
 
 

 

 

 

 

 )عشرون درجة(     السؤال األول: ظلل الصىاة من اإلجبثبد املتعددح على األسئلخ التبلٍخ: 
   ألنيا: وصل بألف تبدأ )اعمم( كممة .1

 د. ماضي رباعي ج. ماضي ثالثي  ب. أمر رباعي أمر ثالثيأ. 
   بيا: الجممة المدرسة: الى احمد اتجو .2

 د. أربعة أخطاء ج. خطأ واحد ب. خطآن  ثالثة أخطاءأ. 
    ألنيا: وصل بألف تبدأ )اقتطع( كممة .3

 د. أمر سداسي ماضي خماسيج.  ب. مصدر سداسي مصدر خماسيأ. 
   ىو: )ُينتج( الفعل ماضي .4

 د. أنتج ج. ناتج ب. استنتج نتجأ. 
     ألنيا: وصل بألف تبدأ )ابن( .5

 د. مصدر ج. حرف ب. اسم اسم مستثنىأ. 
  تزال. ما والغيوم المساء ........... .6

 د. تثائب ج. تثآب ب. تثاءب تثاؤبأ. 
   الوصل: ىمزة مواضع من .7

 د. جميع ما سبق ج. أمر السداسي ب. أمر الخماسي أمر الثالثيأ. 
 رسمت اليمزة عمى الواو ألنيا  :السؤال في لج حين ثم يجدىا، فمم .8

 د. سبقت بفتح ج. مفتوحة ب. سبقت بضم مضمومةأ. 
   ىي األقواس بين المختمفة الكممة .9

 د. استثمر استمعج.  ب. استأصل  استعمرأ. 
  .......... واألوالد يقرأ، الولد .11

 د. يقرؤون ج. يقرؤن ب. يقرئين يقرءونأ. 
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   قبميا: ضع والقطع الوصل ىمزة كشف وسائل من .11

 د. األول والثاني ج. قد ب. فاء  واوأ. 
  .......... الغرفة .12

 د. مضائة ج. مضأة ب. مضيئة مضيأةأ. 
   ىو: ىنا الوصل ألف حذف سبب محمد؟( معممك )أسم .13

 د. ماضي  ثالثي ج. مصدر ب. اسم ىمزة االستفيامأ. 
  ألنيا: واو عمى ىمزتيا كتبت )لؤلؤ( كممة .14

 د. ساكنة ج. ما قبميا مضموم ب. ما قبميا ساكن مضمومةأ. 
  كانت: إذا )ابن( كممة من الوصل ألف تحذف .15

 د. بين عممين ج. في آخر الكالم ب. في وسط الكالم في بداية الكالمأ. 
   كانت: إذا ياء عمى المتطرفة اليمزة تكتب .16

 د. جميع ما سبق ما قبلها يوصل وبعدها تنوين نصبج.  ب. مسبوقة بكسر مكسورةأ. 
   ىي: يمي فيما خطأ المكتوبة الكممة .17

 د. مبدأين ج. مبدآن ب. شاطآن شاطئانأ. 
   ألنيا: قطع بيمزة تبدأ )ٌأعطي( كممة .18

 د. ماضي خماسي ج. مضارع ب. ماضي رباعي ماضي ثالثيأ. 
   القطع: ىمزة أمثمة من .19

 د. استعد   ج. استعداد ب. أستعد   استعد  أ. 
   األلف: بعد المفتوحة اليمزة أمثمة من .21

 د. دوائر ج. حدائق ب. مسألة  مساءلةأ. 
 )اثنتً عشرح درجخ(   حدد أي العجبراد اَتٍخ صحٍحخ وأٌهب خطأ:السؤال الثبنً: 

 ×  إذا كان أول المضارع مفتوًحا فماضيو يبدأ بألف وصل.. 1
 ×  . الفعل الثالثي الماضي يبدأ بألف وصل.2
 ×  اليتيم فال تقير" ما تحتو خط يبدأ بيمزة قطع ألنو اسم. فأما. قال تعالى: "3
ذا قيل ليم 4  ×  ال يركعون" ما تحتو خط يبدأ بألف وصل ألنو أمر ثالثي اركعوا. قال تعالى: "وا 



 
 

 ×  المتقين في ظالل وعيون" ما تحتو خط يبدأ بيمزة قطع ألنو حرف. إن. قال تعالى: "5
 ×  ال تؤثر حركة اليمزة وحركة ما قبميا في صورتيا الكتابية. 6
 ×  . أقوى الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون.7
 ×    سبب رسم اليمزة فيما تحتو خط أن الحركة األقوى السكون.”ما رأى الفؤاد. قال تعالى: "ما كذب 8
 ×  الكتابة الصحيحة لمحروف )ق ا ر ء ا ن( ىي )قارئان(. 9

 ×   . ما تحتو خط كتب بشكل صحيحكفًئاما زال محمود . 11
 ×  منيا البطون" سبب رسم اليمزة عمى ياء أنيا مكسورة فمالئون. قال تعالى: "11
 ×  )إنفاق( تبدأ بألف وصل ألنيا مصدر لفعل خماسي.. 12

 )مثبن درجبد(    السؤال الثبلث: أجت عن األسئلخ اَتٍخ:
  وضح لم رسمت اليمزة المتوسطة والمتطرفة بيذه الصورة لما تحتو خط: السؤال األول: 

 جميل. الشاطئ .1
 سبقت بكسر

 .جزاءيناستحق المخالف  .2
 مفتوحة وقبميا مد ألف

 عمل اليوم إلى الغد. تؤجلال  .3
 سبقت بضم وىي مفتوحة

 .كفءالعامل رجل  .4
 متطرفة وسبقت بسكون

 .الوضوءأحسن   .5
 أمر لفعل رباعي

 إلى بيتو. مساءً يرجع خالد  .6
 متطرفة سبقت بمد ألف

 .بالبيئةاىتموا  .7
 سبقت بساكن وقبمو مكسور

 .الوأدحرم اإلسالم  .8
 ساكنة وسبقت بحرف مفتوح.


