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 ؤلاجابت باللؼت العزبيت فقط 

I . 10))                   اث آلاجيت حسب ؤلارشاداثأكمل الفزاػ x 1 = 10 Marks   

     

 ليع / ما / لم / ال / إال / لً (:  اهِف كل عبارة مما يأحي بأداة مناسبت مما بين القىسين ( 

 يىاٌ الظازق احترام اللىم ---- .1

 يفىش الظازق بما طسق  ---- .2

 الصحساء كسيبت ---- .3

  كصس عماٌ الىظافت بعملهم ---- .4

 

 (هره/ هرا/ هؤالء/ هاجان/ هاجين/ هران): ضع اسم ؤلاشارة اإلاناسب في اإلاكان الخالي مما بين القىسين 

 الىسس ي ----يجلع الطالب على  .5

 الصهسة ----اهظس إلى  .6

 الطالبخان اليشيطخان ----جاءث  .7

  الطالب املجتهديً ----هظسث إلى  .8

 

 (يرهبان / ييىهىا / يلىمىن )  فعال مناسبا من ألافعال الخمست مما بين القىسينفي اإلاكان الخالي ع ض 

 وزاء إلامام في خشىع ------املصلىن  .9

 أحسازا في بالدهم ----علد العسب العصم على أن  .11

 

.II   8))           أسئلت فقط لثماهيتأجب حسب ؤلارشاداث x 2 = 16 Marks        

 

  ثم ابدأ الجملت بهاالتي جحتها خط إلى الجمع  تالكلمحىل          

 في امللعب الطالبيلعب  .11

 إلى املصىع عاملتذهبذ  .12

 جحذ الجظس اللازبانطاز  .13

 في املدزطت الىلداندزض  .14
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  حّىل الفعل في الجملت إلى فعل مجهىل وػير ما يالسم                  

 فخح الخادم الباب .15

 جسبط املسأة الفسض .16

 ء الىهسبائي الشازعيض ي .17

      لّىن أحمد الىسة .18

 

  اضبط أواخز الكلماثأكمل الفزاغ باسم معدود مناسب ثم              

 --------زأيذ في العش أزبع  .19

 --------في الفصل أحد عشس  .21

 -------في الصىزة اثيخا عشسة  .21

 ----حفظذ مً اللسآن خمع عشسة  .22

 

III   .6))         رشاداثمن آلاجيت حسب ؤلا  سختاكخب الجىاب ل x 4 = 24 Marks  

 

 ضع في اإلاكان الخالي النعت اإلاناسب ثم اضبطه                    

 -------ال جصّدق اللصص )أ(      .  23

 يمأل املعدة ويضّس بالجظم ------الطعام )ب(           

 خير مً املؤمً الضعيف -----املؤمً )أ(     . 24

 ججعل لً أصدكاء هثيريً ----املعاملت )ب(          

 فىق الشجسة -----زأيذ طائسجين )أ(     . 25

 ------جىخب الخلميرة الامخحان )ب(        

 

 ضع مكان النقط فيما يأحي فعال مضارعا واضبطه                                   

 -------هرهب إلى الصحساء وي )أ(     . 26

 ألخي الصغير -----لً )ب(           

: إذن )أ(     . 27  --------يلٌى الصديم: أشوزن اليىم، فخلٌى

 في الصف ------كاٌ ألاطخاذ للطالب: ال )ب(           

 معه -------إْن يظافس أخىن )أ(     . 28

 دزطهما. ------الخلميرجان لم )ب(        
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 ضع ألاسماء اإلاىصىلت آلاجيت في جمل مفيدة                   

 اللران  )أ(    . 29

 الر َْيً)ب(           

 التي)أ(      . 30

 الالحي )ب(            

 

  آلاجيت في جمل مفيدة الضمائز ضع                   

ًّ )أ(    .   31  ه

 هما)ب(          

 

.IV       2))                                 من آلاجيت اثنينحاوْل x 15 = 30 Marks 

 

  اإلاصححت مما بين القىسينبالكلماث  اثالفزاػ وامأل الفقزجينأعْد كخابت             

 

 ----)اشااتهس( بهاهااا هثياارة املعابااد واملاادازض. وكااد كاااٌ املؤزخااىن إاهااا   -----، ألازجاااء)واطااع(  -----إن اللاااهسة مديىاات . 32

م(. فااااائذا شزأهاااااا أدهشاااااً أن  ----)واااااان( مكجاااااه لىثيااااار ماااااً   -----)شاااااازعها( مصدحمااااات، وحىماااااذ باااااهن هظامهاااااا  ------)العاااااالف

، إلاوظااان)أبدعااه( يااد  -----)الار(( إاهااا مااً أجماال ماا  ----)اللااديم( وآثازهااا  -----)جميلات(، ولااى زأيااذ بعاد مظاااجدها 

 وإجلان. )وان( زجاٌ جّد  -----)طسوز(، ولعلمذ أن العسب  ----ملألث كلبً 

 

ىاس(، )مب ----)عجال( باه فاي أٌو الليال ليظاديل   ----فيجاب علاى الخلميار أن حخاج إلاوظاان بطبيعخاه إلاى الىاىم، ي. 33

)املخياف(، ويضاس  ----)هام( علب ألاول، فائن ذلاً يظاألاب ألاحاالم  ----فئهه إن أطاٌ الظهس ضعف علله. ويحظً أال 

)غظاااال( جظاااامه  ----ن )جمخااااع( بساحااات الىااااىم، وييب اااي أ ----)دزطااااه( مباشاااسة، وإال لاااام  ----املعااادة، أو بعااااد أن يظاااخرهس 

 )اكشعس( مً البرد. -----)غطى( جظمه في الشخاء بما يدفئه، حتى ال  ----)كرز(، وأن  ----ويصيل ما علم به مً 

 

 اليليت التي جدزض عً مذكزة مىجشةاكخب  .34

   عً أصدكائًاكخب مذكزة مىجشة  .35


