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 ىذه الورقة حتتوي على أربعٌن سؤاال.

 .أجب عن األسئلة مجيعها

 

 عن ادلفردات 6إىل السؤال  1السؤال 

 ىات معاين الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية : 
 اتاجُت. نساعدينبغي علينا أف  ( ٔ)

 اإلجابة : ____________________ 
 التالميذ اؼبعلمُت واؼبعلمات. وبًـت ( ٕ) 
 _جابة : ___________________إلا 
 كثَتة.  منافعالتكنولوجيا اغبديثة ؽبا  (ٖ) 

 __: __________________ اإلجابة 
 

 ىات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل اآلتية :
 الربانمج دبجلس ختامي. انتهى ( ٗ)
 ___ة : _________________اإلجاب 
 جدا. عةسريتنتشر األخبار عرب اإلنًتنت  ( ٘) 
 ____________________اإلجابة :  
 الباىر ألبنائهما. النجاحيدعو الوالداف  (ٙ) 
 _____ابة : _______________اإلج 
 
 عن النحو  17إىل السؤال  7السؤال  

  مّيز ادلستثىن من ادلستثىن منو مما أييت :

 (  أكل الولد الفواكو إال عنبا. ٚ) 
 غَت زيد. (  رجع الطالب من اؼبدرسة ٛ) 
 (  ما قرأت الكتب سوى الكتب العلمية. ٜ) 

 ابة :اإلج
 ادلستثىن منو ادلستثىن رقم

(ٚ)   

(ٛ)   

(ٜ)   

 
 

 عٌّن ادلنادى من اجلمل اآلتية مع بيان نوعو:
 (  اي تلميذا! اجتهد وال تتكاسل.ٓٔ)
 (  أأاب بكر! اسًتح غبظة.ٔٔ)
 (  اي أيها اؼبسلموف! أقيموا الصالة.ٕٔ)

 ابة :اإلج
 نوع ادلنادى ادلنادى رقم

(ٔٓ)   

(ٔٔ)   

(ٕٔ)   

 
 استخرج البدل مع بيان نوعو فيما أييت:

 (  ىذا الرجل متقن يف عملو.ٖٔ)
 (  أعجبتٍت الطالبة ذكاؤىا يف الدراسة.ٗٔ)
 (  حفظت القرآف ثلثو منذ سنة.٘ٔ)

 ابة :اإلج
 نوع البدل البدل رقم

(ٖٔ)   

(ٔٗ)   

(ٔ٘)   

 
 أعرب الكلمتٌن اللتٌن حتتهما خط إعرااب اتما :

 مضر للصحة. البيئةتلّوث  (ٙٔ)
 اإلجابة : ____________________ 
 والديهم. وبًتموا(  على األوالد أف ٚٔ)
 اإلجابة : ____________________ 
 

 عن الصرف  88إىل السؤال  18السؤال 
ألفعال امأل الفراغات اآلتية ابسم الفاعل ادلناسب من ا

 بٌن القوسٌن:

على ____________ أف يتقن يف الدراسة  (ٛٔ)
 لتحقيق النجاح الباىر. )تعّلم(
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يقاتل ____________ أعداءىم إلعالء    (ٜٔ)
 كلمة هللا. )جاىد(   

 ( كانت أّمي _________ السيارة اؼباىرة. )ساؽ(ٕٓ)

 
 حّول األفعال اليت حتتها خط إىل ادلصادر ادلناسبة:

 د يف ؾباؿ االقتصاد.البال تستقرّ ( ٕٔ)
 اإلجابة: ______________________       

 هللا وعذابو. ىبافوف( إّف اؼبتقُت ٕٕ)
 اإلجابة: ______________________       

 اللحـو يف الثالجة قبل طبخها. تدخل( األخت ٖٕ)
 اإلجابة: ______________________       

 
بيان نوعيها اجملردة استخرج األفعال من القطعة اآلتية مع 

 وادلزيدة:
احتفل اؼبسلموف بعيد الفطر احتفاال حارا، وبعد  

أداء صالة العيد يف اؼبسجد صباعة، يزور اؼبسلموف أقرابءىم 
 وأصدقاءىم ويتبادلوف التهاين بينهم.

 اإلجابة :
 نوع الفعل الفعل رقم

(ٕٗ)   

(ٕ٘)   

(ٕٙ)   

 
اآللة من الكلمات اليت  امأل كال من الفراغٌن اآلتيٌن ابسم

 حتتها خط:
 النجار اػبشب بػ ______________. يطرؽ( ٕٚ)
 _.____________البضائع بػ  يزنوف( التاجروف ٕٛ)

 
 عن البالغة 04إىل السؤال  89السؤال 

 استخرج  اجملاز ادلرسل مما أييت مع بيان عالقتو:  

 أنزؿ هللا من السماء عنبا. (ٜٕ)

 (  سأوقد انرا.ٖٓ)
 (  يعيش األثرايء يف النعمة.ٖٔ)

 ابة :اإلج
 عالقتو اجملاز ادلرسل رقم

(ٕٜ)   

(ٖٓ)   

(ٖٔ)   
 

 عٌن كال من اجلناس والطباق وادلقابلة فيما  أييت : 
 (   الدىر يوماف، يـو لك ويـو عليك.ٕٖ)

 : ____________________ اإلجابة 
 يامة.(  اػبيل معقود بنواصيها اػبَت إىل يـو القٖٖ) 

 : ____________________ اإلجابة 
 (  إف األبرار لفي نعيم، وإف الفجار لفي جحيم.ٖٗ) 

 _________________: ___ اإلجابة 
 

 بٌّن أضرب اخلًن وأدوات التوكيد فيما أييت: 
 (  قد غفر هللا ذنوب التائبُت.ٖ٘)
 (  اي أخيت، إّنك لطالبة مثالية.ٖٙ)
 لى عليو. (  اإلسالـ يعلو وال يعٖٚ)

                          ابة : اإلج
 أدوات التوكيد أضرب اخلرب رقم

(ٖ٘)   

(ٖٙ)   

(ٖٚ)   
 

 اذكر نوع التشبيو ابعتبار األداة ووجو الشبو فيما أييت: 

 ( كالمك عسل يف اغبالوة. ٖٛ) 
 _________________: ___ اإلجابة 

 (  رسوؿ هللا بدر األمة.ٜٖ) 
 ____________________:  اإلجابة 

 (  اعبواد شبيو ابلربؽ اػباطف.ٓٗ) 
 _________________: ___ اإلجابة 
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