
 

 

 (.1النحو والصرف / الفصل األول / نموذج رقم )اختبار تجرٌبً / 

    ة(. عالم 04السؤال األول: )

                                        عن األسئلة التً تلٌه:  أجبّم اآلتً، ثُ  صّ النّ  اقرأأ ( 

ارٌُخ على  نَّ األمَة ستنهُض عاجالً أم آجالً،إِ )      نمٌة هو الذي ٌنتظُر نا، تقصٌرولْن ٌسامَحنا التَّ واالزدهار والتَّ

ٌْجفون ـمنطقت ا الُمَر   فسٌدفنون مع أحالمهم فً واٍد سحٌق(. نا العربٌة وشبابها، أمَّ

 عالمة( 21)                                                                                    من الّنّص: استخرج  -1

م فٌها المفعول به على الفاعل وجوباً   -أ   اسماً مصّغراً    -ب    جملة تقدَّ

 ظرفاً ٌالزم اإلضافة إلى مفرد     -د                    كلمة حصل فٌها حصل فٌها إبدال  -ج

 عالمات(  3)                     ( الواردة فً الّنّص؟   إِنَّ األمَة ستنهضُ ( فً جملة: )إِنَّ همزة ) كسر سببما  -1

 عالمات(  4)                  فً الّنّص؟     ( المخطوط تحتهماتقصٌرو، منطقةبالشكل آخر الكلمتٌن: ) اضبط -3

رب(   عالمات(  6)                                   (، مع الضبط الّتام.                   سٌوف، وأسٌافالكلمتٌن: ) صغِّ

رج( ما  رٌبالكلمتٌن: ) مكبَّ ٌْ زٌنو، ُمَز ٌْ  عالمات(  6)                          ؟                                          (ُمَو

ح اإلبدالد(   عالمات(  6)                                    (.                           اّدعىو، االّدخارفً الكلمتٌن: ) وضِّ

 عالمات(  3)                    (.                               أّي إنساٍن تكْر ٌكرْمكَ فً جملة: ) حّدد طرفً اإلضافةهـ( 

 عالمة(.     04السؤال الثاني: )

  عالمة( 21)                                                                                              كالً مّما ٌأتً: علّلأ ( 

( همزةكسر  -2 ْشُعرونَ قوله تعالى: ) وجوباً فً )إِنَّ ٌَ  (.أال إّنُهْم ُهُم الُمْفسدوَن ولِكْن ال 

م المفعول به -1  (. َكْم كتاباً قرأَت فً العطلِة الصٌفٌِة؟فً جملة: ) الفعل والفاعلعلى  تقدُّ

ر( على )َخبٌر) كلمة تصغٌر -3 ٌِّ  (. ُخَب

رُت رِ : )جملةفً  (رفاق) وجوب كسر آخر المضاف -4 ٌَّ   .(وي الهمِم العالٌةِ ذَ  نْ ً مِ فاقِ تخ
 (اتعالم 6)                                                           خّط فً كّل مّما ٌأتً إعراباً تاّماً: ما تحته أعربب( 

 ذاك.  هذاصافَح  -1العلُم النَّافُع.      حٌثُ أجلُس  -2

باً الخطأ تٌناآلتٌ تٌنالجمل ةكتاب أعدْ ج(   (اتعالم 4)                                            فً كّل منها:         مصوِّ

 كْم حلَّ التَّطّور التكنولوجً.  ةٍ لمشك -1     أحببُت علم الّنحو إْذ أنَّنً وجدته سهالً.   -2

  عالمة( 21)                        فً كّل مّما ٌأتً، ُثّم انقلها إلى دفتر إجابتك:                ةالصحٌحة اإلجاب اخترد( 

م  التً جملةال -2  مّما ٌأتً هً:الفاعل على المفعول به وجوباً  فٌهاتقدَّ

 كتبُت الدرَس  -د  زاَر أخً العزٌُز عّمً    -ج     تًظوجَد أبً محف -ب  هّنأْت سلوى ٌحٌى    -أ

 ( هو: ِمْعراج) كلمة تصغٌر -1

راج      -أ ٌْ ٌّراج   -ب     ُمَع رٌج   -ج        ُمَع ٌْ ٌّرٌج      -د        ُمَع  ُمَع

 هً:  فتح ٌاء المتكلِّم وتسكٌنهافٌها  ٌجوز التً جملةال -3

(بُمْصِرخِ  ما أنا بمصرِخُكْم وما أنتمْ )قال تعالى:  -أ ًّ  والديّ  أحترمُ  -ب        ًّ  جمٌَعهم  وناصح

ِل بنور الفجر سٌزول ٌا فتاي، ال تحزنْ  -ج ًّ  -د     ؛ فظالُم اللٌَّ  عزٌزةٌ  بالدي وإْن جارْت عل

 ( هو: االّتزان) ةكلم المجّرد من الثالثً -4

 زٌن  -د         زان  -ج        تزن   -ب        وزن   -أ

 هو:  ةالفعلٌ ةالجملإال إلى  ٌُضافالذي ال  رفظال -5

 قبل  -إذا          د -إْذ          ج -حٌُث          ب -أ

 (: تاء االفتعال؛ فأبدلْت )ذال( مّدكر) كلمة( فً فاء افتعلجاءْت ) -6

 راء  -زاي          د -ذال          ج -دال          ب -أ

 : فتحي سلمان أبوقديريةالعربي ةإعداد أستاذ اللغ


