نموذج اختبار 1
أوقفت الدولة استٌراد الدم من الخارج بسبب:

توفٌر األموال

لوفرة الدم فً البنوك

لتالفً انتقال األمراض

عدم الحاجة إلى
عملٌات نقل الدم

1

من أسباب حفظ األطعمة بالتعلٌب

لٌسهل حملها

لشكل المعلبات الجمٌل

أنها أفضل من الطعام
الطازج

لحماٌتها من التلف
والتلوث

أحمد شوقً

أبو تمام

حافظ إبراهٌم

المتنبً

4

المصدر من الفعل " زرع"

مزروع

زارع

زراعة

مزرعة

5

اإلكثار من الحلوى لألطفال ٌؤدي إلى أسنان:

صلبة

مسوسة

المعة

بٌضاء ناصعة

 6تنصب االفعال الخمسة بثبوت النون .الكلمة الخطأ
فً هذه الجملة

تنصب

األفعال

الخمسة

بثبوت

 7قال تعالى  ( :وجعلوا هلل أندادا لٌضلوا عن سبٌله(
ما تحت خط فً اآلٌة السابقة:

فعل مضارع مجزوم
والالم الم األمر

فعل مضارع مرفوع
والالم الم التوكٌد

فعل مضارع منصوب
والالم الم التعلٌل

فعل مجرور والالم
حرف جر

الضمة

الفتحة

السكون

حذف حرف العلة

أفزع

أطلب العالج الطبً
وأصبر

أصبر وال أطلب العالج
الطبً

ألجأ إلى السحرة

2

 3وزائرتً كأن بها حٌاء  ..فلٌس تزور إال فً الظالم
قائل هذا البٌت هو:

8

عالمة نصب المضارع المعتل اآلخر هً

9

ماذا أفعل لو أصبت بمرض والعٌاذ باهلل

11
الجملة التً كتبت بطرٌقة صحٌحة مما ٌلً:
11
قال الشاعر:
بذلت لها المطارف والحشاٌا  ..فعافتها وباتت فً
عظامً
مفرد " الحشاٌا" :

ٌطٌع ٌحٌى ربه لٌحٌى
ٌطٌع ٌحٌا ربه لٌحٌى
ٌطٌع ٌحٌى ربه لٌحٌا
سعٌدا فً الدنٌا واآلخرة سعٌدا فً الدنٌا واآلخرة سعٌدا فً الدنٌا واآلخرة

ٌطٌع ٌحٌا ربه لٌحٌا
سعٌدا فً الدنٌا
واآلخرة

الحشو

الحشا

األحشاء

الحشٌة
َ

12

الشاعر الذي ل ُ ِّقب بأمٌر الشعراء هو:

المتنبً

حافظ إبراهٌم

أحمد شوقً

حسان بن ثابت

13

14

اسم مأخوذ من الفعل لٌدل على حدث مجرد من
الزمن
هذه العبارة تعرٌف لــ:

اسم المكان

المصدر

الفعل الناسخ

اسم الفاعل

أسلوب الشرط هو............

ما أحلى التفوق!

من ٌذاكر ٌتفوق

ال أحب غٌر التفوق

الهمة والتفوق فً
طلب العلم

الطالب على استعداد
لتحصٌل العلم

الطالب سعداء
لتحصٌل العلم

الطالب مستعدون لتحصٌل الطالب ٌستعدون لتحصٌل
 15الجملة التً تحتوي على مصدر استعد هً.........
العلم
العلم

 16الجملة التً تحتوي على مصدر هً .................انطلق الصاروخ مسرعا انطلق الصاروخ انطالقا شاهدت الصاروخ ٌنطلق

17

كتب الكاتب القصة كتابة متقنة
المصدر فً الجملة السابقة هو..........

كتب

الكاتب

كتابة

انطلق الصاروخ
موج ًها
متقنة

