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 سؤاال.  ٓٗالورقة ربتوي على  ىذه
 أجب عن األسئلة صبيعها. 
 .الورقة اؼبطلوب أف ذبيب يف ىذه

 

 عن ادلفردات : 6إىل السؤال  1 السؤال

 آلتية:ها خط يف اجلمل اتمعاين الكلمات اليت حت ىات

 .يف التدريس اغبديثة( يستخدـ اؼبعلم التكنولوجيا ٔ)

 _____________________ :اإلجابة

 ن الكبائر.ع هبتنبوف( اؼبؤمنوف ٖ)

  _____________________ :اإلجابة
 اإلماـ خلفيصلي اؼبأمـو ( ۳)

 _____________________ :اإلجابة
 

 مضادا للكلمات اليت حتتها خط ىات

 جاج من مكة اؼبكرمة.غبا عاد( ٗ)

 _____________________ :اإلجابة
 ب.تاؼبك فوؽ طالق( ٘)

 _____________________ :اإلجابة

 . القرية( يزور االبن أبويو يف ٙ)

 _____________________ :اإلجابة

 
 عن النحو ۷۱إىل السؤال  7 السؤال

 فعل الشرط وجوابو من العبارات اآلتية استخرج

 د.حص من زرع( ٚ)

 .ةظلر وبمل الناس اؼبط اؼبيتأي ىتم( ۸)

 ـ.دين يف العمل ما نأ( كيفما تتٜ)

 
 :اإلجابة 
 الشرط جواب الشرط فعل السؤاؿ

(ٚ)   
(ٛ)   
(ٜ)   
 

  منو يف العبارات اآلتية :تثين وادلسثينادلست عٌن

 .( قاـ الطالب إال دمحمآٔ)

 .ُتتحصف ی( قرأت الكتاب يف الفصل سو ٔٔ)

 اد الرجاؿ ما عدا زيد.ع( ۲۱)

 :اإلجابة 
 اؼبستثٌت منو اؼبستثٌت السؤاؿ

(ٔٓ)   
(ٔٔ)   
(ٕٔ)   

 

 أعرب الكلمتٌن اللتٌن حتتهما خط فيما أييت إعرااب اتما :

 .الوالدينهبب على األبناء أف يطيعوا أمر ( ۲۳)

 _____________________ :اإلجابة
 !یو قبنب و يف قراءة القرءاف ، اي زي تكسال( ال ٗٔ)

 _____________________ :اإلجابة
 

 :ية مع ذكر عالمة إعراهباتاألمساء اخلمسة يف اجلمل اآل حدد

 رأيت أخا سليماف يف السوؽ .( ۲5)

 ( ضبو عائشة مسافر إىل لندف .ٙٔ)

 ال تصلح اؽباتف اليدوي على غَت ذي خَتة .( ۲۱)

 : اإلجابة

 اإلعراب عالمة اػبمسة األظباء السؤاؿ
(ٔ٘)   
(ٔٙ)   
(ٔٚ)   
 

 عن الصرف ۸۱ - ۷۱ السؤال

 :رفيا للكلمات اليت حتتها خطصوزان  ىات

 اعبد على السرير . ـان( ٛٔ)

 _____________________ :اإلجابة

 .اؼبدير سيارة جديدة اشًتي (۲۱)

 _____________________ :اإلجابة

 .البات يناقشن الدروس يف اؼبكتبةالط( ۱۲)

 _____________________ :اإلجابة
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األفعال من العبارات اآلتية مع بيان نوعيها اجملردة  استخرج
 وادلزيدة .

 ( إذا زلزلت األرض زلزاؽبا .ٕٔ)

 .س بعد سقوطو على األرضيةأانكسر الك( ۱۱)

 يفحص الطبيب اؼبرضى يف اؼبستشفى( ۱۳)

 
 :اإلجابة 
 األفعاؿ نوع األفعاؿ السؤاؿ

(ٕٔ)   
(ٕٕ)   
(ٕٖ)   
 

الفراغات ابمسي اآللة والزمان مستعينا ابلكلمات اليت  امأل
 بٌن القوسٌن :

 ( ولد)  .ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ______  بػػػػػػػ ( حبتفل اؼبسلموفٕٗ)

 أسطر() .ذكائو يف_______  بيع التاجري( ۱5)

 (غسلبػػػػػ _______. )غسل األـ اؼبالبس ( تٕٙ)
 

 :فيما أييتاسم الفاعل من الكلمات اليت حتتها خط  ىات

 .فريق قدح على فريق سراوؽ يف اؼبباراة صرتان( ۱۱)
 _____________________ :اإلجابة

 .ةاؼبعلمة بسيارهتا إىل اؼبدرس ساقت( ۱۸)

 _____________________ :اإلجابة
 

 عن البالغة : 04إىل السؤال  ۸۲ السؤال

 أييت:نوع التشبيو ابعتبار األداة ووجو التشبيو فيما  من

 الكتاب مثل الصديق نفعا( ۱۱)

  _____________________ :اإلجابة
 ( األـ وجهها بدر يف السماء .ٖٓ)

  _____________________ :اإلجابة
 أنت قبم رفعة وضياء . (ٖٔ)

 _____________________ :اإلجابة

 

 :احلقيقة أو اجملاز للعبارات اآلتية زمي

 طارت اؼبشكالت من حيايت .( ۳۱)
 _____________________ :اإلجابة

 . نرباؼب علىالعامل ىبطب ( ۳۳)

 _____________________ :اإلجابة

 ( حاربت اغبكومة مدمٍت اؼبخدرات.ٗٔ)

 _____________________ :اإلجابة
 
 الطباق وادلقابلة مما أييت : زيم

 ( أان أشرب القهوة وال أشرب الشاي .ٖ٘)

 _____________________ :اإلجابة
 .لىاجعاقل خَت من صديق  وعد (ٖٙ)
 _____________________ :اإلجابة 
 يك.علـو يو  كاف : يـو لمو يىر دال (ٖٚ)

 _____________________ :اإلجابة

 
 :يةترب وأدوات التوكيد يف اجلمل اآلاخلرب ضأ بٌن

 هم.الطالب معلم فليساعد( ۳۸)

 الدين عند هللا اإلسالـ . فإ( ۳۱)

 هنارا. يناـ الطفل قد( ٓٗ)

 
 : اإلجابة

 التوكيد أدوات رباػبرب ضأ السؤاؿ
(ٖٛ)   
(ٖٜ)   
(ٗٓ)   

 
 

 
 
 
 

 
  


