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___________________________________________________________________ 

  السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  

 هجائية تستخدم في الكتابة للمساعدة على بيان العالقات و المعاوي في الجمل :_ رموز غير ٔ

 عالمات الرفع.   د_عالمات الوصب. -ج     عالمات الترقيم. -ب    أ_عالمات االختصار.

 _توضع بين الجمل التي يتكون من مجموعها كالم تام الفائدة في معوى معين :ٕ

 ب_ الفاصلة الموقوطة.        ج_عالمة السإال.     د_عالمة التعجب.       أ_الفاصلة.

 _عالمة الترقيم المواسبة للجملة التالية :)  ما أجمل السماء الصافية...(:ٖ

 ،                    د_   :   -ب_  ؟                        ج                   أ_   !

 _اقترب همزتها همزة :ٗ

 متوسطة.           د_ متطرفة. -ج                  ب_ وصل.ع.                 _ قط

 _ كلمة ) اكتْب ( همزتها همزة وصل ألوها:٘

 مصدر الخماسي.   د_ مصدر الرباعي.ج_ الفعل الرباعي .  ب_ أمر .أمر الفعل الاالايأ_ 

 _ كلمة ) ابن ( همزتها همزة وصل ألوها :ٙ

 ب_ بدأت بال التعريف.  ج_ من الحروف.   د_ اسم فوق الاالاي.   اعية.أ_ من األسماء السم

 _ الجملة التي بدأت بفعل ماض رباعي :6

 ب_ فهَم دمحم الدرس.       ج_ ادرْس جيدا.       د_ يكتبون.       أ_ أحسَن هللاُ إليك.

 : _ حذفت همزة الوصل من كلمة )اسم( في البسملة) بسم ميحرلا نمحرلا هللا(4

 ب_ألن ) اسم( همزتها همزة وصل.       أ_ لدخول حرف الجر على البسملة.

 ج_ ألوها مضافة.                            د_ ألوها ماضي االاي .

 _ أكمل الجملة بالكلمة الصحيحة : ) جاءت .......محجبة(:9

 ج_أمرأة.                    د_مرآة.              ب_ امرأة.أ_ إمرأة .          

 

 

 اقلب الصفحة

 نموذج محلول



 ذوة ( رسمت الهمزة المتوسطة على وبرة) كرسي( ألن:ئْ _) مِ ٓٔ

 مفتوحة و ما قبلها مضموم .          ب_ الهمزة مفتوحة و ما قبلها ساكن.أ_ الهمزة 

 د_ الهمزة ساكوة و ما قبلها مضموم.     ج_ الهمزة ساكوة و ما قبلها مكسور.

 _ ) ّش ا ِط ئ( الرسم الصحيح للحروف السابقة عود جمعها :ٔٔ

 ب_ َشاِط ء.            ج_ شواطئ .          د_ شاطئان .         أ_َشاِطئ.

 _ ) عباَءة ( رسمت الهمزة المتوسطة على السطر ألن الهمزة :ٕٔ

 ب_ مجرورة و ما قبلها مضموم.                أ_ مفتوحة و ما قبلها مفتوح. 

 مضمومة و ما قبلها مفتوح .د_              .ج_ مفتوحة و ما قبلها مد باأللف 

 التاوية الصحيحة لكلمة ) ملجؤ ( :_ ٖٔ

 ب_ مالجئ.              ج_ الجئ.                 د_ الجئون.                   أ_ ملجآن .

 كلمة ) ذكاء( بتووين الفتح فالكتابة الصحيحة : _ عود تووينٗٔ

 ج_ ذكاٍء.              د_ذكاٌء.                   ب_ ذكاًء.أ_ ذكاًءا.                    

 همزة مضمومة و ما قبلها مضموم : ٘ٔ

 _  دْفء.          د_ َسؤَل .ج         وس.ب_ ُرإُ               أ_َسئَِم.          

الجملة التالية جميع كلماتها اشتملت على مزة مكتوبة بشكل خاطئ ، اختر الكتابة _ ٙٔ

 الصحيحة: ) إسم ألتلميذ ادهم( :

 إسم التلميذ ادهم.د_    ج_اسم ألتلميذ أدهم.     ب_اسم التلميذ أدهم.أدهم.      أ_أسم التلميذ 

 _ أكمل : ) مـ... ِرب ( :6ٔ

 ب_ ــــئ                   ج_ ـــــإ                د_   ــئــ                        أ_ ـــؤ

 السؤال الثاني : ظلل اإلجابة الصحيحة فيما يلي : 

 و مشتقاته . د القول) : ( توضع بع _  الوقطتان الرأسيتانٔ

 _ علم البديع.ٖ_ علم البيان .ٕعلم المعاوي.  _ٔ_ للبالغة علوم االاة : ٕ

 . ( : اوظرْ  _األمر من الفعل ) وظرَ ٖ

 ألوها حرف . _ ) إلى ( همزتها همزة قطعٗ

 _ جميع األفعال المضارعة همزتها همزة قطع .٘
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 اقلب الصفحة



 

 

 ألوها الهمزة مفتوحة و ما قبلها مفتوح . (_رسمت الهمزة المتوسطة على ألف في كلمة )َساَل ٙ

 _ رسمت الهمزة المتطرفة على السطر في كلمة )ِعْبء( ألن ما قبلها ساكن .6

 مهوئًا                          ._ عود تووين كلمة ) ُمهوِّئ ( بتووين الفتح فتصبح) مهوًئ ( 4

 _ ) الولد يقرأ ( عود تاوية الجملة فتصبح ) الولدان يقرآن( .9

 َ  ا ء( عود جمع الحروف السابقة فتتكون كلمة ) أشياء ( . _ ) أَ  شْ ٓٔ

 (مصدر لفعل خماسي ) اجتمعَ                            لفعل سداسي._ ) اجتماع ( بدأت بهمزة وصل ألوها   مصدر ٔٔ

 الكسرة                         أقوى الحركات هي السكون . -ٕٔ

 أو همزة قطع . أول الكلمة إما أن تكون همزة ووصل _ الهمزة فئٖ

 _ تسمى الهمزة في آخر الكلمة همزة متطرفة.ٗٔ

 توضع وهاية الجملة االستفهامية                            _ عالمة االستفهام ) ؟ ( توضع في آخر جملة التعجب .٘ٔ

 ) ا(                            _ شكل همزة الوصل ) أ  إ ( .ٙٔ

 

 _ اوتهت األسئلة _
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