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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 االختباراُت التجريبّيةُ          
 يـــــــف

 اللَُّغِة اْلَعَربِيَّةِ 
 السَّاِدسُ  فُّ الصَّ 

 
 لُ األوَّ  راسيُّ الد   الفصلُ 

 

 ء من األستاذداإه

   طلعت ناجح طلعت
93984939 
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 األول: النموذج 
 أوال: النصوص القرائية: 

 ن األسئلة التي تليها:أجب عثم (، حتى أراكتكلم )اقرأ القطعة اآلتية بعنوان 

في يوم من األيام كان اإلمام أبو حنيفة يعاني من ألم في رجله بحيث ال يستطيع ثنيها، وبينما " 
كان يجلس في حلقة التدريس استأذن من طالبه أن يمدَّ رجله أثناء تدريسهم، فأذنوا له. وما هي 

هيبته بما فيها من وقار ولبس منظم وعمامة أنه رجل إال دقائق حتى دخل المسجد رجل يبدو من 
ى أبو حنيفة من الرجل ظنًّا منه أنه أحد العلماء؛ فقرر أن يذو علم، وانضمَّ إلى حلقة العلم فاستح

من درسه ثم فتح المجال لطالبه لالستفسار عن يثني رجله ويتحمل األلم فوق األلم حتى فرغ 
 مداخلة من الزائر فإذا به يرفع يده للسؤال فسمح له اإلمام.الدرس وكان اإلمام متلهفًا ليسمع 

 الرجل: متى وقت المغرب؟ -

 اإلمام: عندما تغرب الشمس وتأتي الليل.  -

ن أتى الليل ولم تغرب الشمس، فماذا نفعل؟ -  الرجل: وا 

ن أ حينها تنبه أبو حنيفة أن الرجل ليس على هيئته فقال عبارته المشهورة: " آن األوان ألبي حنيفة
  .يمد رجله من جديد"

 ل(.)أكم............. " هي: انتهى من العمل الذي يقوم بهوردت في الفقرة كلمة بمعنى: "  -1

 .............": هي: الوقار"بما فيها من وقار ولبس منظم"، مضاد كلمة " -2

 د( الجد.  ج( الطيش.  ب( الجاللة.   العظمة. (أ
 في أن يمد رجله؟ه لماذا استأذن اإلمام أبو حنيفة طالب   -3

................................................................................................................. 

 عالم تدل أسئلة الرجل لإلمام أبي حنيفة؟ -4

................................................................................................................. 

 القة العنوان )تكلم حتى أراك( بمحتوى الفقرة السابقة؟ما ع   -5

................................................................................................................. 

 ؟به العلماء   يطلب العلم ليباهي  الذي ما رأيك في اإلنسان  -6
................................................................................................................. 

1
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 (.مدرسة األخالق) ثانيًا: النصوص األدبية: من نص  

 اتـنـبـن أو الـيـنـبـة الــــــــــــــــيـربـتـب  ن األم مدرسة تسامت ـــــضــــحــف
 داتـــوالــــاء الـــسـنــالق الــــــأخـــــــــب  ناً ســــاس حـقـد تـيـولـالق الــــــــوأخ
 أوا بحضن الجاهالت؟!ـشـإذا ن  راً اء خيـــــنـاألبــن بـظـــف نـــيـكــــف

 ات؟ـــنـبـى الـــلـه وعــــــنائـى أبــــعل  اً الم فرضـــأليس العلم في اإلس
 معطاة فيما يأتي: ـة من بين البدائل الاإلجابة الصحيح اختر -1
 ...............................: "ُحْسنجمع كلمة "  (أ

 .محاسن -4حسون           -3    أحسان -2        حسنات -1 
 .......................في البيت الثاني هي:  الوالدات" –الوليد العالقة بين" " (ب

 تكرار.  -4ترادف     -3  س              تجان -2   تضاد                -1  

 (؟فحضن األم مدرسة تسامتالجمال في قول الشاعر: )ما  -2

............................................................................................. 

 :" طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حدد البيت الشعري()قال رسول اهلل  -3
 الحديث الشريف السابق.و الذي يتناسب 

............................................................................................. 

 وضح من خالل األبيات السابقة أهمية التعليم لألمهات وأثره على األبناء. -4

............................................................................................. 

 مك التي بذلت جهدًا كبيرًا لتربيتك وتعليمك؟واجبك نحو أما  -5

............................................................................................. 

 من الشاعر قائل النص؟ -6

............................................................................................. 

 "، البيتين التاليين للبيت اآلتي: مهد ومجدأكمل مما تحفظ من قصيدة "  -7

 حــــــركت نـبـض الـُعال فـي هممي  لـمـحـــــــة مـن وجــــهك الــمـبـتســـــــــم
....................................  ..................................... 

.....................................  ..................................... 
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 ثالثا: التطبيقات اللغوية:  

لعة( عندما بدت أسوارها الشاهقة )كالق بغداد   وهو يستشرفُ  الشاعر أبي نواس هيبةً  نفس)امتألت 
الزخرفة، من الهندسة و  مثالهقة وقد ُبنيت قصورها على الحصينة ومبانيها العظيمة كالجبال الشا
 .تزهو بها نفس اإلنسان )عند( رؤيتها(

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:  -1

 .................فاعل  نائب   -ب               .................مضافًا إليه -أ

 .................فعاًل الزماً  –ج  

 ة السابقة: أعرب ما تحته خط في الفقر  -2

 ..................................................................................... نفس
 ..................................................................................... مثال

 اضبط آخر الكلمتين اللتين بين القوسين في الفقرة السابقة:  -3

 عند  -    لعة كالق -

 حول الجملة اآلتية من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول وغير ما يلزم: -4

 الجملة المبنية للمجهول الجملة المبنية للمعلوم
 ..................................................................................... يثيب اهلل الشاكرين

 ة من بين البدائل المعطاة فيما يأتي:اختر اإلجابة الصحيح -5

 الحالة اإلعرابية التي تلزم المضاف إليه هي: (أ

 .الجزم -4الرفع          -3          الفتح  -2       الجر  -1          
 "المياه تنساب من سفوح الجبال"، الخبر في العبارة السابقة هو:   (ب

 .الجبال -4ساب     تن -3      من سفوح -2    المياه  -1         
 أكمل بوضع اإلجابة الصحيحة مكان النقط في الجملة اآلتية:  -6

 ..................... الفعل الذي يلزم فاعله وال يحتاج إلى مفعول به يسمى الفعل   -أ

 ( هو ...........................ُيْصِبحُ الحرف الزائد في كلمة ) -ب
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 خط: ـعًا: اإلمالء والترقيم والابر 
 رأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها: اق

ذا كان "  كان أبي مولعًا بالكتب في مختلف العلوم في الفقه، والتفسير )  ( والحديث واللغة...، وا 
ة الطبعتين، وقد مكنه عمله مصححًا في المطبع حتى يقتني   الكتاب مطبوعًا طبعتين لم يرتح  
ع فيها، ومنها كونت نواة مكتبتي في القصة والشعر والمسرح )  ( األميرية أن يقتني كثيرًا مما طب

إلخ وكان بيتنا قلعة يؤمها الكثير من الكبار والناشئة الراغبين في العلم، وعلى الجملة فأنت إذا 
 باب بيتنا شممت منه رائحة الدين ساطعة زاكية)  (.    سألت عن مكاننا وفتحت

 ألقواس في الفقرة السابقة. الترقيم المناسبة بين ا اتضع عالم -1

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:  -2

 ..................متوسطة على واوهمزة بها كلمًة  -أ

 ..................ألفكلمة بها همزة متوسطة على  -ب

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يأتي:   -3

 . چمب  ىب            خب     .........مئ   ىئ     يئ  جبچ قال تعالى:  (أ
 .     كؤسٍ  -4                                                    حب      -3      ّكئ سٍ  -2كاءٍس               -1 

 مواضع القوسين الهالليين، عدا:   نجميع ما يأتي م (ب

 عند ذكر مرجع الكتاب.  -2عند ذكر األرقام.                  -1

 .     قبل عبارة االختزال -4ة تحتاج إلى تفسير.  عند ذكر لفظ-3    

أصحابي في غرفة الجلوس، رسمت الهمزة المتوسطة على واو؛  رؤوسرأيت من النافذة  -4
 .................................. ألنها جاءت

 صوب الخطأ في العبارة اآلتية، مع ذكر السبب:  -5

 الصواب الخطأ الجملة
   انع خدمات جليلة لمجتمعهم.يأدي كل من المزارع والص

 خط الرقعة: ـب واحدةً  اكتب الجملة اآلتية مرةً  -6

 .من اغتاظ فكظم غيظه فقد ظفر برضا اهلل تعالى
.................................................................... 
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 النموذج الثاني:  

 أوال: النصوص القرائية:
 : ن األسئلة التي تليهاأجب عثم  اقرأ القطعة اآلتية بعنوان

قطعت السفينة أبحرًا قليلة، ولم يكن معنا الزاد سوى القليل وبعض النقود تعد على األصابع، وحين "
لم يكن يفصلنا عن اليابسة إال أذرع معدودة دعاني بعض اإلخوة إلى التروي قبل النزول إلى هذه 

هلل كفينا، واألدوية قليلة عندنا، لكنني توكلت على ااألرض المجهولة؛ فال أسلحة لدينا، وال أغطية ت
 وآمنت أن األقدار قد تحمل لنا في طياتها خيرًا."

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -1

 بالماء(.االرتواء  –التسرع  –) التأني  .......................: "الترويمرادف كلمة "  -

 األدواء(. –الدواء  –)الداء      .......................":األدويةمفرد كلمة " -

 لماذا دعا بعض اإلخوة قائد السفينة إلى التروي كما تفهم من الفقرة؟ -2

....................................................................................................... 

استخرج من الفقرة السابقة العبارة  )سيطرت على ربان السفينة روح المغامرة واإلقدام(، -3
 التي تدل على هذا المعنى.

....................................................................................................... 

التوكل على اهلل سمة من سمات المؤمن، وضح كيفية التوكل على اهلل في الحياة  -4
 الدراسية.

....................................................................................................... 

 الرحلة بأمان هي: الزاد والنقود و أكمل من الفقرة السابقة: العناصر التي تساعد على إتمام -5
.............................................................................................. 

 (.جنة ُعمانثانيًا: النصوص األدبية: من نص  )

 وليـــــالت مـــــررن بــــها قــصــــــارا  بـنـفـســــــي جـنــــة الـدنـــيـــــــا "ظفارا"
 تــــــرى األزهـــار مـشـرقــــة نـضارا  هي الروض المليء بكل حسن

 وروضــــــات تـبـاهـي الخـلـد دارا  اً لـطـف هـــــواها مـثـل صـفــو الـمـاء
 تـعــــالـــــى وصفها من أن يبارى  وجـنـتـها "صـــــــاللة" وهـــي أرض
 فــــمـن ورد يــــعانــــــــــــــــــــــــق جلَّنارا  زهـــــــور وحـــــدائـــق حمر وخضر

2 
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 فيما يأتي:  اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الـمعطاة اختر -1
 ...............................: "الـدنـــيـــــــا جمع كلمة "  (أ

 .أدنون -4           دنا-3    دناوي -2        دنيات -1 
 .......................: وه "يعانق" الجذر اللغوي لكلمة" (ب

 . عقن -4     يعنق-3                عنق -2                  عانق -1  

 (؟لـطـفاً  الـمـاء صـفــو مـثـل هـــــواهاالجمال في قول الشاعر: )ما  -2

............................................................................................. 

 .جمال "صاللة" ال ينافسه جمال، حدد البيت الذي ينسجم مع المعنى السابق -3
............................................................................................. 

 اذكر بعضًا من مظاهر جمال "صاللة" التي ذكرها الشاعر في األبيات السابقة. -4

............................................................................................. 

 لسياحية المنتشرة في سلطنة ُعمان؟ما واجبك نحو األماكن ا -5

............................................................................................. 

 من الشاعر قائل النص؟ -6

............................................................................................. 

 الحديث الشريف الذي درسته بعنوان: "فضل العلم" كاماًل بسنده ومتنه. اكتب مما تحفظ  -7

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 ثالثا: التطبيقات اللغوية:    

قد على سطح األرض؛ ف الحياةأمر مهم إلنقاذ  (التلوث)على البيئة وصيانتها من  المحافظةإن )
اعتنوا الكتب في الحياة البرية و  (العلماء)ُعقدت المعاهدات الدولية لصيانة البيئة من الدمار، وألف 

 .(بأصناف الحيوانات النادرة؛ لكي تتكاثر وال تنقرض

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:  -1

 ....................................نائب فاعل:  (أ)

 ...............................الزمًا:  فعالً  (ب)

 ............................ :بحرف فعاًل مزيداً  (ج)
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة:  -2

 ..................................................................................... المحافظة
 ..................................................................................... الحياة

 اضبط آخر الكلمتين اللتين بين القوسين في الفقرة السابقة:  -3

  العلماء -    التلوث -
 وغير ما يلزم: للمعلوم إلى المبنيللمجهول  حول الجملة اآلتية من المبني -4

 للمعلومالجملة المبنية  للمجهولالجملة المبنية 
 ...................................................................... ُشِرع  البناُء في المسجد الكبير

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يأتي: -5

 :" مزيديستمعان  الضيوف"، الفعل " يستمعان لحديثتى مع أخته "وقف الف (أ
 .بأربعة أحرف-4         بثالثة أحرف-3       بحرفين-2       بحرف-1          

 "، الخبر في العبارة السابقة هو:  الناس يتعاونون فيما بينهم" (ب

 .يتعاونون-4           فيما-3                 بينهم-2     الناس-1         
 أكمل بوضع اإلجابة الصحيحة مكان النقط في الجملة اآلتية:  -6

 .....................اسٌم مرفوٌع تقدمه فعل مبني للمجهول حل محلَّ الفاعل بعد حذفه، هو -أ

الفعل  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     چ قال تعالى:  -ب
 ...........................هو  السابقة المبني للمجهول في اآلية الكريمة

 ابعًا: اإلمالء والترقيم والـخط: ر 
 اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

ال يعرف تاريخ العروبة واإلسالم قائدًا كخالد بن الوليد وقد كان له مواقف تشهد بفروسيته )   ( "
ة )    اليرموك اجتمع تحت رايته جيوش كثير وبطوالت خالدة وأعظم تلك المواقف بطولته في معركة 

هلل درك يا بن الوليد أطعت امر اهلل )  ( ففزت بلقب رسول اهلل  .( لتأمين حدود بالد المسلمين
    سيف اهلل المسلول)  (.

 الترقيم المناسبة بين األقواس في الفقرة السابقة.  اتضع عالم -1

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:  -2

 ..................نبرةمتوسطة على همزة ا بهكلمًة  -أ

 ..................كلمة بها همزة متوسطة على ألف -ب
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يأتي:   -3

 .چخت  مت  ىت  يت    چ قال تعالى:  (أ
 .     يت   -4     ُيوء ِمُنون   -3      ُيئ ِمُنون   -2              ُيأ ِمُنون   -1 

   :القوسين الهالليينمن مواضع  (ب

 . السبب والنتيجةذكر  عند-2.       التفصيل بعد اإلجمالعند ذكر  -1

 .     عند ذكر جملتين متصلة المعنى-4      عند ذكر لفظة تحتاج إلى تفسير.-3    

؛ ألنها ألف، رسمت الهمزة المتوسطة على " الطمأنينةصافحني "سالم" بابتسامة تبعُث  " -4
 . ........................................................................جاءت

 صوب الخطأ في العبارة اآلتية، مع ذكر السبب:  -5

 الصواب الخطأ الجملة
   على كتفه. سالفئيحمل الفالح 

 اكتب الجملة اآلتية مرًة واحدًة بـخط الرقعة:  -6

 .قال تعالى: "وهي تجري بهم في موج كالجبال"
................................................................................................. 
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 :الثالث النموذج

 أوال: النصوص القرائية: 

 اقرأ القطعة اآلتية بعنوان )الكسالن(، وأجب عما بعدها من أسئلة: 

م جنوبية يدعى الكسالن، والكسالن اسـمن غابات أمريكا ال الغريبة حيوانٌ حيوانات الشجرية ـ" من ال
 لَّ كله، حتى في عراكه. يقضي الكسالن جُ هو بطيء في كل شيء: في تنقالته وأعلى مسمى؛ ف

شبه عاجز  معقوفة. وهوـخالبه القوية الـأوقاته متعلقًا باألغصان مقلوبًا رأسًا على عقب، بواسطة م
الب عليه الطح طويل شعث. غالبًا ما تنمو عر الكسالنِ . وش  جيد السباحةـعلى األرض لكنه ي

جعل من الصعب تبينه بين األغصان، وحركات الكسالن كلها ـمويهًا يـحيوان تـخضر فتكسب الـال
 ي فرائه".ـختبئ وتعشش فـما يشجع الفراشات على أن تـبطيئة م

 ما يأتي: ـما يناسبه مـأكمل الفراغ ب

 .......................يعيش الكسالن في  -1

 ..................مفرده:يجعل من الصعب تبينه بين األغصان، كلمة )األغصان( جمع،  -2

 أوقاته؟ كيف يقضي الكسالن جلَّ  -3

...................................................................................................................... 

 الكسالن التمويه على األعداء؟ ما الذي يكسب -4

................................................................................................................... 

 ما الذي يشجع الفراشات على أن تختبئ وتعيش في فراء الكسالن؟ -5

............................................................................................. 

 ث فيها الكاتب عن الكسالن.حدَّ ـاذكر أربعة أشياء ت -6
1- ............................................ 

2-  ........................................... 

3- ............................................ 

4- ............................................ 

 

 

3 
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 (.مدرسة األخالقثانيًا: النصوص األدبية: من نص  )
 إذا ُسقيت بمــــــــاء المـكــــــــــــرمات  هـــــــي األخــــالق تنبت كالنبات

 عــــــلى ساق الـفــضـــــيلة مثمرات  تــــقـــــوم إذا تـعـهـــــــدها الـمـربــــــــــــــي 
 كـمـــــا اتـسـقـت أنابـيب الـقـنـــــــــــــاة  ـــو لـــــلمــــكارم بــــــاتــــــــــساقوتـــسـمـــ

 بــــــــــــأزهــــــــــــار لـــــــــــها متضوعات  وتـنـعش في صميم المجد روحاً 
 ـــــــــن األمهاتيــــهذبـها كحــــــضـــــــــ  ولـــــــــم أر للخـــالئـــــــــق من محل  

 اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الـمعطاة فيما يأتي:  اختر -1
 ...............................: " المـكــــــــــــرماتكلمة "  مفرد (أ

 .كريمة -4           كرم-3    مكرم -2        مكرمة -1 
 .......................هي:  الثالثفي البيت  "ات ساق" األصل اللغوي لكلمة" (ب

 . سوق -4     وسق-3                ساق -2                  تسق -1  

 (؟كالنبات تنبت األخــــالق هـــــــيالجمال في قول الشاعر: )ما  -2

............................................................................................. 

أعددت شعبًا طيب األعراق، استخرج من  .يم: األم مدرسة إذا أعددتها .حافظ إبراهقال  -3
 األبيات السابقة البيت الشعري الذي يتفق مع البيت السابق.

............................................................................................. 

 .ق الحميدة في النائشةدور األم في غرس األخالوضح من خالل األبيات  -4
............................................................................................. 

 ما الفكرة العامة لألبيات السابقة؟ -5

............................................................................................. 

 يطيع أوامر أمه وال يبرها، فبماذا تنصحه؟صديق لك ال  -6

............................................................................................. 

ى  ى  ائ  چ  " من قول اهلل تعالى:الحجراتكتابة اآليات الكريمة من سورة "أكمل  -7
    چىت  يت  جث      چ لى:إلى قوله تعا.......... چائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  

  ............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 ثالثا: التطبيقات اللغوية: 

 ،تعني التعليم الذي نتلقاه في المدارس والمعاهد، والجامعات الثقافةمن الناس أن  (كثيرال)عتقد ي)
عاهد م نسان داخلفد من المعلومات التي يكتسبها اإلالثقافة هي تلك الرواغير أن المقصود ب

اة بوعي الحيمصاعب ما حوله، والتفاعل مع  فهممن قدرته على  (تزيد)التعليم وخارجها، والتي 
 (.واقتدار

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:  -1

 ............. متعدياً  فعالً -ب                         .............مضافًا إليه (أ)

 .............فعاًل مجردًا د(          .............. بحرفين زيداً مفعاًل  –ج  

 عرب ما تحته خط في الفقرة السابقة: أ -2

 ..................................................................................... الثقافة
 ..................................................................................... فهم

 القوسين في الفقرة السابقة:  اضبط آخر الكلمتين اللتين بين -3

 تزيد -    كثيرال -

 حول الجملة اآلتية من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول وغير ما يلزم: -4

 الجملة المبنية للمجهول الجملة المبنية للمعلوم
 ..................................................................................... .سعاد القصتينعادت أ

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يأتي: -5

 :الفاعل دائمًا يكونائب ن (أ
 .رفوعاً م -4         جزوماً م -3           نصوباً م -2        جروراً م -1          

 في العبارة السابقة هو:   وع الخبرن"، لسماء صافية كأنها بحر لجيا" (ب

 .ملة فعليةج -4     به جملةش -3      ملة اسميةج -2     فردم -1         
 أكمل بوضع اإلجابة الصحيحة مكان النقط في الجملة اآلتية:  -6

 ..................... عالً فمفعول به يسمى تعدى إلى يالفعل الذي  -أ

 ........................... لفعل في العبارة السابقة مزيد بـــــــا( الزرعُ  خضرا) -ب

 

 

almanahj.com/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

 

13 

 

 إعداد األستاذ طلعت ناجح

 : اإلمالء والترقيم والـخط: ابعاً ر 
 اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

ق لك ، وال يتحقويتحلى به من خلق (  ن قيمة اإلنسان فيما يكسبه من علم ويبذله من جهد )إ
باهلل،  لرفعة وطنك مع اإليمان الراسخ ا، ولتعمل جادًّ في طلب العلم ييابن ، فلتكدحاألمل إال بالعمل

وال تركن إلى الكسل فال مجال لكسالن، واجعل مظهرك الئقًا يجمع بين النظافة والبساطة واألناقة 
اهلل جميل  : "إن-يه وسلمى اهلل علصلّ -وليكن شعارك قول النبي  (  ) عش آمنًا محبوبًا مرغوباً ت

    .( يحب الجمال)

 الترقيم المناسبة بين األقواس في الفقرة السابقة.  اتعالم ضع -1

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:  -2

 ..................اءيمتوسطة على همزة بها كلمًة  -أ

 ..................كلمة بها همزة متوسطة على ألف -ب

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يأتي:   -3

  لى المطار.إ ...................الطريقأبي  لكس (أ
 .     لمائديا -4     لمؤديا -3      لمئديا -2              لمأديا -1 

 ، عدا:  المة الحذفعجميع ما يأتي من مواضع  (ب

 . إلى إغفال جزء من النص اإلشارة-2عند ذكر األرقام.                  -2

 .     عبارة االختزال بعد-4       . لداللة على كالم محذوفا-3    

؛ ألنها لفأ، رسمت الهمزة المتوسطة على الطالب عن موعد االختبارسأل ي -4
 .................................. جاءت

 صوب الخطأ في العبارة اآلتية، مع ذكر السبب:  -5

 لصوابا الخطأ الجملة
   .ال يكف عن الحديث تؤثرمالولد وهو اء ج

 بـخط الرقعة: اآلتية  ية الكريمةآلااكتب  -6

 چ    گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ چ                                                                                                     
.................................................................... 

 كم بالنجاح الباهر، اللهم تقبل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم،أرق حتياتي لمع 
 93944937، لالستفسار طلعت ناجح طلعت /األستاذ                          
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