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 اال . ْ ؤ س 04 توي علىربىذه الورقة 
 ألسئلة صبيعها.اأجب عن 

 .يب يف ىذه الورقةربطلوب أف اؼب
 

 عن اؼبفردات ٙإىل السؤاؿ  ٔ   السؤاؿ
 : اعبمل اآلتيةىات معاف الكلمات اليت ربتها خط يف

 .ابلدراسة يف مصر تلتحقاألخت أف  ٌتتم( تٔ)
 ___________________اإلجابة: 

 الولد إؿ ايابف انتقل( ٕ)
  ___________________اإلجابة: 

 .اإلنساف حياة( النظافة مهمة يف ٖ)
 ___________________اإلجابة: 

 
 :ىات أضداد الكلمات اليت ربتها خط يف اعبمل اآلنية

 .من اؼبؤمنُت أمواؽبم وأنفسهم اشًتىإف هللا ( ٗ)
 ___________________اإلجابة: 

 ' .ال تتم إال فبمارسة الرايضة الصحة( ٘)
  ___________________اإلجابة: 

 .يف العامل الثمينةالذىب والنفط من اؼبعادف  (ٙ)
 ___________________اإلجابة: 

 
 عن النحو 73 إىل السؤاؿ ٚ السؤاؿ 

 
 : نوعوُّت مث ب يت التوايع فيما أيُّت ع
 .يشرب الطفل اغبليب كلو (ٚ)
 .لقب اػبليفة عثماف. بذي النورين( ٛ)
 .جزيرة لفكاوي مشهورة دبناظرىا اعبذابة( ٜ)

 :اإلجابة
 نوع التوابع التوابع السؤاؿ

(ٚ)   
(ٛ)   
(ٜ)   

 :يتاستخرج اؼبستثٌت واؼبستشٌت منو فيما أي
 .حاشا واحدا بييتاف إىل حضر اعبَت   (ٓٔ)

 .تصفحت الكتاب غَت صفحة  (77)
 .فهمت كل القصص سوى قصة واحدة (ٕٔ )

 :اإلجابة
 اؼبستشٌت منو اؼبستثٌت السؤاؿ

(ٔٓ)   
(ٔٔ)   
(ٕٔ)   

 
 :أعرب الكلمتُت اللتُت ربتهما خط إعرااب اتما

 .يـو ميالدىا وثثلتناولت البنت الكعك   )ٖٔ)
 ___________________اإلجابة: 

 .إىل بالدىم ساؼبُتعاد اغبجاج ( ٗٔ)
 ___________________اإلجابة: 

 
 :استخرج اؼبنادى مع بياف نوعو من اعبمل اآلتية

 .اي طالبا للعلم! احًـت العلماء (71)
 ' .أذا ماؿ! أنفق مالك  (ٙٔ)
 أي علي! انصت عند شرح اؼبعلم.  (ٚٔ)

 :اإلجابة
 ىاؼبنادنوع  اؼبنادى السؤاؿ

(ٔ٘)   
(ٔٙ)   
(ٔٚ)   

 
 عن الصرؼ ٕٛإىل السؤاؿ   ٛٔ السؤاؿ

 بُت يتامال الفراغات اآلنية ابسم الفاعل اؼبناسب من األفعاؿ ال
 :الفوسُت

 (مفتاح السيارة على اؼبكتبة. )ساؽ____ وضعت  (74)
 ___________________اإلجابة: 

 ؽ(_ اعبوائز. )تفو ____م لست  (ٜٔ)
 ___________________اإلجابة: 

 (انححاف يف اؼبسابقة. )اجتهد( ______ ٕٓ)
 ___________________اإلجابة: 
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 : مع بياف نوعهايتعُّت األفعاؿ الصحيحة فيما أي
 .الولد يوسوس يف التوضؤ  )ٕٔ( 
 .السياح يسألوف مرشد السياحي (ٕٕ)
 .ارس الشعب اؼباليزري عادات كثَتةيب  (32)

 :اإلجابة
 النوع  الفعل السؤاؿ

(ٕٔ)   
(ٕٕ)   
(ٕٖ)   

 
 : مع بياف نوعيها اجملردة واؼبزيدةيتاستخرج األفعاؿ فيما أي

 فاؼ؟ز اي فاطمة! ىل ربضرين إىل حفلة ال (ٕٗ)
 .رج الطالب الكتب من حقيبتوىب (ٕ٘)
 .بعثرت أوراؽ الشجر يف اػبريف (ٕٙ)

 :اإلجابة
 النوع  الفعل السؤاؿ

(ٕٗ)   
(ٕ٘)   
(ٕٙ)   

 
 :ىات اسم اآللة اؼبناسب من الكلمتُت اللتُت ربتهما خط

 .الطالب اللوحة مسح (ٕٚ)
  ___________________اإلجابة: 

 .ار اػبشب يف الورشةنجال ثقب (ٕٛ)
 ___________________اإلجابة: 

 
 عن البالغة ٓٗ   إىل السؤاؿ ٜٕالسؤاؿ 

 
 يان طريقتها:اآلتية مع ب اإلنشائية يف اعبمل بيالسع األو  نُّت ب
 العلم.سر ج القراءة ا أفو أيها الطالب! اعلم  (35)
 أشبن من الذىب. الوقتف أل وقاتكمال تضيعوا أ (ٖٓ)
 ( والتُت والزيتوف وطور سينُت.ٖٔ)
 
 

 :اإلجابة
 الطريقة  اإلنشائية بيالسع األو ن السؤاؿ

(ٕٜ)   
(ٖٓ)   
(ٖٔ)   

 

 يت:عُّت مواضع اعبناس مع بياف نوعو فيما أي
 ( ارع اعبار ولو جار.ٕٖ)
 ( لقيت شواؿ يف شواؿ.ٖٖ)
 ( اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.ٖٗ)

 :اإلجابة
 النوع  مواضع اعبناس السؤاؿ

(ٖٕ)   
(ٖٖ)   
(ٖٗ)   

 

 :االستعارة مع بياف نوعها يتا أيفباستخرج 
 .داوؿ ابؼبياهت اعبس فمألأماء ليلة مالسبكت  (21)
  اؼبسرح.(ينشد الضفدع يفٖٙ)
 .دخل السحاب اجمللس فقاـ الناس احًتاما لو (ٖٚ)

 :اإلجابة
 االستعارةنوع  االستعارة السؤاؿ

(ٖ٘)   
(ٖٙ)   
(ٖٚ)   

 

 عُّت اجملاز اؼبرسل يف العبارات اآلتية مع بياف عالقتو: 
 نح اعبائزة للمدرس اؼبتفوؽ.دبقررت اؼبدرسة  (ٖٛ)
 .طرجرى النهر سريعا بعد نزوؿ اؼب (ٜٖ)
 ( قالت األـ: نطبخ اليـو كاري فدس.ٓٗ)

 :اإلجابة
 ةعالقال اجملاز اؼبرسل السؤاؿ

(ٖٛ)   
(ٖٜ)   
(ٗٓ)   

 


