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 نوع التابع الذي حتته خط يف اجلملة السابقة:          .                             أمحدقرأت قصائد الشاعر  1
 صفة. ج توكيد.ب بدل. أ
 العمال اجملدون يتجهون إىل مصانعهم مبكرين.        النعت يف اجلملة السابقة: 2
 مصانعهم. ج العمال.ب اجملدون. أ
 التابع الذي حتته خط يف اجلملة السابقة: .                                           نوعشجاعتهأحببت القائد  3
 بدل اشتمال. ج بدل بعض من كل.ب بدل كل من كل. أ
 حماكمة املتهم.                     نوع التابع الذي حتته خط يف اجلملة السابقة: عينهترأس القاضي  4
 توكيد معنوي. ج بدل اشتمال.ب توكيد لفظي. أ
 .                                      املعطوف يف اجلملة السابقة:سافر سعيد وأمين إىل مكة 5
 أمين. ج مكة.ب سعيد. أ
 .................. قرأت الكتاَب 6
 مجيُعه. ج مجيِعه.ب مجيَعه. أ
 باع الفالح الشعري ثم القمح.                                املعطوف عليه يف اجلملة السابقة: 7
 القمح. ج الفالح.ب عري.الش أ
 أطع والديك ..................... 8
 كلتيهما. ج كليهما.ب كالهما. أ
 سيلقى اجلاني جزاءه.                           نوع التابع الذي حتته خط يف اجلملة السابقة: أجلأجل  9
 بدل اشتمال. ج توكيد لفظي.ب بدل بعض من كل. أ

 .................. رجال.سلمت على ..... 10
 إحدى عشر. ج أحد عشر.ب أحد عشرة. أ

 أكلت التفاحات إال ................... 11
 واحدًة. ج واحدٍة.ب واحدٌة. أ

 ............. ما أمجَل 12
 القصَة. ج القصُة.ب القصِة. أ

 نوع املنادى ) رجالن (: يا رجالن، ساعدا احملتاج.                                     13
 شبيه باملضاف. ج نكرة غري مقصودة.ب نكرة مقصودة. أ

 ما حللت املسألتني إال مسألة.                               نوع االستثناء يف اجلملة السابقة: 14
 ناقص منفي.  ج تام مثبت.ب تام منفي. أ

 حضر احلفَل رئيسان ....................... 15
 اثنتان. ج اثنني.ب اثنان. أ

 ما حضر إال ................... 16
 طالٍب. ج طالٌب.ب طالًبا. أ

 التابع الذي حتته خط يف اجلملة السابقة: نوع.                             الروايةقرأت القصة الرائعة ثم  17
 نعت. ج معطوف.ب توكيد معنوي. أ

 نوع التابع الذي حتته خط يف اجلملة السابقة:مجيعهم لزيارتك.          الرائعنيدعوت أصدقاءك  18
 توكيد معنوي. ج نعت.ب توكيد لفظي. أ

 
 

 اململكة العربية السعودية
 اإلدارة العامة للهيئة امللكية باجلبيل

 إدارة اخلدمات التعليمية
 مدرسة الرواد الثانوية ) مقررات (
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 كلتيهما ( كلتاهما)  ذاكرت املادتني: 1
 هشكُل ( شكِله)  أعجبين الكتاُب: 2

 
 (.حقيبة  84( ، وعدد حقائبهم مجيعا ) طفل  2( ، معهم ) راكبا  47نزل منها ) قد ( ، وطائرة  13على أرض املطار )  شاهدت

 

، وعدد حقائبهم مجيعا طفالن اثنان، معهم سبعة وأربعون راكبازل منها ، وقد نثالث عشرة طائرةعلى أرض املطار  شاهدت
 أربع ومثانون حقيبة

 

 

  .مرتبا وواضحا كأخي الطالب، أرجو أن يكون خطانتهت األسئلة ،،، 

 

 ...................... قصًة. اشرتيت من املكتبة 19
 سبعة عشر. ج سبعة عشرة.ب سبع عشرة. أ

 نوع املنادى الذي حتته خط يف اجلملة السابقة:         املهذب، أبشر بالفوز.                    الولد هاأُييا  20
 نكرة مقصودة. ج نكرة غري مقصودة.ب علم مفرد. أ

 ، أبشر باخلري.                               نوع املنادى الذي حتته خط يف اجلملة السابقة:مطيعًا والديهيا  21
 شبيه باملضاف. ج نكرة غري مقصودة.ب مضاف. أ

 ما فاز املتسابقون غرَي ................... 22
 متسابٍق . ج متسابقًا.ب متسابٌق. أ

 قدم رجل حكيم من قرية صديقي خالد.                 النعت يف اجلملة السابقة: 23
 خالد. ج حكيم.ب رجل. أ

 ذي حتته خط يف اجلملة السابقة:.                                     نوع البدل الأغصانهاكسرُت الشجرة  24
 اشتمال. ج بعض من كل.ب كل من كل. أ

 ما حضر املدعوون احلفل ........................ رجلني. 25
 غرَي.-غرَي ج غرِي.-غرَيب غرُي –غرَي  أ

 ................. معلمة فاضلة. إن املعلمَة 26
 عيِنها. ج عيَنها.ب عيُنها. أ

 لُم خالًدا و..................أكرم املع 27
 بكٍر. ج بكٌر.ب بكًرا. أ

 البدل يف اجلملة السابقة:               أكل سعيد التفاحة ربعها.                         28
 سعيد. ج .التفاحةب ربعها. أ

 دان (:يا حممدان، اكتبا الواجب.                                  نوع املنادى ) حمم 29
 علم مفرد. ج نكرة غري مقصودة.ب نكرة مقصودة. أ

 ما أقبَح ................ 30
 الكذُب ج الكذِبب الكذَب أ


