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 اقرأ األسئلة اآلتية ثم اختر اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات املتاحة.  األول:القسم 
 

1 

( إلى ظرف مكان تصبح الجملة :  َوَضَعت  )  ْحَماَلَها( عند تحويل الفعل )َوَضَعت 
َ
َلُة أ  اْلَقاف 

 *تحويل األفعال إلى ظروف. 
13415 

.  -أ َلة  َماَم اْلَقاف 
َ
ْحَمال أ

َ
ع اأْل َماَم   -ب َمْوض 

َ
ْحَمال أ

َ
ُتوَضُع اأْل

. َلة   اْلَقاف 
َماَم  -ج

َ
ْحَمال أ

َ
َضُع اأْل

َ
. أ َلة   اْلَقاف 

 

2 
ْن  اَس  )إ  ر  النَّ  

ُروَك ُتَقد   في الجملة أسلوب:  ( ُيَقد  
 13404 *التعر ف على األساليب اللغوية )االستثناء(

 شرط.  -ج استثناء. -ب تفضيل.  -أ 
 

3 
اْلواو بين اْلكلمات    ا ب 

 هي:  اآلتيةالكلمة التي تحوي َمدًّ
 13380 الصوتية)املدود(.*تمييز الظواهر  

ْيلة.  -أ  ُصُعْود.  -ج َوَصَل.  -ب َوس 
 

4 
َمات    ٍف َمْقُصوَرٍة َبْيَن اْلَكل  ل 

َ
أ تي َتنَتهي ب 

َمُة ال   هي:  اآلتيةاْلَكل 
 13409 *تمييز األلف املقصورة. 

.  -أ يُّ ْخَرى.  -ب اْلُكوف 
ُ
ي.  -ج أ ت 

 الَّ
 

5 

ٌل إلى الطائرة  َد عاد  ، واْسَتمَع إلى  "َصع  ائرة 
عَداًدا إلقالع  الطَّ مان  اْست 

َ
زاَم األ بهدوء، َوَرَبَط ح 

 ." المة   تعليَمات  الس 
 اْلفكرة في هذه العبارة هي: 

 اكتشاف القيم الواردة في النص. *
13402 

األعمال التي قام بها عادٌل    -أ
 في املطار. 

محافظُة عادٍل على آداب    -ب
َفر.   الس 

ية ربط  حزام    -ج أهم 
 األمان. 

 
 

6 

تاًبا.  في الجملة أسلوب:   ك 
ٌد الُكتَب إالَّ  َقَرأ ُمحمَّ

 *التعرف على األساليب اللغوية)االستثناء(.
13378 

 دعاء. -ج نداء. -ب استثناء.   -أ 
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7 

من اختراعات جابر بن حيان صناعة املواد التي تعزل البلل عن الثياب، واختراعات تعزل الورق  
 ومن القصص والتجارب التي قام بها:  الحرارة، عن تأثير 

اَلٍف  " غ  َفًة ب 
َتاب  ُمَغلَّ َن اْلك  ْخَرى م 

ُ
اًل َبْيَن َيَدْيه  ُنْسَخًة أ اَن َحام  ُر ْبُن َحيَّ يٍل ُمْزَداٍن  َدَخَل َجاب  َجم 

َن اْل  ، َفَصَدَرْت م  ار 
د  النَّ ي َمْوق  ْسَخة  ف 

ْلَقاء  النُّ إ  ر يَن ب   اْلَحاض 
َ
، ُثمَّ َفاَجأ ة  يَّ ْساَلم  ُقوش  اإْل  النُّ يع   ب  َجم 

 َجاب  
نَّ
َ
الَّ أ ، إ  ار 

َن النَّ َتاب  م  ْنَقاذ  اْلك  ْسَرَع َبْعُضُهْم إل  
َ
، َوأ ْنَكار  ار   َصَرَخاُت االْست 

َن النَّ ْخَرَجُه م 
َ
ًرا أ

اَر َلْم َتْمَسْسُه. "  نَّ النَّ
َ
يًما، َوَكأ  َسل 

ار؟ اإلجابُة هي:  ذي ألَقاه جابرًا في النَّ تاب الَّ  ملاذا لم َيحترق اْلك 
ة )كيف-املقروء: استيعاب  *  ملاذا(. -يجيب إجابات تعليلي 

13416 

ًنا  -أ ه كان ُمزيَّ ُقوش   ألن  النُّ ب 
 . ة  يَّ ْساَلم   اإْل 

تاب َمصُنوًعا من  -ب ن َورق الك  أل 
جر.    ورق الشَّ

ي   -ج نه َوَضع َمادًة َتحم  أل 
تاب.   َورق الك 

 

8 
 الجملة التي فيها ظرف زمان هي: 

 13397 تمييز ظرف الزمان )صباًحا مساًء(. *
يُر صباًحا.  -أ يُر   -ب َتعوُد العصاف  ها.تط  ْعَشاش 

َ
لى أ .  -ج العصافيُر إ  ُيوُر َعلى األْشجار  ُف الطُّ  َتق 

 

9 

بي"
َ
ب  َيا أ ع 

ل  ، وقال: الطائرُة َليسْت مكاًنا ل  ْن َعَبث  اأْلْطَفال  ٌل م  َش عاد   "ُده 
ٌل؟ اإلجابُة هي:   ملاذا ُدهش عاد 

 والقيم.*اكتساب االتجاهات 
13400 

ه كان سعيًدا  -أ . ألن  َفر 
ًئا.   -ب بالس  نه شاَهَد ُسلوًكا َخاط  ائَرَة َضْخَمًة.  -ج أل  نه رأى الط   أل 

 
 

10 
َمات   َتاٍء مربوَطٍة َبْيَن اْلَكل  تي َتنَتهي ب 

َمُة ال   هي: اآلتية اْلَكل 
 13381   بين التاء والهاء. التفريق*
ة.  -ج امْلَياه.  -ب ُوجوه.  -أ  اْْلَحبَّ

11 
اْلياء بين اْلكلمات    ا ب 

 هي:  اآلتيةالكلمة التي تحوي َمدًّ
 13407 *التمييز بين أنواع املدود. 

يلة.  -أ .  -ب َوس  ه  ُب.  -ج َبْيت   َيج 
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12 

ْن " ث   م  َلوُّ ْضَرار  التَّ
َ
ى    :أ ٍة، َحتَّ يَّ ْسَماٍك َوَنَباَتاٍت َوُشَعٍب َمْرَجان 

َ
ْن أ ة  م  ْحَياء  اْلَبْحر يَّ

َ
اْلَقَضاُء َعَلى اأْل

." َباَحة  لس   َحٍة ل  َثًة َوَغيَر َصال  ي اْلَعاَلم  ُمَلوَّ َحار  ف  ئ  اْلب  ْن َشَواط  يٌر م  ْصَبَحْت َكث 
َ
 أ

 اْلفكرة في هذه العبارة هي: 
 استخالص األفكار من النص. -: املقروءاستيعاب  *

13428 

أنواع التلوث في    -أ
 العالم.

َهالُك الكائنات البحر  ية   -ب
ثات.   

 بسبب املُلو 
ُملوثات البحر ُتفسد املياه   -ج

 وال تسمح بتكريرها. 
 

 ( أمام العبارات اآلتية :  ✖أو خطأ )     )✓أجب بعالمة صح )  الثاني:القسم 

13 
يَقٌة(   يَكٌة( ضدها )َرق  َمُة )َسم   َكل 

 *اكتشاف داللة الكلمة من خالل الترادف والتضاد. 
13922 

14 
ة  م( )ال( قمري  ْسل 

.  في كلمة )امْلُ ُم كريُم األخالق  ْسل 
 امْلُ

 الشمسية. *التفريق بين )ال( القمرية و )ال( 
13362 

15 
ائَرُة( أقَلعت كلمة  ْقَلَعت  الط 

َ
 مختومة بتاٍء مفتوحة. )أ

 *التمييز بين التاء املربوطة والتاء املفتوحة. 
13369 

16 
ائرة تحلق في  ة   السماء.الطَّ ائرة( )ال( قمري   في كلمة )الطَّ

 الشمسية. *التمييز بين )ال( القمرية و )ال( 
13923 

17 
يح   َجىاْلُعَلَماء ُهْم َمَصاب   تقدير العلماء. ، في الجملة السابقة داللة على الدُّ
 اكتشاف القيم الواردة في النص.   *االستيعاب القرائي،

13375 

18 
َباَدٌة كلمة مختومة بتاٍء مفتوحة.  َباَدٌة( ع   )اْلَعَمُل ع 

 *التمييز بين التاء املربوطة والتاء املفتوحة. 
13376 

19 
ي ُوُجوه  اآلخريَن َتعاُمٌل حَسٌن. ُم ف  بسُّ  الت 

 اتجاهات وقيم التسامح وحب األخرين. *اكتساب 
13366 

20 
جيج( معناها )اْلُهُدوء(  َمُة )الض   َكل 

 *اكتشاف داللة الكلمة من خالل الترادف والتضاد. 
13363 
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 مفاتيح اإلجابات  

 اإلجابة الصحيحة  رقم السؤال 

 أ  1
 ج 2
 أ  3
 ب 4
 ب 5

 أ  6

 ج 7

 أ  8

 ب 9
 ج 10
 أ  11
 ب 12
13 √ 
14 √ 
15 √ 
16 ꭓ 
17 √ 
18 ꭓ 
19 √ 
20 ꭓ 

 
 
 
 

 

 

 


