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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النحو/ -أولاًً
 :[55 – 5]                                                -السؤال األول 

ِٔ با٘ضا بٛايسٜو، ٚتٛاضع ط بٗط ايٛايسٜٔ ٚادب، ب٘ حيٝا اإلْػإ سٝا٠ طٝب١، فٝا ُبيٖن ن

َٔفتاح  ِٕ إيُٝٗا ُتضاعف سػٓاتو، فتُػو هلُا، فإُْٗا  غعازتو، ٚباإلسػا

 ص. بطاعتُٗا ضغب١ يف ضضا ضبِّو، ٚأظٓ٘ خرّيا يو، فال عاصّٝا ٚايسٜ٘ َٛفل

  اغتدطز َٔ ايفكط٠ ايػابك١:

                                          فاعاّل. -1

 َبتسأ ، ٚعٝٓٔ خربٙ. -2

ِٔ امس٘ ٚخربٙ -3  .            فعاّل ْاغّدا، ٚعِّٝ

ِٔ امس٘ ٚخربٙ. -4  سطّفا ْاغّدا، ٚعِّٝ

 .                      فعاّل ٜٓضب َفعٛيني -5

 ْا٥ّبا عٔ ايفاعٌ. -6

                      ال ايٓاف١ٝ يًذٓؼ.خرب  -7

 َفعٛاّل ألدً٘.   -8

      َفعٛاّل َطًّكا.          -9
 

       :[55 – 4]                                            السؤال الثاني 

 طأص صٛٓب اـطأ يف ايعباضات ايتاي١ٝ:

 املضطٜٕٛ باضعني.                 -1

 أَػ٢ ايططٜكني َعزمحإ. -2

 أْؿأ ايػا٥ل إٔ حيسٚ.            -3

 ُٜعاَقب املصْبني. -4
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 ص اخرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛغني فُٝا ٜأتٞ:                      بط 

1- "ٖٔ َٕ زضغٗ  َضُطص -طظاٖط    .......... .. ايفاعٌ ٖٓا"، ايطايبات شانط

 ؾب٘ مج١ًص –مج١ً  –طَفطز            "األظٖاض تتفتض" اـرب ٖٓا ...............  -2

 .. ........... ايٓاف١ٝ يًذٓؼ ال"ال َتكّٓا عًُ٘ ْازّ"  اغِ  -3

 ١ًصـــــــؾب٘ مج –١ً ـــــمج –طز ــــــطَف

 "فطست فطّسا ؾسّٜسا" املفعٍٛ املطًل ............. -4

 َبني يًعسزص –َبني يًٓٛع  –يًعاٌَ طَؤنس 
 

 :[55 – 4]                                                 السؤال الثالث 

 ص َجٌ ملا ٜأتٞ يف مجٌ َٔ إْؿا٥و:             أط 

                 امس١ٝ.  مج١ًٙ خربَبتسأ  -1

 ْا٥ب فاعٌ َٔ األمسا٤ ايػت١. -2

 .   َفعٛاّل ألدً٘ فطز َٔ اٍ ٚاإلضاف١ 3

 خرب يفعٌ ْاغذ جيب اقرتاْ٘ بـ)إٔ(.     -4

 .(َا ٖصا بؿّطا) أعطب:ص طب

 

 الصرف -ثانيًًا
                         :[55 – 5]                        السؤال األول 

نتب املعًِ زضغ٘ ع٢ً ايػبٛض٠، ٚظخطف٘ غط مجٌٝ، ٚأْاض عكٍٛ ايطالب بايعًِ، ط

 .ٚاستٌُ ايضعاب ست٢ ٜفُٗٛا، ٚاستػب أدطٙ عٓس اهلل ٚاغتٛزع٘ إٜاٙص

 ايػابك١ َا ٜأتٞ: ايعباض٠اغتدطز َٔ  (أ

 ثالثٝ٘ا. فطّزا فعاّل -2                     .ضباعٝ٘ا فطّزا فعاّل -1

امّسا ٜسخً٘ ايتضطٜف.                 -4فعاّل َعّٜسا عطفني.                     -3

 فعاّل َعّٜسا بجالث١ أسطف.  -5

 (ايفكطا٤ ٜؿهٕٛ ايػال٤ –ايفكريات ٜؿهٕٛ ايػال٤ ) (ب

 سٝح ايٛظٕ ٚايٛاٚ ٚايٕٓٛ.افطم بني ايفعًني ايػابكني َٔ 
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              :[55 – 5]                                  السؤال الثاني 

 ازُعص -ٔبع  –عٓت  –أٜؼ  –عٓفٛإ  –ظٕ ايهًُات اآلت١ٝ: طغفطدٌ طأص 

 َفٝس٠: َجٌ ملا ٜأتٞ يف مجٌطبص 

 ضباعٞ َعٜس عطفني.                  -1

 أصٍٛ ايه١ًُ.َعٜس بتهطاض سطف َٔ  -2

 ثالثٞ َعٜس بجالث١ أسطف.          -3

 فطز ثالثٞ ع٢ً ٚظٕ )َفُعٌ(  -4

 

                        :[55 – 5]                     السؤال الثالث 

 اـطأ فُٝا ٜأتٞ:                      أَاّ )×( يضشٝش١، ٚعال١َ ( أَاّ ايعباض٠ اضع عال١َ )

ِٔ مثط٠ عًِ ايضطف َطاعا٠ ضٛابط ايًػ١ يف ايهتاب١.               -1 َٔ)  ( 

َّا فُاضٝ٘ ٜهٕٛ ضباعٝ٘ا -2  )  (               إشا نإ سطف املضاضع١ َضُٛ

 )  (                                        ."اغت٣ٛ" ع٢ً ٚظٕ "اغتفعٌ -3

 )  (                                        .ٚظٕ ايفعٌ "أض٣" ٖٛ "فعٌ" -4
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النحو/ -أولاًً
 :[55 – 5]                                                -السؤال األول 

قٟٛ يف بٓا٤ األَِ  غالحايؿطٜف يف ْؿط ايعًِ َػا١ُٖ نرب٣، فايعًِ  األظٖططغاِٖ 

َّا ألفهاضِٖ،  األظٖطٚتكسَٗا، ٚنإ  ضَّعا يًٛغط١ٝ ٜضػٞ اؾُٝع يعًُا٥٘ اسرتا

 أغّٛزا ٜسافعٕٛ عٔ ٚطِٓٗ ٜتُػهٕٛ بكٍٛ ْبِٝٗ: ال ضطض ٚال ضطاضص.  ضداي٘تعٔ 

 أ( أعطب َا فٛم اـط فُٝا غبل.

  ب( اغتدطز َٔ ايفكط٠ ايػابك١:

 َفعٛاّل َطًّكا.          -1

 َفعٛاّل ألدً٘.        -2

 اغِ ال ايٓاف١ٝ يًذٓؼ. -3

 خرب يهإ.         -4

 َفعٛاّل يعٔ.           -5

 َاضّٝا. فعاّل -6
 

 [                                               :55 – 5السؤال الثاني] 

 طأص اخرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛغني فُٝا ٜأتٞ:                       

    ..........  "اْهػط املضباح"، ن١ًُ "املضباح" -1

 َفعٍٛ ب٘ص –ْا٥ب فاعٌ  –طفاعٌ 

  َفعٍٛ ..........   "سضطت طًّبا يًعًِ"، ن١ًُ "طًّبا"  -2

 َطًّكاصَفعٍٛ  -ألدً٘ َفعٍٛ  -ب٘ َفعٍٛ ط

 اغِ اإلؾاض٠ ............. ، "َا ٖصا بؿّطا" -3

 َعطبص–َبين ع٢ً ايفتض-طَبين ع٢ً ايػهٕٛ

 " صفل املػتُعٕٛ إعذاّبا" ، "إعذاّبا" َفعٍٛ ألدً٘ ............  -4

 َضافص -فطز  –ٍ طَكرتٕ بأ

   2 
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ٕٖ املعًِ أب"، ن١ًُ "أب" -5   ...............     "نأ

 ٕٓ  َفعٍٛ ب٘ص –اغِ نإٔ  –طخرب نأ

   .........الَتشإ غٗاّل"، ن١ًُ "االَتشإ""ظعُت ا -6

 ساٍص -َفعٍٛ ب٘  –طفاعٌ 

 اـطأ فُٝا ٜأتٞ:                       أَاّ)×( ض٠ ايضشٝش١، ٚعال١َ ( أَاّ ايعباطبص ضع عال١َ )

 )  (  ال َػًُٕٛ خا٥فٕٛ.  -2)  (               . أنطّ املسضؽ أخٛى -1

 )  (نازت ايؿُؼ تؿطم.   -4   )  (            نإ قُْس ْؿّٝطا.     -3
 

                        :[55 – 3]                          السؤال الثالث 

 طأص َا أقػاّ اـرب. 

 طبص َجٌ ملا ٜأتٞ يف مجٌ َٔ إْؿا٥و:             

 فاعٌ َطفٛع ٚعال١َ ضفع٘ ايٛاٚ.                  -1

 َبتسأ كرب عٓ٘ ظ١ًُ فع١ًٝ. -2
 

 الصرف -ثانيًًا
 [                                               :55 – 5السؤال األول] 

ٚعًُ٘ ايبٝإ، ٚاْطًل يف ايهٕٛ، ٚاعتُس ع٢ً اهلل، ٚعاش يف طاغتدًف اهلل آزّ، 

اؾ١ٓ إىل إٔ غٛاٙ ايؿٝطإ، ٚظيعٍ ايهٕٛ سٛي٘، ْٚعٍ األضض ٜعُطٖا، ٚاغتػفط 

 .صضب٘ فتاب عًٝ٘

  أ( ظٕ ايهًُات اييت ؼتٗا خط.

 ب( اغتدطز َٔ ايعباض٠ ايػابك١ َا ٜأتٞ:

 فعاّل ثالثّٝا فطّزا. -1

 ّٜسا عطف.فعاّل ثالثّٝا َع -2

 فعاّل ثالثّٝا َعّٜسا عطفني. -3

 فعاّل ثالثّٝا َعّٜسا بجالث١ أسطف. -4

 فعاّل ضباعّٝا فطّزا. -5

 دٓطز ايفعٌ )اغتػفط( َٔ ايعٚا٥س..                -6
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              :[55 – 4]                                  السؤال الثاني 

 طأص اخرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛغني فُٝا ٜأتٞ:                      

  ........."ساغبت ْفػٞ"، ايفعٌ "ساغب" ....... -1

 ثالثٞ َعٜس بايػنيص -ثالثٞ َعٜس باأليف  –طضباعٞ فطز 

 ......  ..........."اْطًل اؾٓٛز" ، ايفعٌ "اْطًل" .. -2

 ثالثٞ َعٜس عطفنيص -عطفني  ضباعٞ َعٜس -طضباعٞ فطز  

 .                             ......ايفعٌ "اسطلِ" ٚظْ٘ .......... -3

 ٌٓ  تفعًٌص -افعًٌٓ  –طافعً

 ..          .........."غفطدٌ" .......... -4

 فعٌ ضباعٞ َعٜس عطفص -فعٌ ثالثٞ َعٜس عطفني  –طاغِ مخاغٞ فطز 

 اـطأ فُٝا ٜأتٞ:                      أَاّ )×( يضشٝش١، ٚعال١َ عباض٠ ا( أَاّ ايطبص ضع عال١َ )

 )  (               "جيب" ع٢ً ٚظٕ "ٜفعٌ". ايفعٌ "ٚدب" َضاضع٘  -1

2- َُ َُُر" َضاضع٘ "ِٜػ  )  (                         ر".            ايفعٌ "َغ

 )  (                                  ٛز ايٓعري.     َٔ أزي١ ايعٜاز٠ عسّ ٚد -3

 )  (                     عاٍ اؾاَس٠.     ٜسخٌ ايضطف األمسا٤ املب١ٝٓ ٚاألف -4

 

                        :[55 – 3]                     السؤال الثالث 

قاٍص ادعٌ ايه١ًُ األٚىل َعٜس٠ بجالث١ أسطف، ٖٚات املضاضع  -ٖٚب  –طأص طغفط 

 َٔ ايجا١ْٝ، ٚاألَط َٔ ايجايج١.

 طبص َجٌ ملا ٜأتٞ يف مجٌ َٔ إْؿا٥و:             

 فعٌ َعٜس ال فطز ي٘. -1

 فعٌ فطز ال ٜػتعٌُ َعّٜسا. -2

 فعٌ ثالثٞ َعّٜسا بايتضعٝف. -3
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النحو/ -أولاًً
 :[55 – 5]                                                         -السؤال األول 

َّا با األظٖط ٜتػابكٕٛ يف َٝسإ ايعًِ طالبط يّػا، ضغب١ يف ايتفٛم، ٜٚٗتُٕٛ ب٘ اٖتُا

ٕٓ األظٖط ٚال ؾوَّ يف شيو، ٚا ، عػ٢ اهلل إٔ ٜٓفع بعًُا٥٘ ٚطالب٘ عاَّطاغٝعٌ عًِ أ

  املػًُني بِٗص.

 أ( أعطب َا فٛم اـط فُٝا غبل.

  ب( اغتدطز َٔ ايفكط٠ ايػابك١:

       َفعٛاّل َطًّكا َبّٝٓا يًٓٛع.    -1

    ملبتسأ.         خرّبا مج١ً فع١ًٝ -2

 َفعٛاّل ألدً٘. -3

 خرّبا مج١ً فع١ًٝ ؿطف ْاغذ.      -4

 خرّبا يفعٌ َٔ أفعاٍ ايطدا٤.     -5

 امّسا يال ايٓاف١ٝ يًذٓؼ. -6

 :[55 – 5]                                                       السؤال الثاني 

                       ص اخرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛغني فُٝا ٜأتٞ:أط 

 ٕصنأخرب  -ٕنأاغِ -َطفٛع ألْ٘ ...... طخرب ملبتسأ ٕ ايعًِ ْٛض"، "ْٛض""نأ -1

 َبِٗص –َضُط  –طَعٗط ُس" فاعٌ ............  "لض قُس يف االَتشإ"، "ق -2

 مج١ً فع١ًٝص -َفطز – ايضسم" خرب ...... طؾب٘ مج١ً"ايٓذا٠ يف ايضسم"، "يف -3

 ساٍص –خرب تهٕٛ  -"غعّٝسا" ........ طَفعٍٛ ب٘" أمت٢ٓ إٔ تهٕٛ غعّٝسا" ،  -4

 "نافأُت اجملتٗسات"، "اجملتٗسات" َفعٍٛ ب٘ َٓضٛب بـ .......    -5

 نالُٖاص –ايهػط٠  –طايفتش١ 

 ...   ................جيب إٔ ٜهٕٛ .......خرب ناز ٚأخٛاتٗا  -6

 مج١ً فع١ًٝ فعًٗا َاٍضص -طمج١ً فع١ًٝ فعًٗا َضاضع 

   3 
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 اـطأ فُٝا ٜأتٞ:                      أَاّ )×( ايضشٝش١، ٚعال١َ ( أَاّ ايعباض٠ طبص ضع عال١َ ) 

 ( )                       ١ًٝ ٚفطع١ٝ.         ايفاعٌ ُٜطفع بعال١َ ضفع أص (1

ٕٓ" إٔ ٜهٕٛ امسٗا  (2  َٔ ؾطٚط إعُاٍ ال ايٓاف١ٝ يًذٓؼ عٌُ "إ

 )  (                                                   ٚخربٖا َعطفتني.      

 )  (               ايعاٌَ يف ايفاعٌ قس ٜهٕٛ اغِ ٜؿب٘ ايفعٌ.          (3

 )  ( ذٍٗٛ.    فاعٌ عٓس بٓا٤ ايفعٌ يًُال ٜأخص ْا٥ب ايفاعٌ أسهاّ اي (4

 

 :[55 – 3]                                                          السؤال الثالث 

 اشنط ؾطٚط إعُاٍ )َا( عٌُ )يٝؼ( يف يػ١ أٌٖ اؿذاظ.طأص 

              طبص َجٌ ملا ٜأتٞ يف مجٌ َٔ إْؿا٥و:

 فعٌ َٔ أخٛات ظٔ ٜسٍ ع٢ً ايٝكني.         -1

 اغِ ال ايٓاف١ٝ يًذٓؼ ٜهٕٛ َعطّبا.         -2

 فاعٌ َؤٍٚ بايضطٜض -3
 
 

 الصرف -ثانيًًا
 :[55 – 5]                                                          السؤال األول 

ًََض َقِسطقاٍ تعاىل   َٖا ََٔ َأِف َٖا ََٔ َخاَب ََٚقِس * َظنَٓا ُُُٛز َنصََٓبِت * َزغَٓا َٖا َث َٛا  ِإٔش * ٔبَطِػ

َٖا اَْبَعَح ٍَ * َأِؾَكا ِِ َفَكا ُٗ ٍُ َي ٘ٔ َضُغٛ ٘ٔ َْاَق١َ ايًَٓ َٖا ايًَٓ َٖا َفَهصَُٓبُٛٙ * َُٚغِكَٝا  َفَعَكُطٚ

َّ ََِس ِِ َفَس ِٗ ُِٗ َعًَِٝ ِِ َضبُٓ ِٗ َٖا ٔبَصْٔب َٛٓا  ص. ََٜداُف عكباٖا َٚال * َفَػ

 اغتدطز َٔ اآلٜات ايػابك١ َا ٜأتٞ: 

 فعاّل ثالثّٝا َعّٜسا عطفني، ٚظْ٘.               -1

 فعاّل ضباعّٝا فطّزا، ٚظْ٘. -2

 فعاّل ثالثّٝا َعّٜسا عطف، ٚظْ٘.                -3

 فعاّل ثالثّٝا َعّٜسا بايتضعٝف، ٚظْ٘. -4

 فعاّل ثالثّٝا فطّزا، ٚظْ٘. -5
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 :[55 – 4]                                                             السؤال الثاني 

 طأص اخرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛغني فُٝا ٜأتٞ:                      

 ايفعٌ "اغتكاّ" ثالثٞ ....................... "اغتكاّ ايطايب"، -1

 َعٜس بجالث١ أسطفص -َعٜس عطفني  -طَعٜس عطف 

        .............................. "صاّ املػًِ ضَضإ" ، ايفعٌ "صاّ" -2

 مخاغٞ فطزص –ضباعٞ فطز  -طثالثٞ فطز 

 ..   ......"اْسفعت ايػف١ٓٝ" ، ايفعٌ "اْسفع" ع٢ً ٚظٕ ......... -3

 اغتفعًتص -اْفعًت  –طافتعًت 

  ......................"تفُٗت األَط" ، "تفُٗت" َعٜس بـ ..... -5

 بُٗا َّعاص –بتهطاض أسس أصٛي٘  –طعطف َٔ غأيتُْٛٝٗا 

 أَاّ اـطأ فُٝا ٜأتٞ:                      )×( ( أَاّ ايعباض٠ ايضشٝش١، ٚعال١َ طبص ضع عال١َ )

 )  (                          .       اختاض ايضطفٕٝٛ يًُٝعإ ايضطيف َاز٠ "فعٌ" (1

 )  (                                يًفعٌ ايطباعٞ اجملطز ٚظْإ.                        (2

 )  (  َٔ سطٚف املضاضع١ "أْٝت".     ٜضاغ املضاضع َٔ املاضٞ بعٜاز٠ سطف  (3

 )  (     تػكط إال يع١ً صطف١ٝ.       املعٜس ٖٛ َا ناْت سطٚف٘ نًٗا أص١ًٝ، ٚال (4

 

 :[55 – 3]                                                          السؤال الثالث 

ٜػتكِٝص ادعٌ ايه١ًُ األٚىل َعٜس٠ بجالث١ أسطف، ٖٚات  –نتب  –طأص طخطز 

 املضاضع َٔ ايجا١ْٝ، ٚاألَط َٔ ايجايج١.

 َجٌ ملا ٜأتٞ يف مجٌ َٔ إْؿا٥و:              طبص

 ن١ًُ ع٢ً ٚظٕ )عفٌ( -1

 فعٌ َعٜس بتهطاض أسس أصٛي٘. -2

 ن١ًُ ع٢ً ٚظٕ )افع(  -3
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النحو/ -أولاًً
 :السؤال األول  

طقُس حيب٘ ٚايسٙ، ٜٚعطف عًٝ٘ عطّفا، ٜٚٓفل عًٝ٘ اْفام اؾٛاز،  ٜٚػعسٙ إٔ جيسٙ  

 ص. فٝذب عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ باّضا ب٘فتّٗسا يف زضاغت٘، شيو ألٕ أًَ٘ َعًل ب٘، 

  ايػابك١:اغتدطز َٔ ايفكط٠ 

 فاعاّل ظاّٖطا. -1

 فعاّل ْاغّدا، ٚبني امس٘، ٚخربٙ. -2

 َفعٛاّل َطًّكا َؤنّسا يعاًَ٘. -3

 َفعٛاّل َطًّكا َبّٝٓا يًٓٛع. -4

 فعاّل ٜٓضب َفعٛيني. -5

 سطّفا ْاغّدا، ٚبني خربٙ. -6

 َبتسأ، ٚبني خربٙ، ْٚٛع٘. -7

 

                                                                                                   :الثاني السؤال

 طأص اخرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛغني، َع بٝإ ايػبب يف املجايني اآلتٝني:                      

َٗا قاٍ تعاىل )َيا -1 ٍْ ٔفٝ ِٛ ِِ ََٚيا َغ َٗا ُٖ َٕ(، "ال" ٖٓا ...........   َعِٓ  َُٜٓعُفٛ

 جيٛظ األَطإص –١ًَُٗ  –طعا١ًَ 

 جيٛظ األَطإص –١ًَُٗ  –طعا١ًَ .....   )َا إٕ ايؿاضع َعزسِ(، "َا" ٖٓا ...... -2

طبص )ميس املٗٓسؽ ايططٜل( ابٔ ايفعٌ يًُذٍٗٛ، ٚبني َا سسخ فٝ٘ ٚيف اؾ١ًُ َٔ 

 تػٝري.

 ...ٜهٕٛ . الّابل عًٝ٘، ٚمتِ َع٘ فا٥س٠ ايهنٌ اغِ َطفٛع أغٓس إىل اغِ غ طزص أنٌُ:

 َفعٍٛ ألدً٘ ٜػتٟٛ فٝ٘ ايٓضب ٚاـفض. طزص َجٌ ملا ٜأتٞ يف مج١ً َفٝس٠:

َٕٓ طٖـص أعطب َا ؼت٘ خط فُٝا ٜأتٞ: ُِٗ قاٍ تعاىل طِإ ِِ َضبَٓ ِٗ ٦ََٕٔص ٔب ِٛ  صيََٓدٔبرْي َٜ

   4 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النحو/ -أولاًً
                                                                                                   :السؤال األول 

 طنازت ايؿُؼ تؿطم عٓسَا اغتٝكغ قُس، ٚفتض ايٓافص٠ ػسّٜسا هلٛا٤ اؿذط٠ص. 

  اغتدطز َٔ ايفكط٠ ايػابك١:

 فاعاّل ظاّٖطا. -1

 َفعٛاّل ب٘.  -2

 .ألدًَ٘فعٛاّل  -3

 فعاّل ْاغّدا. -4
 

                                                                                                   :السؤال الثاني 

 طأص اخرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛغني:                      

 خربص -ْا٥ب فاعٌ  –طفاعٌ    ...........           )ُظِضَع اؿكٌ(، "اؿكٌ" ٖٓا -1

 )ايعٖط٠ أٚضاقٗا ْاضط٠(، " أٚضاقٗا ْاضط٠ " ............   -2

 ظطفص -خرب مج١ً فع١ًٝ  -طخرب مج١ً امس١ٝ 

ّٛا -3  خرب يهإص –َفعٛاّل ب٘  –طسااّل  " تعطب ............)نإ اؾٛ صشّٛا(، "صش

                    طَا ٖصا بؿّطاص  طبص أعطب قٛي٘ تعاىل:

 

 الصرف -ثانيًًا
                                                                                                    :السؤال األول 

 ط ايتعطٜف ايضطيف يهٌ مما ٜأتٞ: اشن

 ايفعٌ املعٜس –3            ايفعٌ اجملطز  –2           اؿطف األصًٞ  -1
 

                                                                                                   :السؤال الثاني 

 اسطلِص –تضاحل  –اْطًل  –طاغتعٗط   :ظٕ ايهًُات اآلت١ٝ

   5 



 

 إعداد: أ/خالد الشاذلي   [11119191111 ]  ة العربية سلسلة الشراع يف اللغ   11

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النحو/ -أولاًً
                                                                                                   :السؤال األول 

َك ٍا طالب العله ٍعجبين أن تقٌل اذتق، ًال ختاف يف اهلل لٌمة الئه، ًعل

 بالعله، فالعله فٌائدي عظَنة.

 :استخرج من الفقرة الشابقة      

ح. -1           فاكل مإوٌ بالصٍط

 دبر حملت اػمُت. -2

            مظاف ئلُه، وأكطبه. -3

 اػم مجطوض. -4
 

                                                                                                   :السؤال الثاني 

 :اآلتَة ادتنل يف ًإعرابى، ىٌعى ًبني، الفاعل استخرجأ( 

                     . ألاكساء كلى اإلاؼلمىن  اهخصط( 1

 .كخاب بلس اإلاخذاصمان اصؼلح( 2

ؼلس( 3                   جالمُصٍ. ًىجح أن اإلاسضَغ  ٌُ

 هفىػهم. مؼخبشطة الؼالب( 4

                       الامخحان. في هجحا اإلاحمسان( 5

طجين كؼفذ( 6  حمُلخين. َظ

ى الشمؽ أشطكذ (7
ّ
 الـالم. وول

 :اآلتَة ادتنل يف بالصرٍح مؤًل إىل الصرٍح الفاعل حٌل ب( 

حعن ( 1  .        ئَمالً والَسن ًُ

مططً( 2   . للبرز هفؼً حلٍطع ًُ

 

   6 
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 السؤال الثالث                                                                                                  : 

 :اآلتَة ادتنل يف صرٍح فاعل إىل املؤًل الفاعل حٌل [أ 

 .            حلمل أن ًطفلً( 1

             .ابنها ٌغُب أن ألام ًإضق( 2

 .                 الحم جلىلىا أن ًىجُىم( 3

 : ٍلزو ما ًغري للنجوٌل خط حتتوا اليت األفعال [ ابنب 

                   .الخفاحت الىلس أول -1

 .ابيخه الىالس ًىصح -2

                .السواء اإلاٍطع شطب -3

 .  السضغ الؼالب ًفهم -4

  -:اآلتَة ادتنل من مجلة كل فى ارترب ىٌع ًاذكر ًخربي، املبتدأ بني [ج

 .        حمُل دلم شو أهذ -1

 .ًصاهطون الؼالب -2

 .          الصسق فى الىجاة -3

طجان -4  . جخفخحان الَع

 .      حمُل مىـٍط الىخاب -5

   

 السؤال الرابع                                                                                                  : 

 :  الٌاحد لػري اجعلوا ثه اآلتَة، ادتنلة أعرب [ أ

 الامخحان( فى ًفىظ  اإلاجتهس )الؼالب

 :اآلتَة ادتنل فى املضنر ًاملبتدأ الظاهر املبتدأ بني [ب 

                    شائً. الجهل -1

    لىػني. محب أها -2

             .       هجباء أهخم -3

  مفؼسة البؼالت -4
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 اناتـــــــــــامتح
 

 املطالعة والنصوص
 
 ون الكتابةــــــوفن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املطالعة/ -أولاًً
 ٌ  (22 - 3)                                                                             الؼإاٌ ألاو

ط شُر كلى ًؼلم حلُل للب ألاهبر ]ؤلامام  زاللت ػُاجه في ًحمل الشٍطف ألاَظ
 في ػيُت مإػؼت أكلى ًترأغ اإلاىصب َصا فصاحب الطفُم، اإلاىصب َصا وكىة

 ؤلاػالمي[ اللالم
 أ( َاث مفطز "شُىخ" وحمم ولمت "ئمام" وطم هال في حملت.

ط؟  ب( ما الللب الصي أػلم كلى شُر ألاَظ
 ( اشهط ثالثت مً مإلفاث ؤلامام الخطاش ي.ج

 (22 - 2)                                                                             الؼإاٌ الثاوي
اث اشهط اثىين مً  اللُم اإلاىدؼبت مً دالٌ زضاػخً إلاىطىق شهط الصهٍط

 اإلاجُسة"شهط ضمظان".
 

 النصوص/ -ثانيًًا 
: كاٌ الشاكط:  (22 - 3)                                                              الؼإاٌ ألاٌو

ْؼَعى
َ
ِه  ح ُْ ُلىُب ئلَ

ُّ
ِؼُب  الش

ْ
ذ

َ
ٍُ  ج ــــــــــُمسَّ   ِوزَّ َُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَطٍم  ِفي ِل

َ
ْيَها ه

َ
ُصَىهْ  َكل

ْ
غ

َ
 أ

 ٌُ َىاَو
َ
د ْشءَ  ًَ

َّ
ِغيَر  الي ـــــــــــَمٍت  الصَّ

ْ
ِىْيُر  ِبِحى ُُ ــــــــــــــــــــــــَطٍُ  فَ ََ ْصِلُل  َحْى ٍُ هْ  َو

َ
 َمْلَسه

 (.ؽطب( َٚضاز )صػري) ( ٖات َطازفأ

 ٚملاشا؟ب( أٟ ايتعبرئٜ اآلتٝني أمجٌ 

ــــــــــُمسَّ  - َُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَطٍم  ِفي ِل
َ
ْيَها ه

َ
ُصَىهْ  َكل

ْ
غ

َ
 .أ

ــــــــــُمسَابما جحخاج ئلُه مً كلىم. - َُ  ِل

 اؾطح ايبٝتني ايػابكني بأغًٛبو.( ز

 (22 - 2)                                                                             الؼإاٌ الثاوي:
 أ( اوؼب البِذ آلاحي للائله، واهخب بًِخا بلسٍ:

زِضْن 
َ
جِطَن  أ

َ
  ِبف

ً
زَث  -- َمىطوبا َكاإلاا جَطَن  َكىَّ

َ
يىَن  أْن  ف صوبا ًَ

َ
 ه

 هط الغطض مً اللصُسة التي ًيخمي ئليها البِذ آلاحي واهخب بًِخا بلسٍ:اشب(
 ثطاء أو الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًى لللم ض       ألاض في زاض مً اللبِب واللبِب

   2 
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 اإلنشاء/ -ثالثًًا
 ٌ  (22 - 2)            : هـطي: اشهط اثىين مً ألامىض التي حلين كلى ؤلاوشاء.الؼإاٌ ألاو
اضتها الؼإاٌ الثاوي ت التي كمذ بٍع  (22 - 3)         .: وصفي : صف أحس اإلالالم ألاثٍط

 اخلط-رابعًًا
ٌ الؼإاٌ  : هـطي: مطث الىخابت اللطبُت بمطاحل مخلسزة، ومً أَمها "هلؽ ألاو

 (22 - 1)                                           ؤلاكطاب" فما هي؟ ومً أٌو مً فىط فيها؟
 (22 - 1.5) الثلث( -الطكلت  –اهخب ما ًلي بالخؼىغ الثالثت )اليسخ الؼإاٌ الثاوي : 

يُّ 
َ
يٍء  أ

َ
طِب  في ش 

َ
س الغ

َ
  َغ        الىا َبَهَط  ك

ً
م َحماال

َ
ً َول

ُ
ى  ِكىسي ِمىهُ  ًَ

 اإلمالء -خامسًًا
 ٌ  (22 - 1)                : هـطي: متى جطػم الهمعة اإلاخىػؼت كلى ألالف؟الؼإاٌ ألاو
 (22 - 1.5)                                               هخب ما ًملى كلًُ.: االؼإاٌ الثاوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إعداد: أ/خالد الشاذلي   [11119191111 ]  ة العربية سلسلة الشراع يف اللغ   17

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املطالعة/ -أولاًً
 ٌ                                                                                                            الؼإاٌ ألاو

 ( مً مىطىق )أئمت الهسي( اكطأ ثم أحب:1
لت، شاث جأثير بالغ في اللالم ؤلاػالمي،  ط الشٍطف مإػؼت ئػالمُت كٍط ]ألاَظ

 س الؼُاس ي والاحخماعي[لِؽ فلؽ كلى اإلاؼخىي السًني، بل كلى الصلُ
 أ( كلى مً ًؼلم للب " ؤلامام ألاهبر" ؟  وما زاللت َصا الللب؟

 ب( ماشا ًترأغ ؤلامام ألاهبر؟       
 ج( مً أٌو مً جىلى َصا اإلاىصب ؟ وهم وان كمٍط حُىصان؟                  
لت"             ز( َاث مفطز "أئمت" وحمم "كٍط
 الصلُس"؟ -غ َـ( َاث مطازف "بال       

 (22 - 2)                                                                      الؼإاٌ الثاوي 

 ما الصىم؟ وما آثاٍض كلى جطبُت الىفؽ؟ (1

 ما أَم الغعواث التي وكلذ في شهط ضمظان؟ (2

 

 النصوص/ -ثانيًًا 
: كاٌ الشاكط:  (22 - 3)                                                     الؼإاٌ ألاٌو

ـــــــــــــــــــــَبُر  للاُ 
ْ
ه

َ
ْم  أ

َ
ٌْ  ل ــــــــــــــــــــــــــــــَع

َ
  ج

ْ
ت

َ
ه
َ
ْىِحُِس  َوَمَىاِهُب   َواإلِاْئص ُط  الخَّ

ُ
ؼ

ْ
ذ

َ
  ج

ْ
ِمَىت

ْ
 ُمإ

و
ُ
ِف  ش

ْ
ل
َ
  َكاٍم  ألا

َ
ٌُ  ال ــــــــــــــــَعا َباُبهُ  ًَ

َ
اءُ  ش

َ
  َضاَحِخِه  َوَكؼ

َ
  َحــــــــــِسًث

ْ
ِؼَىت

ْ
ل
َ
 ألا

 َمً كائل الىص؟ وماشا حلطف كىه؟ -أ

و -ب
ُ
ِف  ما زاللت كىله )ش

ْ
ل
َ
  َكاٍم  ألا

َ
ـ ال ًَ ٌُ َباُبهُ  َعا

َ
اءُ (؟ وما الجماٌ فيش

َ
 َضاَحِخِه(؟ )َوَكؼ

 جذير ؤلاحابت الصحُحت مما بين اللىػين: -ج

 جبؼئ( -حؼطق  –اإلاطاز بيلمت )جذؼط( : .........    )حؼير  (1

2)  ٌٍ  حمُل( -مىذفع  –مظاز ولمت )شامر( : ......... )كا

 هّفه(  -ضحله  –اإلالصىز بـ)ضاحخه( : ............    )ضأػه  (3
 

   3 
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 (22 - 2)                                                                         الؼإاٌ الثاوي:
 أ( اوؼب البِذ آلاحي للائله، واهخب بًِخا بلسٍ:

َحَىْذ 
َ
ْيَها ػ

َ
ِطٍل

َ
اِلًبا ال  ِبِظْطِػَها الُحُطوُب  ف

َ
ىَبا وال َضَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمْذ  غ

ُ
ل
ْ
 َمغ

 ب(اشهط الغطض مً اللصُسة التي ًيخمي ئليها البِذ آلاحي واهخب بًِخا بلسٍ:

ىا
ُ
ِطه

ْ
َم  َواك

ْ
ِلل

ْ
َطي  ال ـــــــــــــــــٍم  ُضبَّ  ِبالؼُّ

ْ
ْم   ِكل

َ
ُحْعٍُ  ل

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطاِئُح  ج

َ
َم  ك

َ
 اِء الُلل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املطالعة/ -أولاًً
اث اإلاجُسة( اكطأ ثم أحب:1  ( مً مىطىق )شهط الصهٍط

]حؼخلبل ألامت ؤلاػالمُت ول كام شهًطا مً أكع الشهىض وأحلها وأػُبها وأكـمها. 
 شهط الصىم اإلاباضن، ولهصا الشهط مياهت كـُمت في هفىغ اإلاؼلمين[

 أ( ِلَم فطض للا حلالى الصىَم؟       
 الغعواث التي وكلذ في ضمظان.ب( اشهط كعوجين مً 

م؟  ج( ما واحبً كىس اػخلباٌ َصا الشهط الىٍط
 ز( َاث حمم )ػاكس( ومفطز )ُحجب(.        

( ومظاز )الىىض(؟  َـ( َاث مطازف )أَحلَّ
 ( اخرت اإلداب١ ايضشٝش١ مما بني ايكٛغني فُٝا ٜأتٞ:2

 جظاز(  –)جطازف    أكـم " ...............             -اللالكت بين " أحل  -أ

 ٍضع( -ضّوض  –ولمت " جطوٍع" هي مصسض ...............           )ضوطت  -ب

 هالَما مًلا( –ٌشدذ  –)ًفطق مطازف "ًبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسز" ...............         -ج
 

 النصوص/ -ثانيًًا 
                                                                                            كاٌ الشاكط:

ا ًَ  
َ
ْلُمىضِ  َػاَحت

َ ْ
ًْ  اإلا

َ
ِطي  ل

َ
ْهـــــــــــــل

َ
َخل

َ
َبًسا  ج

َ
ًْ  أ

َ
ُبى َول

ْ
ذ   ِهــــــــــــــــــــــــــــــَساءُ  ًَ

ْ
ت

َ
ه
َ
ْئص ِ

ْ
 اإلا

يءُ  ِم  َػُخض ِ
َ

ـــــــــــــــــلُّ  باإلْػال
ُ
اِجَىا ه َُ لُّ  َح

َ
ـ

َ
ُلْطآِن  َوج

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ  ِلل

ُ
  ه

ْ
َمىت ُْ  الَه

ْط 
ُ

ش
ْ
او

َ
ى ف

َ
ا َكل َُ

ْ
ه َلاَكاِث  السُّ

ُ
ُهَسي ش

ْ
  ال

َ
ًَ  ال ىَّ

َ
ِغل

ْ
ش ــــــــــــــــــــــىُن  َما ٌُ

ُ
ل
َ
  ج

ْ
ِؼَىت

ْ
ل
َ
 ألا

 )ًا ػاحت اإلالمىض( أػلىب ........... غططه ................................................أ( في كىله 

 ............................... غططه لــــــىن ألالؼىت( أػلىب ......وفي كىله )ال ٌشغلىً ما ج   

 جلىن(. -الهُمىت  –ًذبى  –ز( َاث مطازف )جخلهلطي 

 ًسٌ كلى اإلالاوي آلاجُت:َـ( َاث مما جحفف ما 

ط بىُس اليائسًً.               -1       ال ًيشغل ألاَظ

ط. -2       حؼعى الشلىب لىُل وز ألاَظ

   4 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املطالعة/ -أولاًً
 َٔ َٛضٛع )أ١ُ٥ اهلس٣( اقطأ ثِ أدب:

 طٝات٘ يف حيٌُ ايؿطٜف األظٖط ؾٝذ ع٢ً ٜطًل دًٌٝ يكب األنرب طاإلَاّ

 َؤغػ١ أع٢ً ٜرتأؽ املٓضب ٖصا فضاسب ايطفٝع، املٓضب ٖصا ٚق٠ٛ زالي١

 ص.اإلغالَٞ ايعامل يف غ١ٝٓ

 ؟ األظٖط ؾٝذ أ( َت٢ اغتشسخ َٓضب

 ب( َا املٗاّ املٓٛط١ بؿٝذ األظٖط؟       

ََٔ ِٖ أؾٗط ؾٝٛر اإلَاّ اـطاؾٞ؟ َٚا ٖٞ أِٖ َؤيفات٘؟                    ز( 

 "طٝات" َٚا املطاز بٗا؟     ز( ٖات َفطز        

 

 النصوص/ -ثانيًًا 
ْيَها الُحُطوُب 

َ
ِطٍل

َ
َحَىْذ ف

َ
ىَبا  ِبِظْطِػَهاػ

ُ
ل
ْ
اِلًبا َضَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمْذ وال َمغ

َ
 ال غ

ا ََ ُحىُػَها َوُػـــــــــــــــــــُلىُز
ُ
ٌُ ه ُحى ًَ  ٌٌ ـــُطوَبا ُزَو

ُ
ا َوغ

ً
ِطك

ْ
َىاِهــــــــــــــــــــــــــــِب َمش

َ
ي

ْ
ُل ال

َ
 ِمث

ا ُضبَّ  ًَ ٍِ ٌُ ِبُجْىِس ـــــــــــــــــــــُصى ًَ اٍض  ىَبا َحــــــــــــــــــــــــــبَّ
ُ
ٍِ َمْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ِسي ُحْىِس ًْ ى ِبأَ ْمس َ

َ
 أ

 أ( مً كائل الىص؟ وماشا حلطف كىه؟ 

( –هحىػها  –ب( َاث مطازف )ًحٌى   ًصٌى

 مغلىب(؟ –ج( ما الجماٌ في كٌى الشاكط )غالب 

ا لألبُاث الثالثت. (ز ًُ  ثم اكترح كىىاًها فطك

 

  َصاَن 
َ
ِطََلت

َّ
  الش

َ
ُلُطوَبت

ْ
ا َوال

ً
اِمذ

َ
َطـــــــــــــــاءَ   ش

َ
ٌَ  َػاَحَخَىا َوأ ــــــــَىا

َ
  ػ

ْ
ْظِمَىت

َ
 ألا

 َمً كائل الىص؟ وما كىىان الىص الصي وضز فُه؟ -أ

  ما زاللت كىله )َصاَن  -ب
َ
ِطََلت

َّ
  الش

َ
ُلُطوَبت

ْ
ا(؟ َوال

ً
اِمذ

َ
 ش

 

   5 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املطالعة/ -أولاًً
اث اإلاجُسة( اكطأ ثم أحب:  مً مىطىق )شهط الصهٍط

لُّ َحَؼَىٍت ]ومً َىا وان الصىم ػًطا بين اللبس وضبه، ففي 
ُ
الحسًث اللسػُت )و

ْحِعي ِبِه([
َ
ا أ

َ
ه
َ
اهه ِلي ، َوأ

َ
اَم ، ف َُ ِت ِطْلٍف ، ِئال الِصّ

َ
ى َػْبِلِمائ

َ
اِلَها ِئل

َ
ْمث

َ
ِط أ

ْ
 ِبَلش

 أ( ما فظل شهط ضمظان كلى ألامت ؤلاػالمُت؟
 .(هبص( ومفطز )ُحُجب –دفاق ( َاث مطازف )ب

ى هفؼه فلاٌ في الحسًث لَم أطاف اإلاىلى حلالى كباضة الصىم ئلج( 
 اللسس ي)فاهه لي وأها أحعي به(؟

م كً غعوة بسض بُىم الفطكان؟ز(  ر اللطآن الىٍط  ِلَم َكبَّ
 

 النصوص/ -ثانيًًا 
َم  للاُ 

َ
ل
َ
َس د

َ
ُلــــــــــــىَب  ك

ُّ
ا الش َُ َنُهُمى َضبَّ  ال  َػَىاِػ ُْ  َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْطُبىَبا وال َب

 أ( ضع عٓٛإ َٓاغب يًبٝت ايػابل. 

 َطبٛب( -ب( ٖات َطازف )ضب 

 َاث مما جحفف ألابُاث السالت كلى اإلالاوي آلاجُت: ز(

 .الحطب وباٌ كلى اإلاخحاضبين ال فطق في شلً بين مىخصط ومهعوم 

  .دلم للا الىاغ ػىاػت ال فطق بين ػُس ومؼىز 
 

  الُصــبَح  َوصِل      الَلـــالِء  ِػالِب  في الَىىمَ  اهُجطِ 
ً
ؼاِء  زاِئبا

َ
 ِباإلا

ـــــؼطٍ  ول في ِباإلاؼير َوالَخِمؽ
ُ
     ك

َ
 َوالُحىماِء  اللاِضفـــين ُضجبــت

مض ى ِئنَّ 
َ
  واَن  َمً الِطحاٌ أ

ً
     ػهما

ً
ِت  في هاِفصا

َ
براِء  ُحـــــشاش

َ
 الغ

ََٔ قا٥ٌ ايٓط؟ َٚا عٓٛإ ايكضٝس٠؟   أ( 

ٌِ  ٔبامَلػا٤ٔ(؟ زا٥ٔبّا ايُضــبَض ب( َا اؾُاٍ يف قٛي٘ )ص

 ايػربا٤(؟ –ْافّصا  –أَض٢  –ز( َا َع٢ٓ )زا٥ّبا 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املطالعة/ -أولاًً
 َٔ َٛضٛع )ؾٗط ايصنطٜات اجملٝس٠( اقطأ ثِ أدب:

ٌُٓ) ايكسغ١ٝ اؿسٜح ففٞ ٚضب٘، ايعبس بني غّطا ايضّٛ نإ ٖٓا طَٚٔ  َسَػ١َٕٓ ُن

َٗا ٔبَعِؿِط ََِجأي ُٔا١ٔ٥َ ِإَي٢ َأ َّ ِإال ، ٔضِعٕف َغِبٔع ٘ٔ َأِدِعٟ ََٚأَْا ، ٔيٞ َفإْ٘ ، ايضَٔٓٝا  ص(ٔب

 أ( ملاشا نإ ايضّٛ غّطا بني ايعبس ٚضب٘؟       

 ب( َا فضٌ ؾٗط ضَضإ ع٢ً األ١َ اإلغال١َٝ؟

 ْبص( -االغتٓفاض  –ايػًٝب  –ز( ٖات َطازف )أظضٖا 
 

 النصوص/ -ثانيًًا 
ْؼَعى

َ
ِه  ح ُْ ُلىُب ئلَ

ُّ
ِؼُب  الش

ْ
ذ

َ
ٍُ  ج ــــــــــُمسَّ   ِوزَّ َُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَطٍم  ِفي ِل

َ
ْيَها ه

َ
ُصَىهْ  َكل

ْ
غ

َ
 أ

 ٌُ َىاَو
َ
د ْشءَ  ًَ

َّ
ِغيَر  الي ـــــــــــَمٍت  الصَّ

ْ
ِىْيُر  ِبِحى ُُ ــــــــــــــــــــــــَطٍُ  فَ ََ ْصِلُل  َحْى ٍُ هْ  َو

َ
 َمْلَسه

ا لالبُاث. ًُ  أ( َمً كائل الىص؟ ثم طم كىىًها حعئ

 ملسهه(. -ز( َاث مطازف ومفطز )اليشء( وملنى )ًصلل 

 َـ( َاث مما جحفف ما ًسٌ كلى اإلالاوي آلاجُت:

ىير  -1 حفف أواصط اللطوبت ٍو لت ٍو ا ًصىن الشَط
ً
ط شامذ كاإلاىا ؿل ألاَظ

محى ؿالم الجهالت والشطن ػىاٌ اللصىض.  ٍو

ط وال كلماٍؤ بما ًىُس به البلع لىكف مؼيرجه في  -2 لً ًيشغل ألاَظ

 الحفاؾ كلى السًً واللغت.
 

 ِبَها
ْ

ف
ُ
ؼ

َ
ٍَ ف ُىُحى

ْ
َحْطِب ال

ْ
ى ال

َ
ـ

َ
َحْذ ل

َ
ف

َ
ِؼُِم   ل

َّ
ْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــًحا َوالي

َ
ِط ه َْ العَّ

َ
ُبىَباو َُ 

ْم 
َ
بَم  ل َماِء  َمَجَطي  في ًَ   الّسِ

ٌ
ت َُّ ِذ  َبِلـــــــــــــــــــ

َ
ى

َ
ماِء  ِمً الُلُطوُق  ش ُظىَبا الّسِ

ُ
 ه

 أ( مً كائل الىص؟ وما ػماجه الفىُت؟

 ب( ما مىاػبت الىص؟

 هظىب( –هفًحا  –لـى الحطب  –ج( َاث مطازف )لفحذ 

ط، وضحه.  ز( في البِذ ألاٌو جصٍى

   7 



 

 إعداد: أ/خالد الشاذلي   [11119191111 ]  ة العربية سلسلة الشراع يف اللغ   13

ٌُ  َما ًَ  َبا ٌِ  َبْلَس  َوْحُه ــى
ُ
ْحِيي  ِحَجاِبهَ  ػ ًَ  ٍَ ُحىَبا الَلاِشليَن  ُوُحــــــــــــــى

ُ
 ش

 أ( ما َى الباٌ؟ وما اإلالصىز بـ)حجابه(؟

 ب( في البِذ حشبُه، وضحه.
 

 

زِضْن 
َ
جـــــــــــــــــــــــــــــــِطَن  أ

َ
ـًما ِبف

َ
ُطوَبا َكال

ْ
ُث   َمى

ْ
ش ْجَطَن  َكىَّ

َ
يىَن  أْن  ف وَبا ًَ

ُ
ـــــص

َ
 ه

ها ًا ُم  أيُّ
ْ
ل ِؼــــلُّ  الؼَّ

ُ
ى اإلا

َ
ىَبى الَىَضي َكل

ُ
َم  ئْن  ِلَلْهـــــــــــِسَن  ػ َحلَّ

َ
ىَبى ج

ُ
 ػ

 َمً كائل الىص؟ وما كىىان اللصُسة؟                   -أ

 ما اإلاىاػبت التي كُل فيها الىص؟ -ب

 ما الؼماث الفىُت للشاكط؟                                -ج

 ما اإلاطاز بيلمت )كالم(؟ وما حملها؟ -ز

 ما مظاز )الؼلم( وما مصهط ولمت )ػىبى(؟              -ٌ

 اهخب البِذ الخالي للبِخين الؼابلين.  -و

 َاث مما جحفف ألابُاث السالت كلى اإلالاوي آلاجُت: -ظ

 بين الشلىب ما زام َىان حم مغخصب. ال ًسوم الؼالم -1

ِخَل به. -2
ُ
 مً ػّل ػُف البغي ك

ِبُِب 
َّ
ِبُِب  َوالل

َّ
ًْ  الل ضِض  ِفي َزاَض  َم

َ
ٍم   ألا

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ِلِلل

ُ
َىال ْو  ًَ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطاِء  أ

َ
 ث

َما ْضُض  ِئهَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَظاءُ  ألا

َ
ٍُ  ِهَخاٌب  َوالف و

ُ
ــــــــــــــــــــــــــَطأ

ْ
ِاك

َ
اِء  َمَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِشَط  ف َُ ِه

ْ
ش
َ
 ألا

ََٔ قا٥ٌ ايٓط؟ ٚإىل أٟ َسضغ١ ٜٓتُٞ؟  أ( 

 ب( ٖات َع٢ٓ ٚمجع )ايًبٝب( َٚا املكضٛز بـ)ايفضا٤(؟ 

َُا  .......................َٚايَفـَضا٤ُ( أغًٛب ........... ٜسٍ ع٢ً .. اأَلِضُض ز( أنٌُ: )ِإْٖ

 َعاؾط(؟ –ز( َا اؾُاٍ يف )ايًبٝب ايًبٝب(؟ َٚا َع٢ٓ )ثطا٤ 

ِلَم 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْط  د

َ ْ
ِل  ءُ اإلا َىلُّ ْضِض  في ِللخَّ

َ
ْعيِ   ألا ْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِع  ال َوِللؼَّ

َ
َىاِء  إلِا

َّ
 الث

ْن  َخَحطَّ
َ
ِم  ف

ْ
ًَ  ِبُحى ْبِل

َ
و ػ

َ
ًْ  أ ــــــــــــــــــــــ

ُ
ِل  ِفي َحَجًطا ه َِ َساِء  َمَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُْ  الَب

 فاٌٖ ايبٝسا٤(. –ايجٛا٤  –أ( ٖات َع٢ٓ )املط٤ 

ٌِ ٔفٞ ب( عالّ ٜسٍ قٛي٘ )نٔ َسَذّطا ٖٔ  ايَبَِٝسا٤ٔ(؟ َََذــا


