسان يكون  ال(     √    )أ 

  .للمحارم الزينة إظهار هو التبرج (   )    ب

 .األقارب من بهم الزواج يحرم من هم املحارم(     √    )ج

  . الرذائل في الوقوع من للشباب وقاية الصوم(     √    )د 

 . املحرمات عن الترفع وعدم الشهوات وراء االنسياق عن النفس ضبط هي العفة (   )     هـ
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