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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عدد الّصفحات )7ملحوظة : أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )  

ّ
 ( . 4( ، علًما بأن

 
 عـــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــة( 18الـــــــــــــــــــــــــّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال األّول : )       

هَ  قال تعالى :)       َرِك َواْصَطفَاِك َعَلٰى نَِساِء اْلعَالَِمينَ  اْصَطفَاكِ َوإِْذ قَالَِت اْلَمََلئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ اللَـّ  يَا َمْريَُم اْقنُتِي  ﴾٤٢﴿ َوَطهَّ

اِكِعينَ     ِلَك ِمْن أَنبَاِء اْلغَْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ يُْلقُوَن أَْقََلَمُهْم أَيُُّهْم يَ  ﴾٤٣﴿ ِلَربِِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ  ْكفُُل ذَٰ

ْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن  ﴾٤٤﴿ َمْريََم َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ يَْختَِصُمونَ     هَ يُبَِشُِّرِك بَِكِلَمٍة ِمِّ  إِْذ قَالَِت اْلَمََلئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ اللَـّ

بِي    ْنيَا َواْْلِخَرِة َوِمَن اْلُمقَرَّ اِلحِ  ﴾٤٥﴿ نَ َمْريََم َوِجيًها فِي الدُّ  ِبِّ أَنَّٰى قَالَْت رَ  ﴾٤٦﴿ ينَ َويَُكِلُِّم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهًَل َوِمَن الصَّ

هُ يَْخلُُق َما يََشاُء إِذَا قََضٰى أَْمًرا فَِإنََّما يَ     ِلِك اللَـّ  َويُعَِلُِّمهُ  ﴾٤٧﴿ قُوُل لَهُ ُكن فَيَُكونُ يَُكوُن ِلي َولٌَد َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر قَاَل َكذَٰ

نِجيلَ     َن الِطِّيِن  ﴾٤٨﴿اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواْْلِ بُِِّكْم أَنِِّي أَْخلُُق لَُكم ِمِّ ن رَّ  َوَرُسوًًل إِلَٰى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنِِّي قَْد ِجئْتُُكم بِآيٍَة ِمِّ

ِه َوأُْبِرُئ اْْلَْكَمهَ وَ َكَهْيئَِة الطَّْيِر فَأَنفُُخ فِيِه فَيَُكوُن َطْيرً     ِه َوأُنَبِِّئُُكم بَِما تَأُْكلُوَن َوَما اْْلَْبَرَص ا بِِإْذِن اللَـّ       َوأُْحيِي اْلَمْوتَٰى بِِإْذِن اللَـّ

ْؤِمنِينَ     ِلَك َْليَةً لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّ قًا ِلَِّما﴾٤٩﴿ تَدَِّخُروَن فِي بُيُوتُِكْم إِنَّ فِي ذَٰ  بَْيَن يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِْلُِحلَّ لَُكم بَْعَض الَِّذي  َوُمَصِدِّ

هَ َوأَِطيعُونِ     بُِِّكْم فَاتَّقُوا اللَـّ َم َعلَْيُكْم َوِجئْتُُكم بِآيٍَة ِمِّن رَّ ْستَِقيمٌ  ﴾٥٠﴿ُحِرِّ ذَا ِصَراٌط مُّ ـٰ هَ َربِِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ َه  .  ﴾٥١﴿ إِنَّ اللَـّ

 

 )عَلمتان(     تحتهما في اْليات الكريمة السِّابقة .  المخطوطمعنى الكلمتين ما  -١

 عَلمات(٣)   الخارقة للعادة ، اذكر ثَلثًا منها . المعجزاتاْليات الكريمة عدًدا ِمن تّضمنت  -٢

 

 )عَلمتان(    الكريمة السِّابقة .اآليات هللا على مريم عليها السَِّلم كما بيِّنتها فضل  ما -٣

 )عَلمتان(    ُمشار إليه في قوله تعالى : )ذلك ِمن أنباء الغيب نوحيه إليك( .ال حدّد -٤

 

 عن بني إسرائيل في أمورهم الّدينيّة والّدنيويّة ،  للتّخفيفرسالة عيسى عليه الّصالة والّسالم الّسماوية  جاءت -5
 )عالمتان(           وّضح ذلك ؟

 
 )عَلمتان(      ( .٤٩لفظ )بإذن هللا( كما جاء في اْلية ) تكراردًللة ما  -٦

 

 )عَلمتان( على قومه فيما أدعوا له ِمن األلوهيّة والّربوبيّة ، بيّن ذلك ؟الُحّجة عيسى عليه الّسالم أقام  -٧

مير )الهاء( في الكلمة  عالم   -٨  كن فيكون( الواردة في     ـهتحتها في قوله تعالى : )فإنِّما يقول ل المخطوطيعود الضِّ

 )عَلمة(           ( ؟ ٤٧اْلية )

 

الحين( المهدفي قوله تعالى : )ويكلِّم النِّاس في خّط الكناية فيما تحته وّضح  -٩  )عَلمة(  وكهًَل وِمن الصِّ

 )عَلمة(       .الّطباق مثاًًل واحًدا على  الّسابقةاستخرج ِمن اْليات   -١٠

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،يُتبَع الصِّفحة الثِّانية 



 

 

ــــــــــــــــــــــؤال  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّســـــــــــــــــــالـــ  
ّ
 ة(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــــع 18ــــي : )ـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــث

 اقرأ اْلبيات اْلتية ِمن قصيدة )وا حرِّ قلباه( للشِّاعر أبي الطِّيب المتنبِّي ، ثُمِّ أجب عن اْلسئلة التي تليها :  أ(  

ن قـلـبـه شـبــم    مــقـــي عـنـده سـالـي وحــمـجسـوَمن ب  وا حرِّ قـلباه ِممِّ

 ة اْلمـمـالــدِّولـيـف ــبِّ ســي حُ ــدِّعــوت  ما لي أكتِّم حبِّا قـد برى جسدي 

 مـكـحـم والـصـخـت الـام وأنـصـفيك الخ  املتـيـيا أعدل النِّاس إًلِّ في مع          

 أْن تـحـسـَب الشِّـحـم فـيـَمن شحمه ورم  ةـادقـرات منك صـظـا نـذهـيـأع 

 إذا اسـتـوت عــنـــده اْلنـــوار والـظِّـلـم  وما انتفاع أخي الـدِّنيا بـناظـره 

 وأسمــعــْت كــلـمـاتـي َمــْن بــه صـمــم  أنا الِّذي نظر اْلعمى إلى أدبي  

اهـا ويـخـتـصــم  أنام ملء جفوني عن شواردها   ويسـهــر الـخـلـق جــرِّ

 

ل . الواردةمعنى كلمة )شبم( ما  -١  )عَلمة(       في البيت اْلوِّ

ل ؟مّم  -٢  ()عَلمة        يشكو الشِّاعر في البيت اْلوِّ

ل ؟ الّشاعرقلب آلم ما الِّذي  -٣  )عَلمة(      كما يظهر في البيت اْلوِّ

 )عَلمتان(    له ، وضِّح ذلك . اآلخرينالدِّولة وحبِّ لسيف المتنبِّي بين حبِّه  وازن -٤

ابع . قيمةاستخلص  -٥  )عَلمة(       إيجابيِّة برزت في البيت الرِّ

 )عَلمة(    الكناية في قول الشِّاعر : )ملء جفوني( الواردة في البيت اْلخير . وّضح -٦

 )عَلمتان(    أُكتِّم حبًّا قد برى جسدي( . في قول الشِّاعر : )ما لييّة الفنّ وضِّح الصِّورة  -٧

 )عَلمة(     الثِّالث . البيتالدِّولة ، كما يظهر في سيف يُعاتب المتنبِّي  عالم   -٨

 )عَلمة(     في البيت الخامس . االستفهامالذي خرج إليه  البالغيّ ما المعنى  -٩

ابع . البيتالجذر اللغويِّ للفعل )أعيذها(  الوارد في  اكتب  -١٠  )عَلمة(     الرِّ

 )عَلمة(     ، وضِّح ذلك .الفخر يعتبر البيت السِّادس ِمن أشهر أبيات   -١١

 )عَلمة(    الخامس . في البيت الواردةبالشِّكل حرف )الظِّاد( في كلمة )الظِّلم( اضبط   -١٢

 

 عَلمات(٤) فضيل التِّلِّ . محمودأربعة أسطر شعريِّة متتالية ِمن قصيدة )سأكتُب عنك يا وطني( للشِّاعر  اكتبب( 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــالــــث :    عَلمة( ١٨) الـسِّــــــــــــــؤال الـــــــثّـِ

 النِّصِّ اْلتي ِمن درس )الحساسيِّة( ، ثُمِّ أجب عن اْلسئلة التي تليه :اقرأ   

 ُط في مواسَم ُمعيّنٍة، لدى األطفال، ولها أسباب شتّى، وتَْنش الحساسيّةُ مرض من أمراض العصر الّشائعة وال سيّما"        
 . الّطلع فيه غبار روخاّصةً في نهاية موسم البرد ، وفي موسم الّربيع الّذي يكث  
 والحسياسيّة تفاعل غير طبيعّي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة ماّدة غريبة، مثل : غباِر الّطلع، أو مواّد التّجميل،   
 أو شعِر الحيوانات ، أو المواّدِ الّسامة ، أو بعض األدوية مثل المضاّد الحيوّي البنسلين، فضًًل على الدًّخان النّاتج عـن   
 ت، ودخان الّسجائر، وعن كائنات صغيرة تعيش في الفراغ داخل الغرف المكتّظة بالُكتِب والّستائر والسُّجاد عوادم الّسيارا  
  ،إليها والمًلبس، وهي تصل إلى داخل الجسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو الحقن، فتهيّج األماكَن التي وصلت   
 فيؤّدي ذلك إلى تولّد أجسام ُمضاّدة دفاعيّة تؤثّر في النّسيج الُمصاب والشُّعيرات الّدمويّة الُمحيطِة الُمسبّبة ألعراِض   
 . " الحساسيّة  

       تنشط الحساسيّة ، كما ورد في النّّص ؟ المواسمفي أي  -١

       المقصود بالحساسيّة كما ورد في النّّص ؟ وّضح -٢

        ؟ كلمة بمعنى )المزدحمة( النّصّ ج ِمن استخر -٣

 إلى الجسم ؟ الحساسيّةطرق وصول  ما -٤

     

 الّصورة الفنّيّة فيما يأتي : وّضح -٥

 تنشط في مواسم معيّنة  (أ

 تُهيّج األماكن . (ب

 ج( تولّد أجسام ُمضادة دفاعيّة .
 ،،،،،،،،،،،،،،،،،، يُتبَع الصِّفحة الثِّالثة



 

 

    المخطوط تحته في النّّص الّسابق . التّركيبيعود الّضمير )الهاء( في  عًلمَ  -٦

    )فيؤّدي ذلك إلى تولُّد أجسام ُمضاّدة دفاعيّة( ؟ : الُمشار إليه في جملة حّدد -٧

 للكلمات اآلتية : )المختلفة ، نتيجة ، ماّدة ، التّجميل ، عوادم ، الّستائر ، الُمحيطة( . اللغوّي اكتب الجذر  -٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عــــــــالمـــــــــة( 18: ) الــــــــــّســــــــــــــؤال الــــــــــّرابــــــــــــع 

 اقرأ النّّص اآلتي ِمن درس )التّراث والمعاصرة( ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه :
والتّوازُن قائٌم بين الّطرفين وال أقول بين النّقيضين ؛ ألنّه ال تناقَض بين األصل ِ الّذي هو التُّراُث وبين الفرع الّذي "   

 هو الُمعاصرةُ، وحين يغيُب هذا التّوازُن تحدُث المشكلةُ، فِمن ينُظُر بالعين ِ العابرةِ إلى واقِعنا، وما يعيُش فيه إنسانُنا ِمن
أللم ِ النّفسّي والفكرّي والوجدانّي يجُد ِمن أسبابه الّرئيسِة االنفصال بين حاضره وما فيه من المعاصرةِ بعض ظروِف ا

ش الُمنقطع عن  وبين الواقع الّذي يدفُع برياِحِه القادرةِ على اقتًلع كّل األجسام  جذورهوبين التُّراِث، بين فكِرِه الُمشوَّ
 " الُمعلّقِة في الفضاِء .

            يأتي :علّل ما  -1
 والمعاصرة كما ورد في النّّص .  بين التراثالتناقض دم ـع (أ

 يسبب المشكلة . التّراث والمعاصرةغياب التّوازن بين  (ب
 المشّوش لإلنسان العربّي .    الفكرجـ(    
 

       منه اإلنسان العربّي ، كما يبدو في النّّص .  يُعانيما الذي  -2
     )الهاء( في الكلمة المخطوط تحتها في النّّص الّسابق .الّضمير عالم يعود  -3
  عليها في الكلمات اآلتية : )قائم ، الّرئيسة ، الفضاء( ؟جاءت ُرسمت الهمزة بالّصورة التي  مَ ـل -4
     الُمعلّقة( . نفصال، المنقطع ، اال)للكلمات اآلتية :  اللغويّ الجذر  اكتب -5

      البديعّي بين ) األصل والفرع ، التّراث والمعاصرة( ؟ الُمحّسنما  -6

          الّصورة الفنّيّة في جملة :  وّضح -7

 ( .)ال تناقض بين األصل الذي هو التّراث وبين الفرع الذي هو المعاصرة 
       الذي ينتمي إليه النّّص الّسابق .الفّن األدبّي ما نوع  -8
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـس :ــــامـــــخــــــؤال الــــــــــــــــّســــــــالــ  
 ، ثُّم أجب عن  محمود فضيل التّل() األردنيّ  اقرأ المقطع الّشعرّي اآلتي ، ِمن قصيدة )سأكتب عنك يا وطني( للّشاعر  

  األسئلة التي تليها :  
 سأكتُب عنك يا وطني

 وأرسُم لوحةً للّشوق ِ تسكُن رحلةَ الّزمن
 وأرفُع رايةً للُحّب أحملُها وتحملُني

 سأكتُب ُكّل ما أهوى
 وما يحلو إلى الَوَطن

 ْشرىلبسأذكُر أنّك ا
 للبََشر وكلُّ الخير

 فآتي كلّما هتفَتْ 
 نيتطلب الّشوق ًللظ

 نيوآتي كلّما امتّدت ذراُعَك َكْي تُعانقَ 
 نيثّم تحضن بشوق

 سآتي كلّما نهَضتْ 
 تسألُني ْهرباَك الطّ ر

 سآتي في شعاع الّشمس والّظلماِء والقمر ِ 
 بى َطْوًعاسأرجُع للرُ 
 ربتي شوقًاوأحمُل غ

ابعة  ،،،،،،،،،،،،،،،،،، يُتبَع الصِّفحة الرِّ



 

 

 والِمَحن واألوجاع وأطوي رحلةَ األيَام
 سآتي حالما تدعو

 بًل خيل
 وال طير
 وال ُسفن

 عزيًزا كنَت ولتبقَ 
 يا وطني مدى األيام
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 في كلمتي : )تسألني ، الّظلماء( ؟ عليهابالّصورة التي جاءت  الهمزةِلَم ُرسمت   -27
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 جـ( الباء والّشين في )البشر(  )البشرى(  ب( الباء والّشين في  )يحلو(  الياء والحاء في الفعلأ( 
 و( القاف في )تعانقني(   هـ( العين في )ذراعك(    د( الّظاد في )ظالل( 

 ط( الّطاء في )الّطهر(   ح( الّراء في )رباك(    ز( الّضاد في )تحضنني( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات(  8: ) الــــّســـؤال الــّســادس   
 عالمات( 6)         وبحر كّل منهما : تفعيًلتهما البيتين اآلتيين ، واذكر قّطع  (أ

 وتَــحــَســُر ِمـــْن بُــعـــِد أقــطــارهــا   صــحـــــوٌن تُسـافـــر فــــيــهـــا الــعــيــونُ  -1  

 إْذ ال دواَء لـــلـــهــــوى ُمــــوجــــودُ   َمن ذا يُـداوي الـــقــلَب ِمـــن داء الــهــوى -2  
 )عالمة(           ليستقيم الوزن العروضّي والمعنى : البيتالفراغ بكلمة مناسبة ِمما يلي امأل  (ب

 قريبُ يكوُن ................. فرٌج   َعَسى الَكْرُب الذي أمسْيُت فيه     
 د. ُمْنتهاهُ    جـ. فيه   َوراَءهُ  -ب   بَْعَدهُ  -أ    

 )عالمة(                بين شطري البيت اآلتي : افصل ج(      
 عصفورتاِن في الحجاِز حلّتا على فَنَْن     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  ـابــــــــعـــــــــــــالـــّســــؤال الــّسـ   
 ي ، ثُمِّ أجب عن اْلسئلة التي تليه :اقرأ النِّصِّ اْلت (أ

 الفالحات راجعات ِمن الحقول البعيدة، وقد حملن  على رؤوسهّن ما جمعنه ِمن فواكه أو بقول، ما ترىما أجمل  أْن "       

لة فيهّن وال حدباء . إّن الفاّلحأجمل     يعيش ِمن عرق جبينه، ال يعتدي وال  نفسه ِمشيتهّن وُهّن يطأن  الثّرى ُمترفّقات ال مترّهِ

 " .لُقمته استجداًء ، بل هو قوام الحياة ، فهو الّذي يمدّ المدن بما يقيم حياتها ، ولوالها لمات النّاس جوًعا  يستجدي   

       استخرج ِمن النِّصِّ السِّابق مثاًًل واحًدا على كلِّ ِمنِّ : -١

 اسم هيئة -ج  اسم فاعل لفعل غير ثَلثيِّ  -ب  اسم فاعل لفعل ثَلثيِّ  -أ

ن أسلوب شرط    صفة مشبِّهة  -د  مصدًرا لفعل غير ثَلثيِّ  -و  هـ تركيبًا يتضمِّ

 

ا . المخطوطالكلمتين  أعرب -٢  تحتهما في النِّصِّ السِّابق إعرابًا تامًّ

      التِّام .الّضبط ِمن الفعل )مات ، أقام( مع  المّرةُصغ اسم  -٣

    . (يا رافعًا راية الشِّورى ، لك ِمنِّا السَِّلم)نوع المنادى في جملة : بيّن  -٤

 الخطأ النحويِّ فيها: )َمن يدنو ِمن النِّار يصطلي بوهجهها( .مصوبًا كتابة الجملة اْلتية  دـأع -٥

    في كلمة )استجداء( .بالصِّورة التي جاءت عليها الهمزة لَم ُرسمت  -٦

ازنوع المشتقِّ في قوله تعالى : )بيّن  -٧    مشِّاء بنميم منِّاع للخير معتٍد مريب( . همِّ

  

ن هذا السِّؤال ِمن ) (ب  ( فقرات ، لكلِّ فقرة أربعة بدائل ، واحدة منها فقط صحيحة ، انقل إلى دفترك إجابتك رقم١٠يتكوِّ

        الفقرة ورمز اْلجابة الصِّحيحة :

 سم المفعول ِمن الفعل )هاب( هو :ا -١

هيوب  -ب  ُمهاب  -أ هيب -ج  م   ُمهيب -د  م 

 اسم الفاعل ِمن الفعل )تولِّى( هو : -٢

 ُمتوّل  -د  ُمتولّى  -ج  ُمتولّي  -ب  وال ٍ  -أ

 

 اسم اْللة في ما تحته خطِّ في ما يأتي هو : -٣

 الّرجل بين فّكيه مقتل -ب   الّرسول الكريم معراجالقدُس  -أ

 البترول في الّزرقاء  مصفاة -د      للوقتمضياع زيد   -ج

 الفعل الذي لم يجزم بحذف حرف العلّة في الجمل اآلتية هو في جملة : -4
 زيٌد لم يدُع لحضور الحفلة إاّل أفراد العائلة . -ب  جعًا يتعلُّق بموضوعه إاّل قرأه لم يدْع الباحُث مر -أ
 وال تدُع مع هللا إلًها آخر . -د     لم يدعُ المظلوُم إاّل هللاَ  -ج   

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،، ة السِّادسةيُتبَع الصِّفح



 

 

 الكلمة التي همزتها همزة وصل في قوله تعالى : " ُكلوا وارعوا أنعامكم إّن في ذلك آلياٍت ألولي  -5
 النُّهى " هي :        

 ارعـوا -د    اّن  -ج  اولي  -ب  انعامكم  -أ
 

 :عار عليك إذا فعلت عظيم ، الفعل )تنه( هو  ال تنهَ عن خلق وتأتي بمثله  -6
        ، وعلى رفعه الّضّمة المقّدرة  فعل مضارع مرفوع -أ

 ع منصوب، وعًلمة نصبه الفتحة فعل مضار -ب
 فعل أمر مبنّي على الفتح  -ج
 فعل مضارع مجزوم ، وعًلمة جزه حذف حرف العلّة . -د
 

 عالمة نصب الفعل المضارع الُمعتّل بالياء هي : -7
 الّضّمة الُمقّدرة -د الّضّمة الّظاهرة -ج الفتحة الّظاهرة  -ب  الفتحة الُمقّدرة  -أ

 يا ليل متى الّصبح ، نوع المنادى في المثال الّسابق هو : -8
 اسم علم -د  نكرة غير مقصودة  -ج نكرة مقصودة  -ب  مضاف  -أ

 
 إعراب )كال( في جملة : )أكرْمُت كال الّرجلين( هو : -9

 بالمثنّى .مفعول به منصوب ، وعًلمة نصبه األلف ألنّه ملحق  -أ
 مفعول به منصوب ، وعًلمة نصبه الفتّحة الُمقّدرة على األلف . -ب
 مفعول به منصوب ، وعًلمة نصبه الكسرة الُمقّدرة . -ج
 فاعل مرفوع ، وعًلمة رفعه األلف ألنّه ملحق بالمثنّى . -د

 ُكتبت الهمزة في كلمة )تهيّؤ( على هذه الّصورة ألنّها : -10      
 متطّرفة وما قبلها ساكن -ب   ها مضموم متطّرفة وما قبل -أ

 مضمومة وما قبلها مضموم -د   ألنّها ساكنة وما قبلها مضموم  -ج
 

 :  عالمة( 15امـــــــن )ـــــــــؤال الــثّ ـسّ الــ  
 المقصود بــ : التّلخيص ، القّصة القصيرة ، الحكاية .وّضح  (أ

 
 اآلتية : الموضوعاتاكتب في واحد ِمن   (ب

ج والوسطى وفرّ  بالّسبابةفي الجنّة هكذا " وأشار  اليتيمقال رسول هللا عليه الصالة والّسالم : " أنا وكافل  -1
 بينهما .

 بصبره ومثابرته . العلميّة والعمليّة طالب ُمكافِح تفّوق في حياتهقّصة  -2
 ." حضارة ومظهر ِمن مظاهر االنتماء للوطن الحفاظ على الممتلكات العاّمة دليل مقالة بعنوان "  -3

 
 
 

 انتهت األسئلة     

 

 

 

 


