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 .الاسؤ  ٓٗىذه الورقة ربتوي على 
 .أجب عن األسئلة صبيعها

 .اؼبطلوب أف ربيب يف ىذه الورقة
 

 عن ادلفردات 6إىل السؤال   1 السؤال
 :حتتها خط يف اجلمل اآلتية اليتىات معان الكلمات 

 .ابللغة العربية يتحدثوفإف بعض الطالب   )ٔ( 
 _________________: اإلجابة

 .يف شاه عامل كثَتةاؼبناطق الصناعية  ( ٕ)
 _________________: اإلجابة

 .اؼبباراةفرحت الفرقة الفائزة يف  (ٖ)
 _________________: اإلجابة

 
 : حتتها خط يف اجلمل اآلتيةيتىات أضداد الكلمات ال

 .مدير اؼبدزسة إىل الفصل يدخل (ٗ)
 _________________: اإلجابة

 .اللغة العربية اعبديديدرس الطالب  (٘)
 _________________: اإلجابة

 .األسعار يف السوؽ البفضت (ٙ)
 _________________: اإلجابة

 
 عن النحو 71 إىل السؤال 7ل السؤا

 :يتاستخرج البدل مع بيان نوعو فيما أي
 .يقلق األعداء من الزعيم شجاعتو( ٚ)
 .قاـ األستاذ ؿبمود يف الفصل (ٛ)
 .عاد اغبّحاج أكثرىم إىل أوطاهنم (ٜ)

 : اإلجاية
 البدؿنوع  البدؿ السؤاؿ

(ٚ)   
(ٛ)   
(ٜ)   

 :مات اإلعراب فيهااستخرج األمساء اخلمسة مع بيان عال
 ! نّظف فاؾ بعد األكل ،اي زيد (74)
 .ينفق ذو اؼباؿ أموالو إىل الفقراء  )ٔٔ( 
 .وبتاج أيب إىل مساعدة أخيك (73)

 : اإلجاية
 اإلعراب ةعالم األظباء اػبمسة  السؤاؿ

(ٔٓ)   
(ٔٔ)   
(ٕٔ)   

 
 :أعرب الكلمتٌن اللتٌن حتتهما خط إعرااب اتما

 .يف اخًتاعاهتم ييتكروامل  اؼبخًتعوف( 72)
 _________________: اإلجابة

 .ها يف مباراة كرة السلةعينتشًتؾ الالعبة   (70)
 _________________: اإلجابة

 

 :ية مع بيان نوعوتستخرج ادلنادى من اجلمل اآلا
 .إنك مثل صاٌف لغَتؾ ،اي وطنيا (71)
 .وا يف سبل هللاىدجا ،ُتلمسعشر اؼب م( ايٙٔ)
 .ساعدا إخوتكما يف كل مكاف ،أخالداف  (73)

 : اإلجاية
 نوعو اؼبنادى السؤاؿ

(ٔ٘)   
(ٔٙ)   
(ٔٚ)   

 
 عن الصرف 88إىل السؤال  71 السؤال

، امال الفراغات اآلتية بكلمة مناسبة مشتقة من مادة: ك 
 .ب ،ت 

 ________ الوحي.إف معاوية بن أيب سفياف   (74)
 _________.من تستعَت عائشة الكتب   (75)
 .ليك ابغبناف واإلخالصإ_._____ىذه الرسالة _  (34)
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 حتتها خط يف اجلمل اآلتية إىل يتحول األفعال ادلضارعة ال
 :اسم الفاعل

 .النافذة يفتحاغبارس   (37)
 _________________: اإلجابة

 .اؼبعلمُت واؼبعلمات كبًـت( هبب علينا أف ٕٕ)
 _________________: اإلجابة

 .الولد التلفاز يشاىد( ٖٕ)
 _________________: اإلجابة

 

 :عٌّن األفعال الصحيحة فيما أييت مع بيان نوعها
 .جلس الطالب يف الفصل  (30)
 درس.عن ال( سأؿ اؼبدرس تالميذه ٕ٘) 
 .( من جد وجدٕٙ) 

 : اإلجاية
 األفعاؿ الصحيحةنوع  األفعاؿ الصحيحة السؤاؿ

(ٕٗ)   
(ٕ٘)   
(ٕٙ)   

 

 : امال الفراغٌن اآلتيٌن ابسم اآللة من الفعلٌن بٌن القوسٌن  
 ()سطر بة.قيلم و ______ يف اغبق( الٕٚ)
 و ب ______. )يكوي(وبثجل الر  ىو ( كٕٛ)
 

 عن البالغة 04إىل السؤال  89السؤال 
 استخرج مما أييت أركان التشبيو :

 أخالقك يف لطفها نسيم الصباح. ( كأفٜٕ)
 الصادقة كالسيف القاطع. العزيبة  ( 24)
 داية.ؽبا يفالعامل سراج أمتو  (ٖٔ)

 اإلجابة :
 وجو الشبو اؼبشبو بو األداة  اؼبشبو السؤاؿ

(ٕٜ)     
(ٖٓ)     
(ٖٔ)     

 ية :تاستخرج اجملاز مع بيان عالقتو من العبارات اآل
 يليسوف جريرا. ف( الصينيو ٕٖ)
 .جاؼبعهد حبفلة اإلسراء واؼبعرا  ( قاـٖٖ)
 ( يعيش األغنياء يف النعمة.ٖٗ)
 

 اإلجابة :
 العالقة اجملاز السؤاؿ

(ٖٕ)   
(ٖٖ)   
(ٖٗ)   
 

 بٌن أضرب اخلرب وأدوات التوكيد فيما أييت:
 ( عاد اؼبعتمروف من مكة اؼبكرمة.ٖ٘)
 ( إف دمحما لرسوؿ لإلنساف واعبن.ٖٙ)
 ( قد أفلح اؼبؤمنوف يف صالهتم.ٖٚ)
 

 : اإلجاية
 أدوات التوكيد رب اػبربأض السؤاؿ

(ٖ٘)   
(ٖٙ)   
(ٖٚ)   

 
 استخرج من العبارات اجلناس غًن التام مع بيان سببو.

 ( ليل دامس وطريق طامس.ٖٛ)
 ( شاىد األبناء األنباء يف التلفاز.ٜٖ)
 ( تناولت عائشة العشاء بعد العشاء.ٓٗ)
 

 : اإلجاية
 السبب اعبناس السؤاؿ

(ٖٛ)   
(ٖٜ)   
(ٗٓ)   

 


