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 قة اإلجابة اخلارجية املرفقة ظلل االختيار الصحيح لكل من األسئلة التالية يف ور

         :(اهلدى  )األلف يف كلمة (1

 زائدة د  أصلها ألف ج  أصلها ياء ب  أصلها واو  أ

          :ُكتبت قائمة ألن( يافا) األلف يف كلمة (2

 االسم أعجمي د  األلف أصلها ياء ج  األلف أصلها واو ب   األلف رابعة أ

         ........................ االسم املمدود من بني هذه الكلمات هو (3

 صحراء د  أولئك ج  منشأ ب  َاءَس  أ

          ....................إنشاءهمزة املمدود يف كلمة  (4

 للتأنيث د  منقلبة عن ياء ج  منقلبة عن واو ب  أصلية أ

         .........................مكة                                            ماحتته خط قبلزرُت املدينة   (5

 مفعول ألجله د  ظرف زمان ج  ظرف مكان ب   مفعول به أ

         .......................    ما حتته خط ُيعرب                                                  الصفر ساعةحانْت  (6

 اخبًر د  ظرف زمان ج  مفعوالبه ب   فاعال أ

          ..........................علينا شهر رمضان يوم اجلمعة                             املفعول فيه يف اجلملة السابقة حّل (7

 الجمعة د  يوم ج  رمضان ب  شهر  أ

         ........................      ق اإلنسان                                          املخصوص باملدح هوُلالصدق ِنْعم ُخ (8

 اإلنسان د  خلق ج  ِنْعم ب  الصدق أ

          ...........................الرجل املهمل عمله                                           الفاعل يف اجلملة السابقة هو ِبْئس (9

 عمله د  المهمل ج  الرجل ب  بئس  أ

         (:................نعم وبئس ) الفعالن  (11

 جامدان د  متصرفان ج  ناسخان      ب  ناقصان  أ

                              االسم املمدود من الفعل ابتدأ (11

 مبتدأ د  ابتداء ج  إبداء      ب  بيداء  أ
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       ................يقبل االسم املمدود التنوين   (12

 جميع ما سبق د  بالكسر فقط ج  بالفتح فقط ب   بالضم فقط أ

 .ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعال مة خطأ أمام العبارة اخلاطئة  :ثانيا

 خطأ                                 .األلف املقصورة إذا وقعت ثالثة يف نهاية االسم ُتكتب ياءــ 1

 خطأ                                  .ــ كل اسم ينتهي بهمزة متطرفة على السطر ُيعّد ممدودا2

 صح                                                                  (.حيُث وإذا)ــ من الظروف املبنية 3

 حص                                               .منقلبة  (دعاء ) همزة االسم املمدود يف كلمةــ 4

 خطأ                                            .ــ ُيعرب االسم املمدود حبركات مقدرة على آخره5

 حص                                    .يتفقان يف أنهما جامدان (ليس)والفعل ( بئس  ) ــ الفعل6

 صح                                                                .موسى وعيسى علمان أعجميان ــ 7

صح                                                          ــ املخصوص باملدح والذم دائما مرفوع 8


