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 يدرسخ ثُبد ثتٍر األسبسٍخ 

 َصف انفصم انثبًَ فً انهغخ انعرثٍخ ايتحبٌ 

 و 7102/2018األسبسًانسبثع نهصف 

  7102انتبرٌخ:   /  /                                                                                     ------------اسى انطبنجخ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  انقراءح -لً أو

 عاليبد[02]انسؤال األول : اقرئً انُص اَتً ثى أجٍجً عٍ األسئهخ انتً تهٍه:  

" ، ِْ ، ِٚب ٠زحٍْٛ ثٗ ِٓ طذق اإل٠ّب َٓ اٌؼم١ذحِ، ٚاعزشخبِص ٚسعٛخِ ٚوبْ ٍِه اٌشَٚ لذ رٕب٘ذ )إ١ٌٗ( أخجبُس جِٕذ اٌّغ١ٍّ

ثٗ ح١ّبً. ٚشبء هللا أْ ٠مغ اٌجطً أع١شاً فٟ أ٠ذٞ  ٠أرٛاأعشٜ اٌّغ١ٍّٓ أْ  إٌفِظ فٟ عج١ً هللا، فأَِش سجبٌَٗ إرا َظفشٚا ثأع١ٍش ِٓ

َّْ ٘زا ِٓ أطحبة دمحم اٌغبثم١ٓ لذ ٚلغ  فٟ أ٠ذ٠ٕب.  ٔظش إ١ٌٗ ٍِه اٌشَٚ ثُ ثبدسٖ  أع١شاً اٌشَٚ، فحٍّٖٛ إٌٝ ٍِىُٙ، ٚلبٌٛا ٌٗ إ

 لبئالً إّٟٔ أػشع ػ١ٍَه أِشاً."

 ______________________________________اٌشَٚ؟:______ِب اٌٍمت اٌزٞ وبْ ٠ُطٍك ػٍٝ ٍِه  -1

ٓ ٘ٛ اٌظحبثٟ اٌزٞ ٚلغ أع١شاً فٟ أ٠ذٞ اٌشَٚ؟:_ -2 َِ______________________________________ 

 _______*سعٛخ:_________________________ ِب ِؼٕٝ:*رٕب٘ذ:_____________________ -3

 ___________ثٗ :_________________، *_________ ػٍٝ ِٓ رؼٛد اٌضّبئش ف١ّب ٠أرٟ : إ١ٌٗ :____ -4

ؼزَمً:________ -5 ُِ  _،طجبق  وٍّخ:*أػذاء:_____________________اعزخشجٟ ِٓ إٌض ِشادف وٍّخ:* 

 *أعٍٛة رحم١ك :____________ ،*ض١ّش فٟ ِحً جش :____________ *ّ٘ضح ِزٛعطخ :____________

 ______بثٟ األع١ش؟______________________________ِب األِش اٌزٞ ػَشضٗ ٍِه اٌشَٚ ػٍٝ اٌظح -6

 اعزشخبص إٌفظ فٟ عج١ً هللا :_________________________________ :ٚضحٟ اٌظٛسح اٌف١ٕخ فٟ  -7

 أػشثٟ ِب رحزٗ خظ : -8

 ٠أرٛا:___________________________________________________________________

 ____________________________________________أع١شا :._____________________

 .ِب اٌفىشح اٌؼبِخ ِٓ اٌفمشح أػالٖ :___________________________________________________9     

 .ضؼٟ ػٕٛأب ِٕبعجب ٌٍفمشح أػالٖ :_________________________________________________11     

*************************************************************************** 

 :ثىضع دائرح حىل اإلجبثخ انصحٍحخ  انسؤال انثبًَ: يٍ خالل دراستك نُصىص انقراءح أجٍجً عٍ األسئهخ انتبنٍخ

 اليبد (ع 5)                              :                    ػجبسح "اإلعالَ ٠جّت ِب لجٍٗ" اٌٛاسدح فٟ اٌحذ٠ث رؼٕٟ -1

 ٠ثجذ. -د              ٠ّحٛ.        -ج                   ثؼ١ذ.          -ة                              ٠ىشٖ.           - أ

 دالٌخ ػجبسح " ٚدةَّ  اٌزػش فٟ عىبْ إٌّبطك اٌّجبٚسح" : -2

 أزشش األِٓ. -أزشش اٌخٛف.         د -ج             أعشع اٌغىبْ.   -ة                           أزشش اٌّٛد.   - أ

 اٌشخظ١خ اٌشئ١غخ فٟ لظخ "ششطٟ اٌّشٚس" ٟ٘ : -3



 طذ٠ك حّٛدح. -د         ِحّٛد ر١ّٛس.    -ج          اٌظجٟ حّٛدح.      -ة                    ششطٟ اٌّشٚس.    - أ

 جٙبِخ" ٟ٘: –)رجذٌّذ ثشبشزٗ جٙبِخَ( اٌؼاللخ اٌٍغ٠ٛخ ث١ٓ وٍّزٝ "ثشبشخ  -4

 جٕبط ٔبلض. -د                               جٕبط ربَ.            -ج         طجبق.                 -شادف.            ةر - أ

 فبسع اٌمبِخ، رؼٕٟ: -5

 .الشٟء ِّب روش -د                                    ط٠ًٛ.             -ج    رٚ ِىبٔخ ػب١ٌخ.            -لظ١ش.         ة - أ

 )سجع عاليبد(                                             فرقً فً انًعُى ثٍٍ انكهًبد انتً تحتهب خطىط:   أ.انسؤال انثبنث:

 ٚاحذح . عبػخ ٌُ أٌجث ػٕذ طذ٠مزٟ إال .___________  *اٌؼظ١ُ  اٌغبػخإٌبجح ٘ٛ ِٓ ٠حضش ٔفغٗ ج١ذا ١ٌَٛ * -1

 :______________اٌّغشة _______________ *ٌُ أجذ أجًّ ِٓ .____اٌّغشة ٍٔزمٟ فٟ اٌّىزجخ ثؼذ * -2

 ب : اممئي الفراغ بما يناسبو :    

 . *ترادف : يتحتػ عمى :_________________، *طباق النت :________________________1

 *مفرد سماوات : ______________________ ،*جمع كأس :_______________________     

 العبارة اآلتية في جممة مفيدة مؼ إنذائغ : ج.وظفي    

 .ولنا الدنيا واآلخرة :________________________________________________________1

 عالمة ( 19)                   :                                        ثانيا : النرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهص
 اقرئً األثٍبد انتبنٍخ ثى أجٍجً عٍ األسئهخ انتً تهٍهب : ؤال األول :انس

َٓ اٌىٍّبد اٌؼبثشح  أ٠ٙب اٌّبّسْٚ ث١

 وبٌغجبِس اٌّّش ِشٚا أ٠ّٕب شئزُ ٌٚىٓ

 ال رّّشٚا ث١ٕٕب وبٌحششاد اٌطبئشح

 فٍٕب فٟ أسضٕب ِب ٔؼًّ 

ُي  ّٚ  ٌٕٚب اٌّبضٟ ٕ٘ب ٌٕٚب طٛد اٌح١بح األ

 ش ٚاٌّغزمجًٌٕٚب اٌحبضش ٚاٌحبض

 جٕغ١زٗ :________________________:_________________________،  اعُ لبئً اٌمظ١ذح** -0

 _________ٌمجـــــــــــــــٗ :__________________________ ، ِٓ ِؤٌفبرٗ :________________

 _________________ِب دالٌخ رىشاس اٌشبػش ٌمٌٛٗ "أ٠ٙب اٌّبسْٚ ث١ٓ اٌىٍّبد اٌؼبثشح"؟_____________ -7

______________________________________________________________________ 

  ____________________ اعزخشجٟ ِٓ إٌض أٌفبظبً رذي ػٍٝ*اٌزّغه ثبألسع ٚا٠ٌٛٙخ:__________ -3

 اعزخشجٟ ِٓ إٌض طٛسح ف١ٕخ ٚٚضح١ٙب ِغ دالٌزٙب : -4

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



.**أثشٞ اٌّمطغ ثٍغزه اٌغ١ٍّخ 5    

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
  

 .*األعٍٛة اٌٍغٛٞ فٟ ال رّشٚا ٘ٛ :____________  *ٔٛع )ِب( فٟ إٌض ٘ٛ :_____________________6   

 والغرض الذعري :________________________  العاطفة في القريدة:_____________________*      

 **مؼ الحقؽق العاهرة في القريدة :_________________________________________________      

 .أ.اكتبي بيتيؼ مما تحفعيؼ مؼ قريدة فمدطيؼ روحي :7   

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  ٚرٌٛــذ ػٕــذٞ اٌمظ١ــذح وٌّٛذ ف١ٕٛط ِٓ صثذ اٌجحش طبف١خ ب. وضحي جمال الترؽير في :    

___________________________________________________________________________ 

 عالمة ( 17)                                                                        د :ػػػػػػػػػػػػػػػ: القهاعػثالثا 

 انسؤال األول: ضعً دائرح حىل ريز اإلجبثخ انصحٍحخ  

 المبتدأ مبنياً هي:   هاالجملة التي جاء في -1

 .أولئك أصدقاء أوفياء -د     ح كالشمس الحق واض -ج     أخالقك رأس مالك -ب  الشجرتان مثمرتان   -أ     

 "؟    الوطُن بيَن الضلوعِ  الخبر في الجملة اآلتية: " -2

 .شبه جملة ظرفية"بين الضلوع" -.             د محذوف -ج          .     الضلوعِ  -ب                  .  بينَ  - أ

 واحدة من الجمل اآلتية غير صحيحة: -3

  ما زال األمُل موجوداً. -الرايات مرفوعات. د -المتسابقان نشيطان.  ج -مقلقةٌ.  ب باتت األلعاُب الناريةٌ ظاهرةٌ  - أ

 خبر كان في جملة "كانَت األخباُر قد تناهت إليه" هو: -4

   إليه. -الجملة الفعلية "تناهت".              د -قد.                ج -األخباُر.              ب - أ

 .من أخوات كان:5
 . .ما دام ، أصبح ، ظندضحى، ليس     ب. أمسى، بات، نام             ج. ما زال، ظل، عاد         أ.صار، أ    

  
 .يرفع المبتدأ والخبر المثنى بـ:6    

 الضمة                     ب. األلف                        ج. ثبوت النون         د.الياء  أ.           
    

 ها تدخل على الجملة اإلسمية فتنصب:كان وأخوات. 7    
 خبره  أ.المبتدأ ويسمى اسمها      ب. الخبر ويسمى خبرها       ج. المبتدأ ويسمى اسمها والخبر ويسمى

ا******************************************************************************************  



 :يع انضجظ انتبو ألواخر انكهًبد     يثهً نكم يًب ٌأتًأ.انسؤال انثبًَ: 

 _______________________________________جٍّخ اع١ّخ ٠ىْٛ اٌخجش ف١ٙب جٍّخ فؼ١ٍخ:______ -1

 _______________________________________جٍّخ اع١ّخ دخٍذ ػ١ٍٙب وبْ أٚ أحذ اخٛارٙب:____ -2

 ة.صححً األخطبء انُحىٌخ يع ذكر انسجت :             

 .أطجحذ اٌّغأٌزٕبْ عٍٙزبْ :______________________________________________________1     

 .لذَ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ أثٕب ئُٙ ٌٍٛطٓ :____________________________________________________2     

 انسؤال انثبنث : أعرثً يب ٌأتً اعراثب تبيب :  

 : ج١ًّ س٠شٗ اٌؼظفٛس.1

 ____________________________________________________________________س٠شٗ :___

 ج١ًّ :_______________________________________________________________________

َٓ اٌفٍغط١ٕ١ْٛ ظً  .2  فٟ ٚجٗ اٌظٍُ.ِزحذ٠

 _______ظً :_________________________________________________________________

 ِزحذ٠ٓ :______________________________________________________________________

 فٟ اٌّطبس لجً أْ ٠غبفش ٛدػٛٔٗ وبٔٛا  ٠. 3

 وبٔٛا :_______________________________________________________________________

 ______________________________٠ٛدػٛٔٗ:________________________________________

*************************************************************************** 

 عاليبد ( 2)                                                                                                             اليالء  راثعب :

 : اختبري اإلجبثخ انصحٍحخانسؤال األول

 رُىزت األٌف فٟ آخش األفؼبي اٌثالث١ّخ لبئّخ إرا وبْ أطٍٙب: -1

 أٌف. -٠بء أٚ ٚاٚ.          د -ٚاٚ.        ج -٠بء.        ة - أ

 ٠ُؼشف أطً اٌفؼً فٟ اٌثالثٟ ِٓ خالي: -2

 الشٟء ِّب روش. -د         أ+ة      -إعٕبد اٌفؼً إٌٝ ض١ّش سفغ ِزحشن.     ج -اإلر١بْ ثّضبسع اٌفؼً.       ة - أ

 اٌّبضٟ ِٓ اٌفؼً "٠ؼفٛ" ٘ٛ : -3

.         د-ػفب.           ج -ػفٝ.           ة - أ َٛ . -ػف َٟ  ػف

 __________ هللاُ اٌجالدَ غ١ثبً: -4

َٟ          ج -عمب.          ة - أ . -عمٝ.          ج -عم َٛ  عم

 

 انسؤال انثبًَ : أكًهً انفراغ ثًب ٌُبسجه :

 .  عُ _ )ا ، ٜ (4.حم١ت __  )ـخ ً ، رب ً(                       3.دف __)ئ  ، ء(        2، ٜ(          .ٔٗ ___ )ا1

 



 

 عالمات ( 4خامدًا: الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط                                                                  )

 دخ ومرة بخط الرقعة مراعية خرائص كل نهع من الخطهط  :اكتبي العبارة اآلتية مرًة بخط الن 

 عمى ىذه األرِض ما يدتحقُّ الحياة                   

رقعة:                            
_________________________________________________________________________ 

                          

ندخ :                          
___________________________________________________________________________ 

 

 عالمات ( 4سادسا : التعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر :                                                                )

                                    اقرئي االعالن اآلتي ثػ استخرجي ما هؽ مطمؽب .      
تعمؼ وزارة الثقافة عؼ تنعيػ مهرجان جماهيري مركزي لمناسبة يؽم المرأة العالمي ، وذلغ بمذيئة هللا  يؽم الخميس        
م( الداعة الرابعة مداء في قرر المؤتمرات الثقافي في مدينة بيت لحػ، فعمى مؼ يرغب في تقديػ 2118-3-8المؽافق)

ضمؼ ساعات الدوام  2118-3-5حتى يؽم 2118- 3-1مابتداء مؼ يؽ ’ رجان في الؽزارة رات التدجيل لدى مندق المهفق
. 
 

 ________________________________________________________________ :المعمؼ  .1
 : ________________________________________________________________الزمان  .2
 : ________________________________________________________مؼ االعالن الهدف  .3
 :________________________________________________________________الذروط  .4

 انتيت األسئمة مع أمنياتي بالتهفيق 
 ترب ىي أول خطهة لمنجاح. ، فالمحاولة وإن لمأال تحاولي أساسا  ىه الفذل ليس أال تنجحي في المحاولة إنما**
 

**ليس ىناك سعادة مطمقة فال تقهقعي نفدك في ظروؼ الحياة الرعبة وحاولي أن تدرقي منيا ما فييا من إيجابيات 
وأشياء جميمة ، وىذا يأتي #بالربر ، اإلرادة ، التفاؤل وباإليمان أن ىناك عمى األرض ما يدتحق الحياة  وأنيا تجربة 

 اغتنمييا بما يميق بفرصة وحيدة .         ال تتكرر مرتين ، ف
                            ابتدمي دائما                                   معممة المادة :صمهد أبه ربيع 

 



 

 


