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66_66 ) 

       اختر رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :  السإال األول :

 : معنى كلمة )المواعد (_ 1

 د_ الطابك                ج_ األسس                 ب_ علَّمنا                     أ_ الطوب

 _ رغب فً الشًء : 6

 د_ الشًء مما ذكر          هج_ كره                   ب_ تركه        طلبه                  أ_

 _ نص الفهم المرائً ) لبلة المسلمٌن ( آٌات من سورة :3

 د_ النور        ج_ البمرة              ب_ آل عمران                      أ_ المطففٌن

 الحرفً لها :التحلٌل  _ كلمة)  آمال (4

 د_ أُ  م ل           ج_ أَ ء م ا ل             أ_ أَ ا م ا ل                      ب_ أَ  أْ م ا ل 

 _ التكملة الصحٌح لجملة ) ............. الناس برسالة اإلسالم(: 5

 نآمج_ خاف               د_               ب_ أومن                        أ_ استنتج

 _ حروف العلة هً : 6

 د_ لم ، ال الناهٌة ، الم األمر          أن  لن  كً  ج_      ب_ و  أو  ثم  ف               ى و ي    أ_ ا

 _ هو الفعل الذي تخلوا حروفه األصلٌة من العلة :2

 ج_ تمرئٌن          د_ كتب          ب_ الفعل الصحٌح               أ_ الفعل المعتل

 : فعل مضارع مجزوم بال الناهٌة و عالمة جزمه : (تمنطوا )، الفعل _ ) ال تمنطوا من رحمة هللا (6

 د_ ثبوت النون  ج_ الفتحة                       ب_ السكون            أ_ حذف النون      

 _ من حروف النصب : 6

 _ عن                  د_ لنج                  ب_ أو                            أ_ إلى

 ، عند بدء الجملة السابمة بالضمٌر أنتم فالجملة تصبح :  هم ٌؤدون واجبهم ( )_ 16

 مأنتم أدوا واجبكواجبكم           د_  ج_ أنتم تؤدوا     ب_ أنت ٌؤدون واجبهم   أ_ أنتم تؤدون واجبكم       

 _ من األفعال الخمسة :11

 ج_ مهندسون                     د_ عابرون                   ب_ تعبدون                   أ_ ممرضون

 

 اللب الصفحة



 _ لٌت التضحٌات من أجل الوطن : 16

 ج_ أسلوب رجاء          د_ أسلوب نداء              أ_ أسلوب تمنً                ب_ أسلوب دعاء

 بعد فعل من لفظه :_اسم منصوب ٌأتً  13

 ج_ المفعول ألجله          د_ المفعول به                فعول معه      ب_ المفعول المطلكأ_ الم

 _ ) ٌعتز المواطن بوطنه اعتزازا ( ، المفعول المطلك فً الجملة السابمة :14

 د_ بوطنه             ج_ المواطن                           ب_ اعتزازا       أ_ ٌعتز            

 _ )اغتربت غربتٌن( ، نوع المفعول المطلك ) غربتٌن (:15

 ج_ مؤكدا للفعل    د_ الشًء مما ذكر     أ_ مبٌنا لنوع الفعل            ب_ مبٌنا لعدد مرات حدوث الفعل 

 _) اهتزت األرض اهتزازا ( ، نوع المفعول المطلك ) اهتزازا ( :16

 د_ الشًء مما ذكر ج_ مبٌنا لعدد مرات حدوث الفعل        ب_ مبٌنا لنوع الفعل     أ _ مؤكدا للفعل   

 _)  زرت مكة زٌارتٌن ( ، إعراب زٌارتٌن :12

 . الٌاء .         ب_ مفعول مطلق منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهأ_ مفعول مطلق منصوب و عالمة نصبه 

 منصوب و عالمة نصبه الٌاء .        د_ مفعول ألجله منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ج_ مفعول به

 البائع الزهور بٌعا مربحا . ( الوظٌفة النحوٌة لكلمة باع : باع_) 81

 ج_ مفعوال به                  د_ اسم كان                 ب_ فاعال               ماض أ_ فعل

 أنشؤت األم األوالد نشؤة صالحة ( ، الوظٌفة النحوٌة لكلمة األم : _ )81

 ج_ ضمٌرا متصال         د_ اسم من األسماء الخمسة          أ_ مفعوال به               ب_ فاعال

 _) انتصر الجندي انتصار األبطال ( نوع المفعول المطلق انتصار األبطال :  02

 د_ الشًء مما ذكر   _ مؤكدا للفعل       ج        ب_ مبٌنا لعدد مرات حدوث الفعل     أ_ مبٌنا لنوع الفعل      

 

 السإال الثانً : ظلل اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً : 

 _ معنى كلمة ) اصطفٌناه ( :  اخترناه .8

 _ٌفٌد التركٌب التالً )  رغب عن الشًء( أي : تركه .0

  _ جمع كلمة منشؤة : منشآت .3

 همزة مد .وسطها  ( نوع  الهمزة فً القرآن) _ كلمة 4

 _ الفعل المعتل هو الفعل الذي كانت أحد حروفه األصلٌة حرف علة .5

 مجزوم بال الناهٌة و عالمة جزمه السكون._)  ال تقطْف زهور الحدٌقة (، الفعل تقطف : فعل مضارع 6

 _ من حروف الجزم ) لم ( .7

 _ الفعل ) ٌسعٌان (فعل مضارع من األفعال الخمسة .1
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 _ ) لٌت الشر ٌنعدم بٌن الناس ( أسلوب استثناء .1

 إلى المسجد ( جار و مجرور ._)  سرت إلى المسجد سٌرا ( ،  التركٌب)   82

 مباغتا ( .)وثب األسد على الغزال وثبا مباغتا ( المفعول المطلق هو كلمة  )_88

 _) شفاك هللا ( ، أسلوب نداء .80

 _ معنى)  سفه نفسه ( ، أي ظلم نفسه بسوء تدبٌره .83

 هو البٌت الحرام الكعبة المشرفة .(البٌت )_ ) و إذ جعلنا البٌت مثابة للناس ( من سورة البقرة و المقصود بكلمة 84

 : الحنٌفٌة ._) ملة إبراهٌم (، المقصود بها 85

 ) وٌعلمهم الكتاب و الحكمة و ٌزكٌهم ( معنى كلمة )ٌزكٌهم ( : ٌطهرهم .  :_ قال تعالى فً سورة البقرة 86

 _جمع كلمة )  رسول( : رسل .87

  _ضد كلمة ) الدنٌا (  ، ) اآلخرة( . 81

 موضع أثر قدمً إبراهٌم علٌه السالم ._ فً قوله تعالى فً سورة البقرة ) و اتخذوا من مقام إبراهٌم مصلى ( :المقصود بـ) مقام ( 81

 

 

 _ انتهت األسئلة _
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