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 .الاسؤ  ٓٗىذه الورقة ربتوي على 
 أجب عن األسئلة صبيعها.

 .أف جيب يف ىذه الورقة طلو بؼبا
 

 عن ادلفردات  6-1 السؤال
 :اآلتية   ىات معان الكلمات اليت حتتها خط يف اجلمل

 . .الضيوؼ إكراـ( من فضائل اإلسالـ ٔ) 
 ____________________اإلجابة: 

 اعباد.  على العمل ُتنؼبواطا تشجعاغبكومة   (3)
  ____________________اإلجابة:  

 يف.معظم الطالب إىل الفصل اإلضا حضر (ٖ)
 ____________________اإلجابة: 

 
 ل اآلتية:ىات أضداد الكلمات اليت حتتها خط يف اجلم

 ..يف العملية اعبراحية فاشالفالطبيباف  (ٗ)
 ____________________اإلجابة: 

 .غبافلةا ركوبفوف عند كاب يصطر ال (٘)
  ____________________اإلجابة: 

 باهتن.واجبوظفات اؼب تمّ اىت( ٙ)
 ____________________اإلجابة: 

 
 عن النحو  17-7 السؤال

 .:استخرج ادلستثىن وادلستثىن منو من اجلمل اآلتية
 اور اعبَتاف بينهم غَت حسُت.يتح( ٚ)
   ما قرأت الطالبات الكتب إال فاطمة (ٛ)
 ؼبرأتُت.تكتسب النساء ثقة اآلخرين عدا ا( ٜ)

 اإلجابة: 
 اؼبستثٌت منو اؼبستثٌت السؤاؿ

(ٚ)   
(ٛ)   
(ٜ)   

 استخرج اخلرب مع بيان نوعو من القطعة اآلتية: 
اإلسالـ يرفع شأف العلم والعامل. والعلم نور ال يهدى 

اس وىو يبصر الن ،اؽبداية. فأما العامل كالسراج يف ىصللعا
 .مؽبويفتح عقو 
 اإلجابة: 
 النوع اػبرب السؤاؿ

(ٔٓ)   
(ٔٔ)   
(ٕٔ)   

 
 .:أعرب الكلمتٌن اللتٌن حتتهما خط فيما أن إعرااب اتما

 يف العاصمة.  يتجولوفالسّياح   (72) 
 ____________________اإلجابة: 

 ال.داا عقظكن ية!  ار با حكم اؼباي (ٗٔ)
 ____________________اإلجابة: 

 
 ية: تاستخرج ادلضاف إليو من اجلمل اآل

 قصف.كتب من اؼب  ةاشًتيت سبع  (71)
 ____________________اإلجابة: 

 .رئيس اعبامعة أعلن النتائج االمتحانية (ٙٔ)
 ____________________اإلجابة: 

 .اجتمع الطالب أماـ القاعة ابلسرور (ٚٔ) 
 ____________________اإلجابة: 

 
 عن الصرف 88 - 18السؤال 

ة رداستخرج األفعال من اجلمل اآلتية مع بيان نوعيها اجمل
 وادلزيدة:

 صالة.و اؼبسلموف إىل اؼبسجد ألداء التوجّ  (ٛٔ)
 .ايـأ ربعةدؽ أن الفيف سافرؼباابت  (ٜٔ)
 صندوؽ.يف ال ئعاضل البخالبائع يد (ٕٓ)
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 اإلجابة: 
 النوع األفعاؿ السؤاؿ

(ٔٛ)   
(ٜٔ)   
(ٕٓ)   

 

 فيما أييت:ها خط تال اليت حتعىات مصدرا لألف
يف الدراسة ليصل إىل  بتكاسلالتلميذ وال  اجتهد

 األبواف واؼبعلموف بنجاحو. يفرحالدرجات و  أرقى
 : ________________ اجتهد (ٕٔ)
 : ________________ بتكاسل (ٕٕ)
 : ________________ ( يفرحٖٕ)
 

 ، ت، ب.قة من مادة: كامال الفراغات اآلتية بكلمة مشت
 . .ة ابلكتب اعبديدةئىذه ____ملي ( ٕٗ)

  ____________________اإلجابة: 
 ة.يلكتابة صب  ______على لطالب أف  (ٕ٘)

  ____________________اإلجابة: 
 ؿباضرة و_____ مشهورة.ب زين ستاذاأل (ٕٙ)

 ____________________اإلجابة: 
 

فعل الذي بٌن ادلفعول من الكال من الفراغٌن ابسم  امأل
 القوسٌن:

 ء _______ يف الفصل. )منع(الضوضا (ٕٚ)
  ____________________اإلجابة: 

 . )استجاب(هللاعند _______ ظلـو اؼب ءدعا( ٕٛ)
 ____________________اإلجابة: 

 

 عن البالغة 04-89لسؤال ا
 أييت:از ادلرسل مع بيان عالقتو فيما جملااستخرج 

 شعب.للحكومة يد على ال  (35)
 يزاي.ف الشهَت يؤلف حرفا ىاما عن اتريخ ماللّ ؤ اؼب( ٖٓ)
 ة.لصحياُت نواقفق ؾبلس الوزاء على الاو  (ٖٔ)

 اإلجابة: 
 عالقتو اجملاز اؼبرسل السؤاؿ

(ٕٜ)   
(ٖٓ)   
(ٖٔ)   
 
 أييت: فيما كنيةز االستعارة التصرحيية واالستعارة ادليم
 اؼبساء.بكت السماء ىذا ( ٕٖ)

 ____________________اإلجابة: 
 .شاىدت مشسا ذبري يف الشارع (ٖٖ)

 ____________________اإلجابة: 
 ٓيغضب الدىر من اػباملُت.  (ٖٗ)

 ____________________اإلجابة: 
 
 :يتأي اميف ويقتطر يان بكر نوع األسلوب اإلنشاين مع اذ 
 اف. ءنعم الصديق القر  (ٖ٘)
 ٓوقاتكم بسدى. ال تضيعوا أ (ٖٙ)
 صبل اغبديقة بعد نزوؿ اؼبطر.ما أ (ٖٚ)

 اإلجابة: 
 ويقتطر  نوع األسلوب اإلنشاين السؤاؿ

(ٖ٘)   
(ٖٙ)   
(ٖٚ)   
 
   كال من السجع والطباق وادلقابلة فيما أييت: ٌنع
 ( كدر اعبماعة خَت من صفوة الفرقة.ٖٛ)

 ____________________اإلجابة: 
 .وإذا أعاف كفى ىف،و  اغبر إذا وعد  (25)

 ____________________اإلجابة: 
 صل.حياان يسكت الطالب ويتكلم يف الفأ (ٓٗ) 

 ____________________اإلجابة: 


