
 ٕموذج اختبار ن

 الُخطا شذى الربى بكى
 ) ، شذى ، الربى ، بكى الُخطا  (

 ............كل الكلمات السابقة صحٌحة ما عدا
ٔ 

 فً آخر حرف
رابعة فأكثر ومسبوقة 

 بٌاء
 أصلها واو أصلها ٌاء

 رسمت األلف اللٌنة قائمة فً كلمة الدنٌا

 ...............ألن
ٕ 

 إلى على حّتا إّل 
رسم اإلمالئً للكلمات إلى ، على ، حّتا ، إّل ( ال (

 السابقة صحٌح ما عدا
ٖ 

 أنْ  لن كً لم
حرف ل ٌنتمً إلى عائلة هذه األحرف ) أْن ، لن ، 

  ) لم ، كً
ٗ 

 ( أْن ، لن ، من ، كً )
أْن ، لن ، لم التعلٌل ،  )

 ( كً
 ٘ : من أدوات نصب الفعل المضارع ( أْن ، لن ، لم ، كً ) ( أْن ، لن ، ما ، كً )

 ، حذف النونالٌاء
الفتحة الظاهرة، ثبوت 

 النون
 الفتحة الظاهرة، الٌاء

الفتحة الظاهرة، حذف 

 النون
 ٙ : من عالمات نصب المضارع

 7 . ..........أرحامكم ٌجب علٌكم أنْ  تصلون تصلوا تصال تصلً

 الخطاب الدعوة النص الرشادي اإلعالن
 هو عبارة عن التوجٌهات والتعلٌمات التً نقدمها"

 :المقصود من هذه العبارة  لآلخرٌن".
8 

 فعل ماض مبنً
فعل مضارع منصوب 

وعالمة نصبه حذف 

 النون

فعل مضارع مرفوع 

 وعالمة رفعه الواو
فعل مضارع مرفوع 

 وعالمة رفعه الضمة

 الطعمة الطازجة. ٌختاروا على المواطنٌن أن

 ما تحته خط
9 

 الصبح ٌطردها مدامعها بأربعة سجام
 مدامعها بأربعة سجام    ح ٌطردها فتجري بكأن الص

 ..........المشبه فً البٌت السابق
ٔٓ 

 امرأة َفِرَحة امرأة غاضبة امرأة جارٌة امرأة باكٌة
 مدامعها بأربعة سجام    بح ٌطردها فتجري كأن الص

 ............... شبه الشاعر الحمى فً البٌت السابق بـ
ٔٔ 

 فوائد التعلٌب أضرار التعلٌب تعرٌف التعلٌب مقاومة الفساد

إن الحفظ بالتعلٌب ،ٌعد من وسائل حفظ األغذٌة "

وذلك بتعبئتها بطرٌقة تقنٌة داخل عبوات مناسبة 

محكمة القفل ثم معاملتها حرارٌا للقضاء على جمٌع 

 " الفساد المٌكروبً والكٌمٌائً

 : أفضل عنوان للفقرة السابقة هو

ٕٔ 

 الرسالة التواصلٌة النص الحواري النص اإلرشادي النص القصصً
عبارة عن التوجٌهات والتعلٌمات التً  هو........

 نقدمها لآلخرٌن وتختلف باختالف مجالها
ٖٔ 

 ٗٔ ...........من عناصر النص اإلرشادي مقدمة النص خاتمة النص قائل النص الجملة المحورٌة

، الجمل  مقدمة النص

ادٌة ، خاتمة اإلرش

 النص

، الجملة  عنوان النص

المحورٌة ، الجمل 

 اإلرشادٌة

، الجملة  مقدمة النص

 ، خاتمة النص المحورٌة

مقدمة النص ، الجملة 

المحورٌة ، الجمل 

 اإلرشادٌة
 ٘ٔ ...........من عناصر النص اإلرشادي

 

 ٙٔ عالمات فساد األطعمة ما عدا ن كل مما ٌأتً م تغٌر الرائحة تغٌر اللون العلبة اعوجاج  جودة الطعم

 


