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I .  20))      ب ؤلاشارةحسأجب عن جميع ألاسئلت x 1 = 20 Marks

  

 حىل الكلمت التي جحتها خط إلى الجمع ثم ابدأ الجملت بها          

 في امللعب الطالبيلعب  .1

 إلى املصىع عاملتذهتذ  .2

 جحذ الجظس اللازبانطاز  .3

 في املدزطت الىلداندزض  .4

  حّىل الفعل في الجملت إلى فعل مجهىل وػير ما يالسم                  

 خح الخادم التابف .5

 جسبط املسأة الفسض .6

 يض يء الىهسبائي الشازع .7

   لّىن أحمد الىسة   .8

  اضبط أواخز الكلماثأكمل الفزاغ باسم معدود مناسب ثم             

 --------زأيذ في العش أزةع  .9

 --------في الفصل أحد عشس  .11

 -------في الصىزة اثيخا عشسة  .11

 ----حفظذ مً اللسآن خمع عشسة  .12

 ؤلاشارة اإلاناسب في اإلاكان الخالي ضع اسم 

 الىسس ي ----يجلع الطالب على  .13

 الصهسة ----اهظس إلى  .14

 الطالتخان اليشيطخان ----جاءث  .15

 الطالب املجتهديً  ----هظسث إلى  .16

 ضع في اإلاكان الخالي فعال مناسبا من ألافعال الخمست 

 وزاء إلامام في خشىع ------املصلىن  .17

 أحسازا في بالدهم ----علد العسب العصم على أن  .18

 إلى املدزطت ------ألاوالد لم  .19

 في املصىع  ----------زأيُذ السجلين اللريً  .21
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II .   15))                             آلجيت حسب ؤلارشاداثلاكخب الجىاب x 2 = 30 Marks

  

 ضع في اإلاكان الخالي النعت اإلاناسب ثم اضبطه                  

 يمأل املعدة ويضّس بالجظم ------)ب(   الطعام     -------اللصص )أ(    ال جصّدق   .  21

 ججعل لً أصدكاء هثيريً ----)ب(  املعاملت    خير مً املؤمً الضعيف -----.   )أ(   املؤمً 22

 ------)ب(  جىخب الخلميرة الامخحان     فىق الشجسة -----.   )أ(   زأيذ طائسجين 23

 ضع مكان النقط فيما يأحي فعال مضارعا واضبطه                                

 ألخي الصغير -----)ب(   لً    -------.   )أ(   هرهب إلى الصحساء وي 24

: إذن 25  في الصف ------)ب(   كاٌ ألاطخاذ للطالب: ال  --------.   )أ(   يلٌى الصديم: أشوزن اليىم، فخلٌى

 دزطهما. ------)ب( الخلميرجان لم    معه -------إْن يظافس أخىن .   )أ(   26

  ّف آلاجيت:صز                

 ال يدخل .27

 حظب  .28

 أهسم .29

 يخعلم .31

 ما ضسب .31

 دعا .32

 اهدشس .33

م .34
ّ
 عل

 يظخغفس .35

 

III .   2))    الفزاػاث بالكلماث اإلاصححت مما بين القىسين وامأل الفقزجينأعْد كخابت x 5 = 10 Marks 

)اشااتهس( بهاهااا هثياارة املعابااد واملاادازض. وكااد كاااٌ املؤزخااىن   -----)واطااع( ألازجاااء،  -----ن اللاااهسة مديىاات إ .36

م(. فااائذا شزههاااا أدهشاااً أن  ----)واااان( م جاااه لىثيااار ماااً  ----إاهاااا  )شاااازعها( مصدحمااات، وحىماااذ  ------)العاااال.

)الاار ( إاهااا مااً أجماال  ----( وآثازهااا )اللااديم -----)جميلاات(، ولااى زأيااذ اعااا مظاااجدها  -----بااهن هظامهااا 

 وإجلان. )وان( زجاٌ جّد  -----)طسوز(، ولعلمذ أن العسب  ----)أبدعه( يد إلاوظان، ملألث كلتً  -----ما 

 ----)عجاال( بااه فااي أٌو اللياال ل ظااديل   ----يحخاااإلا إلاوظااان بطتيعخااه إلااى الىااىم، فيجااب علااى الخلمياار أن  .37

)هاام( علاب ألاوال، فائن ذلاً يظاثب ألاحاالم  ----عللاه. ويحظاً أال  )متىس(، فئهه إن أطاٌ الظهس ضعف

)جمخاع( بساحات الىااىم،  ----)دزطااه( متاشاسة، وإال لام  ----)املخياف(، ويضاس املعادة، أو اعاد أن يظاخرهس  ----

)غطاا ( جظاامه فااي الشااخاء بمااا  ----)كاارز(، وأن  ----)غظاال( جظاامه ويصياال مااا علاام بااه مااً  ----وييتغااي أن 

 )اكشعس( مً البرد. -----حتى ال يدفئه، 
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IV .   2))               من آلاجيت بمزاعاة القىاعد اللؼىيت اثنيناكخب مذكزة وجيزة عن x 20 = 40 Marks 

 

 تيليحياحي في ال   .38

 الىخاب أطخاذ   .39

 الهىد في العصس الحديث   .41

   أحّب اللغت العسبيت  .41


