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 ىذه الورقة حتتوي على أربعٌن سؤاال.
 أجب عن األسئلة مجيعها: 

 ذبيب يف ىذه الورقة . اؼبطلوب أف
 

 عن ادلفردات 6 – 1السؤال 
 :ىات مرادفا للكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية

 إىل ابنو. قصَتةكتب الوالد رسالة  (ٔ)
 ____________________ اإلجابة:

 اؼبدرس تالميذه ابلعمل اعبماعي. شّجع  (ٕ)
 ____________________ اإلجابة:

  مسابقة اغبوار.اؼبشاركة يف فشلتْ  (ٖ)
 ____________________ اإلجابة:

 
ية:تىات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآل  

 الطالب حفلة التكرمي للمتفوقُت. حضرلقد  (ٗ)
 ____________________ اإلجابة:

 يف البعيد يعودوف إىل الوطن. اؼبقيموف (٘)
 ____________________ اإلجابة:

 اؼبعاصي واجب علينا. عن االبتعاد (ٙ)
 ____________________ اإلجابة:

 
 وعن النح 17إىل السؤال  7السؤال 
 : أييت فيما الشرط وجواب الشرط فعل استخرج

 إف تصرب على البالء تنل رضا هللا. (ٚ)
 من يؤد واجبو بنشاط يفز ابألجر. (ٛ)
 مىت ربًـت الناس وبًتمك الناس. (ٜ)
 

 اإلجابة: 
 جواب الشرط طفعل الشر  الرقم

(ٚ)   
(ٛ)   
(ٜ)   

 

 

 استخرج احلال مما أييت مع بيان نوعو  :
 يدعو اؼبؤمن ربو خوفا وطمعا. (ٓٔ)
 رأيت الطفلة وىي ابكية. (ٔٔ)
 درس دمحم اؼبواد الدراسية ابجتهاد. (ٕٔ)

 اإلجابة: 
 نوع اغباؿ اغباؿ الرقم

(ٔٓ)   
(ٔٔ)   
(ٕٔ)   

 

 :ل اآلتية مع بيان نوعواستخرج ادلنادى من اجلم
 اي غالـ ! احفظ هللا . (ٖٔ)
 اي ذا العلم ! ال تبخل بو على اػبَت. (ٗٔ)
 ( اي واعظا غَتؾ ! ابدأ بنفسك.٘ٔ)

 اإلجابة: 
 اؼبنادىنوع  اؼبنادى الرقم

(ٖٔ)   
(ٔٗ)   
(ٔ٘)   

 

 أعرب الكلمات اليت حتتها خط مما أييت إعرااب اتما:
 .ملسو هيلع هللا ىلصوجتا رسوؿ هللا ز  عائشة( أـ سلمة و ٙٔ)

 ____________________ اإلجابة:
 اعبنة. يدخلوا( الكافروف لن ٚٔ)

 ____________________ اإلجابة:
 

 عن الصرف 88إىل السؤال  18السؤال 
 امأل الفراغات ابدلصادر ادلناسبة للفعل بٌن القوسٌن:

سيماىم يف وجوىهم ّمن أثر ﴿قولو تعاىل :  (ٛٔ)
 (. )سجد ﴾_________ 

 ____________________ اإلجابة:
   __________ مفتاح العلم.  )قرأ( (ٜٔ)

 ____________________ اإلجابة:
 وبتفل الشعب اؼباليزي بعيد _____. )استقّل( (ٕٓ)

 ____________________ اإلجابة:
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 وّضح نوع األفعال ادلعتلة اليت حتتها خط:
 عقاب هللا. خيشون( إنػهم قـو ٕٔ)

 ____________________ ة:اإلجاب
 السفينة بعد العشاء. وصلت( ٕٕ)

 ____________________ اإلجابة:
 
 

 ىات اسم ادلفعول للكلمات اليت حتتها خط:
 حسنا . دعاء( يدعو اؼبدير طالبو ٖٕ)

 ____________________ اإلجابة:
 الطالب الباب. يفتح( ٕٗ)

 ____________________ اإلجابة:
 البن أابه احًتاما .ا احًـت( ٕ٘)

 ____________________ اإلجابة:
 
 

استخرج امسا مقصورا أو منقوصا أو ممدودا من القطعة اآلتية 
 مع بيان نوعها:

يدرس علي وأصدقاؤه يف اؼبعهد بػموار. وىم يشًتكوف 
يف مسابقة اؼبناظرة ابللغة العربية لكأس رئيس الوزراء. كاف الفريق 

اء وعبد اؽبادي. وأّما الفريق اؼبعارض فيمثّلو اؼبؤيد يبثّلو علي ووف
 عثماف وسلوى وشيماء. ولقد فاز يف ىذه اؼبناظرة الفريق اؼبؤيد.

 
 اإلجابة: 

 النوع األظباء الرقم
(ٕٙ)   
(ٕٚ)   
(ٕٛ)   
 
 

 عن البالغة 04 إىل السؤال 89السؤال 
 عٌّن اجملاز ادلرسل مع بيان عالقتو فيما أييت:

 تعمَت ىذا البلد. يل يد يف (ٜٕ)
 يف موسم األمطار. تيغكيفاض نػهر كوات  (ٖٓ)
 وافق ؾبلس الوزراء على القوانُت الصّحّية . (ٖٔ)

 
 

 العالقة اجملاز اؼبرسل الرقم
(ٕٜ)   
(ٖٓ)   
(ٖٔ)   

 

 اذكر نوع اإلنشاء مع بيان طريقتو فيما أييت :
 .﴾َوال تمش يف ٱألرض مرحا﴿قاؿ هللا تعاىل :  (ٕٖ)
 .﴾يٰبيّن أقم ٱلّصلوة﴿( قاؿ هللا تعاىل : ٖٖ)
 .﴾فعىس ٱّلّل أن يأيت بٱلۡفتح﴿( قاؿ هللا تعاىل : ٖٗ)

 اإلجابة: 
 طريقتو نوع اإلنشاء الرقم

(ٖٕ)   
(ٖٖ)   
(ٖٗ)   

 

 استخرج اجلناس غًن التام من األمثلة اآلتية مع بيان السبب:
 : لكل داء دواء. ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ الرسوؿ  (ٖ٘)
 دامس وطريق طامس.ليل ( ٖٙ)
 ( وقفت اؼبرأة أماـ اؼبرآة.ٖٚ)

 اإلجابة: 
 السبب اعبناس غَت التاـ الرقم

(ٖ٘)   
(ٖٙ)   
(ٖٚ)   

 

 بٌّن مواضع الطباق مع بيان نوعو فيما أييت: 
 ".قل هل يستوي ٱألعىٰم َوٱبلصري قاؿ هللا تعاىل : "  (ٖٛ)
 عدو عاقل خَت من صديق جاىل. (ٜٖ)
 يستخفوف من الناس وال يستخفوف من هللا. الكافروف (ٓٗ)

 اإلجابة: 
 النوع مواضع الطباؽ الرقم

(ٖٛ)   
(ٖٜ)   
(ٗٓ)   
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