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 .سؤاال. أجب عن األسئلة صبيعها ٓٗ ىذه الورقة ربتوي على
 .يب يف ىذه الورقةذبطلوب أف اؼب
 

 عن ادلفردات 6إىل السؤال   1 السؤال
 

 :ا خط يف اجلمل اآلتيةالكلمات اليت حتته ىات معاين
 .ضية اؼبعاصرةقعن ال تحدثوفيالوزراء   )ٔ( 

 ___________________: اإلجابة
 .إىل الوالدين تنل رضا  أحسن (ٕ)

  ___________________: اإلجابة
 .قبل الطريق قالرفياعبار قيل الدار و  (ٖ)

 ___________________: اإلجابة
 

 :يةتخط يف اجلمل اآل ىات أضداد الكلمات اليت حتتها
 .اؼباضيةأقامت اؼبدرسة الرحلة العلمية يف العطلة اؼبدرسية  (ٗ)

 ___________________: اإلجابة
 .بنزوؿ اؼبطر يفرحوفالفالحوف  (٘)

 ___________________: اإلجابة
 .ةر حاال أتكل األطعمة  (ٙ)

 ___________________: اإلجابة
 

 النحوعن  71 إىل السؤال  7السؤال 
 

 : مع بيان نوعويتأيعٌّن ادلنادى فيما 
 .اي أيتها اؼبؤمنات! أطعن هللا ورسولو  (3)
 .زة! كن صاغبا مطيعا ألوامر هللا( أنبٛ) 
 .( أاي ؿببا للعلم! اعمل بعلمكٜ) 
  

 : اإلجابة
 النوع اؼبنادى السؤاؿ

(ٚ)   
(ٛ)   
(ٜ)   

 :استخرج اخلرب مع بيان نوعو من اجلمل اآلتية
 .الطائرة أقلعت من اؼبطار متجهة إىل مكة اؼبكرمة  (74)
 .العلماء مكانتهم عالية عند هللا عّز وجل  )ٔٔ( 
 .مبعوث رضبة للعامُت ملسو هيلع هللا ىلصدمحم النيب  (73)
 : اإلجابة  

 النوع اػبرب السؤاؿ
(ٔٓ)   
(ٔٔ)   
(ٕٔ)   

 
 :أعرب الكلمات اليت حتتها خط فيما أي إعرااب اتما

 .احًتاما وأخاهالرجل األستاذ موسى ًـت وب (72)
 ___________________: اإلجابة 
 .ابؼبناظر الطبيعية اعبميلة يتمتعوفالزوار   (70)

 ___________________: اإلجابة
  
 :يتأيمنو فيما  ىنادلستثىن وادلستث عٌن 
 .ا ضعيفاب إال طاليف( حضر الطلبة الفصل اإلضا٘ٔ) 

 .سوى اؼبنافقُت مهنينصر اؼبسلموف إخوا (72)
 ردد اؼبنشدوف النشيد ما عدا سعيدا.  (73)
 : اإلجابة  

 منو ٌتاؼبستث اؼبستثٌت  السؤاؿ
(ٔ٘)   
(ٔٙ)   
(ٔٚ)   

 

 عن الصرف 88إىل السؤال   71 السؤال
 :يتىات مصدرا للكلمات اليت حتتها خط مما أي

 .السياح موعد وصوؿ الطائرة انتظر (74)
 ___________________: اإلجابة

عن اؼبشكالت  يناقشوفما زاؿ رجاؿ الدولة   (75)
 .االقتصادية

 ___________________: اإلجابة
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اان واحتسااب غفر لو ما تقدـ من يبرمضاف إ صاـمن   (34)
 .ذنبو

 ___________________: اإلجابة
 

استخرج من العبارات اآلتية األفعال مع بيان نوعيها 
 : الصحيحة وادلعتلة

 .الطالب اجملتهد وعى درسو  (ٕٔ)
 .جاىد اؼبؤمنوف يف سبيل إعالء كلمة التوحيد (ٕٕ)
 .تسَت السيارة على الشارع سريعة (ٖٕ)
 : اإلجابة  

 نوع الفعل  الفعل السؤاؿ
(ٕٔ)   
(ٕٕ)   
(ٕٖ)   

 

 :استخرج االسم اؼبقصور واؼبنقوص واؼبمدود من العبارات اآلتية
 .ع مستوى اؼبعيشةتعمل اغبكومة على رف (ٕٗ)

 ___________________: اإلجابة
 .خَت الكساء ما سًت اعبسد ووقى من اغبر والربد (ٕ٘)

 ___________________: اإلجابة
 .يصلي اؼبصلي خلف اإلماـ (ٕٙ)

 ___________________: اإلجابة
 

 : مع بيان وزنويتبٌن اسم اآللة فيما أي
 .ال تضيعئة لضع األقالـ يف اؼبقلم دمحم، اي (ٕٚ)
 .تستخدـ األـ الثالجة غبفظ الطعاـ (ٕٛ)
 : اإلجابة  

 الوزف اآللة اسم السؤاؿ
(ٕٚ)   
(ٕٛ)   

 

 عن البالغة 04 إىل السؤال 89 السؤال
وّضح كل نوع من أنواع التشبيو ابعتبار األداة ووجو الشبو فيما 

 .يتأي

 .كالنجـو يف الليلملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الرسوؿ  (ٜٕ)
 ___________________: اإلجابة

 .س علوا وضياءمشأنت  (ٖٓ)
 ___________________: اإلجابة

 .حديثو يضارع عسال يف اغبالوة  (27)
 ___________________: اإلجابة

 

 : مع بيان عالقتويتعٌّن اجملاز ادلرسل فيما أي 
 .( ولدت األـ مهندسا ماىرا يف اؼبستشفىٕٖ) 
 .( وآتوا اليتامى أمواؽبمٖٖ) 
 .إف الفجار لفي جحيم (ٖٗ) 
  : اإلجابة 

 العالقة اجملاز اؼبرسل السؤاؿ
(ٖٕ)   
(ٖٖ)   
(ٖٗ)   

 

 :بٌن نوع اإلنشاء فيما أييت مع بيان طريقتو
 .ل الطقس اليـوما أصب (ٖ٘)
 .صو إذا تكلم اؼبعلم (ٖٙ)
 .وهللا ما عصيت أوامر والديّ  (ٖٚ)

  : اإلجابة
 طريقتو نوع اإلنشاء السؤاؿ

(ٖ٘)   
(ٖٙ)   
(ٖٚ)   

 

 .الطباق وادلقابلة من العبارات اآلتية زمي
 .إف األبرار لفي تعيم وإف الفجار لفي جحيم (ٖٛ)

 ___________________: اإلجابة
 .خذ ما صفا ودع ماكدر (ٜٖ)

  ___________________: اإلجابة
 .وتعّز من تشاء وتذّؿ من تشاء (ٓٗ)

 ___________________: اإلجابة


