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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  سابع امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية للصف ال

 إعداد المعلمة : دعاء وعل 

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسلة التي تليها :  – 1

طاَر لينظَر إن كان الظبُي مالحقاً ، فلم يَر شيئاً ، فنادى صديقُه ليخرجا. إن الغراب 

نظرت السلحفاة إلى الظبي فرأتُه يطيلُ النظَر إلى الماء ، فقالت : اشرب إن كان 

بك عطش ، ثم رحبت به وسألته : من أين أقبلت ؟ فقال : كنت أرعى فما زالت 

السلحفاة : ال تخْف ، ونحن نبذل لك  األسود تطاردني حتى وصلت إلى هنا ، قالت

 صداقتنا ، و الماء و المرعى كثيٌر ها هنا .

 من كاتب النص السابق ومن أي كتاب أخذ النص السابق ؟ –أ 

............................................................................................. 

 ما معنى كل مما يلي :  –ب 

 لك صداقتنا ......................... يطيلُ .........................نبذل 

 استخرج من الفقرة السابقة ما يلي :  -جـ 

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون ................... حرف ناسخ .........

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره ..................... 

مير متصل في محل جر بحرف الجر .................. فعل ماضي ................ ض

ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة ...................... فعل ناسخ........... 

 فعل مضارع منصوب.......... ضمير متصل في محل نصب...........حرف جر ....

 

 صحح الخطأ في الجمل التالية إن وجد :  – 2

 ثالُث أقالم ................................................ –أ 

 سبعُة دراجات .......................................... –ب 
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 خط إعراباً تاماً :  ما تحتهاعرب  – 3

 لهم . إجالالً رأيُت المعلمين ، فوقفُت  –أ 

.............................................................................................

 إلى تحقيق النجاح . يسعونهؤالء الطلبة  –ب 

.............................................................................................

 لن يفلَح من لم يجتهْد . -جـ 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

  ُكِسَر الزجاُج. –د 

.............................................................................................

 .............................................................................................

 د .بج يعملون المهندسون -هـ 

............................................................................................. 

 

 حول الجمل التالية من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول :  – 4

 درَس الولُد الدرَس ............................................................... –أ 

 الولُد التفاحَة ................................................................ أكلَ  –ب 

 ما مصدر الكلمات التالية :  – 5

 زرع ............... نبح ...................... صنع ................... نزل ...........

 اضبط اخر الكلمات التي تحتها خط ضبطاً صحيحاً :  – 6

األوالُد بالكرة اليوم. يلعب لن –الطالُب .                          ب  يدرسلم  –أ 

  


