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 اخرت اإلجابة الصحيحة:اآلتية قراءة جيدة ثم  آليةاقرأ اأوالً: استعن باهلل و      
ِثريًا مِ نا الظَّن ِ تعاىل: "قال     "ب ب َّْعُضُكم ب اْعًضاواَلا َتااسَُّسوا واَلا ي اْغتا  ِإْْثٌ ۖظَّنِ  ْعضا الب ا ِإنَّ  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا اْجتاِنُبوا كا

 في اآلية السابقة:( الذين )كلمة  -1     .

 أ، ج -د اسم موصول -ج اسم معرب -ب اسم مبني -أ

 

 نوع األسلوب: ( اجتنبوا كثيًرا من الظن)   -2

 جميع ما سبق -د نهي -ج أمر -ب استفهام -أ

 

 قوله: " من الظن" كلمة )الظن( تعرب: -3

 اسم مجرور  -د مفعوال به -ج مبتدأ -ب فاعال -أ

 

 :قوله: " وال تجسسوا" نوع ال  -4

 حرف جواب -د عاطفة -ج ناهية -ب نافية -أ

 

  قوله: " آمنوا" تسمى الواو في الكلمة السابقة:  -5

 حرف جمع -د ضميرا متصال -ج حرف عطف -ب ضميراً منفصاًل  -أ

 

 :كلمة ) كثيراً ( -6

 فعل مضارع -د  فعل ماضي -ج اسم معرب  -ب اسم مبنى -أ

 

 : هي يأتيالكلمة المبنية فيما  -7

 اللذان -د الفتى -ج محمد -ب آلنآ -أ

 

 :سلمت على أبيك كلمة ) أبيك ( اسم مجرور وعالمة جره -8

 سبق جميع ما -د الياء -ج الكسرة -ب فتحةال -أ

 

 :) ال يسود حقود ( نوع األسلوب  -9

 طلب -د نفى -ج نهى -ب استفهام -أ
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 إذا استبدت به األحزان والُحَرق    *بسمة تحيي رفات دمى   أماه يا  :قال الشاعر -10

 :قائل البيت هو

 حسن خطاب -د حسن الزهراني -ج حسن عبد هللا القرشي -ب أحمد شوقي -أ

 

 :معنى ) استبدت (  -11

 تميزت -د انفردت  -ج ظلمت  -ب تفرقت  -أ

 

 )به(: الهاء في قوله -12

ضمير متصل في محل  -ج ضمير منفصل في محل جر -ب ضمير متصل في محل جر -أ

 نصب

 ضمير منفصل في محل نصب -د

 

 ( أمام العبارة اخلاطئة:×( أمام العبارة الصحيحة، وعبارة )√ ثانيًا: ضع عالمة )            

 

 × .الضمائر كلها معربة ما عدا الضمائر المنفصلة -1

 √ يجر المثني وعالمة جره الياء. -2

 × عالمة جر جمع المذكر السالم الكسرة. -3

 √ .للنهي أداة واحدة هي )ال( -4

 √ واحدة  مهما تغير موقعه. االسم المبنى يلزم  حركة -5

 √ االسم المعرب هو الذي تتغير حركة آخره. -6

 × أسماء اإلشارة كلها مبنية. -7

 × عناصر الرسالة: مقدمة، وعرض، ومناقشة. -8

 
 
 
 
 
 
 


