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 اإلجابة الصحيحة فيما يأتي : راختأ
 ( .... شاحب)  كلمة  معنى ــ  1
 شراق إل الحسن واـ 
 متغير اللون ذابل ـ 
 التفاهم والمحبة ـ 
 .....  بار اآل د كلمة  مفر ـ  2
 البر  –
 آبار  –
 البئر  –
 أو حرفاً ,التعريف السابق هو تعريف ......... مجموعة من الحروف تفيد معنى , وتكون اسماً أو فعال  -  3
 الفقرة  –
 الكلمة  –
 الجملة  –
 مجموعة من الكلمات تكون معنى تاماً , التعريف السابق هو تعريف ......  – 4
 الكلمة  ــ 
 الجملة  ــ 
 النص  ــ  
 ...... هي   اآلتيةالجملة االسمية في الجمل   –5
 الربيع جميل . ــ 

 أقبل الربيع.  ــ
 . تسقط األمطار ــ  
 ...... الجملة الفعلية في الجمل اآلتية هي -6
 السيارةُ مسرعةٌ. ــ 

 أسرعت السيارةٌ. ــ 

 .  محبوب الالصادق   -
 من الكلمات التي حذفت األلف من وسطها رسماً ال لفظاً ..  -7
 كتاب ــ 

 لكن  ــ

 أقالم  ــ 
 من الكلمات التي حذفت األلف من وسطها رسماً ال لفظاً...  -8
 جبال ــ 

 هذا  ــ 
 من ـ ـ
 ...... تتكون الجملة االسمية من ركنين أساسيين هما   -9
 الفعل والفاعل ــ 
 المبتدأ والخبر ــ 
 الجار والمجرور ــ 
 ..... سم الذي تبدأ به الجملة اإلسمية هو الا  -10
 عل الفــ  

 المبتدأ ــ  

 الخبر ــ  
 هو .... االسم الذي يخبر عن المبتدأ ويفيد معنى تاما  -11
 الخبر ـــ 

 الفاعل ـــ 

 المبتدأ ــ 
 .............. والخبر  المبتدأ -12
ً ــ   مجروران دائما

ً ــ   مرفوعان دائما

ً ــ   منصوبان دائما
 . .......... الربيُع....  -13
 جميالً  -

 جميلٌ  -

 جميل   -

   ..............مفيدٌ -14

 العلم  

 العلمُ 
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 العلم  

 أنواع الكلمة ....  -15
 الفاعل والمبتدأ والمفعول به 

 االسم والفعل والحرف 

 فقط  االسم والفعل 

 ............... االسم في الكلمات اآلتية هو  -16
 الكتاب  

 إن  

   قرأ

 ............   الجملة التي تشتمل على فعل هي  -17
 كتاب مفيدٌ ال

 إن الكتاب مفيدٌ 

 قرأ محمد الكتاب  

 ..........   يث النوع إلىسماء من حتنقسم األ -18
 . رد ومثنىمف

 اسم وحرف وفعل . 

 مذكر ومؤنث  

 .......... الكلمة التي تبدأ بهمزة قطع هي -19
 استعد 

 البيت 

 قام رأ

 .............. التي تبدأ بهمزة وصلالكلمة  20
 استغفر 

 إلى 

 أقالم 

 ............ الكلمة التي تبدأ بهمزة قطع هي-21
 المدرسة 

 ابن 

 إنسان 

 ............ الكلمة التي تبدأ بهمزة وصل هي -22
 أعداد 

 إالا 

 ابتسم 

 .... عندما تدخل )ال( على كلمة )ليل( فيكون رسمها الصحيح  -23

 يل اللا 

 اليل 

 لليل 

 ........... أسلوب النهي فيما يأتي   -24
 ليست السماء ممطرة  

 المزاح  ال تكثر 

 لن يفلح الكسول 

 ( يشمئز)حشرات التي يشمئز منها الناس, معنى  الذبابة من أكثر ال -25
 يقترب ويدنو 

 ينفرويكره 

 فع تيستفيد وين

 ........ يالجملة التي تحتوي على اسم مؤنث ه -26
 فاطمة طالبة مهذبة 

 عبد العزيز طالب مجتهد 

 الجبل مرتفع 
 -( : ابالهدايا والنقود " معنى )حب       "وحبانا أبوانا    -27
 منع

 أعطى 

 أخذ 
 ....   (تستهوي )الباهرة , معنى   بأضوائها تستهوي جدة ساكنيها  -28

 تزعج 

 عجب تُ 
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 تغضب 

 ـ الجملة المنفية  مثل : .....  29
 يفوز المجتهد. 

 ليس الجو ممطرا. 

 السوق مزدحم. 

 رسمت التاء فيها رسما صحيحا.   التي لمة  كال اختر ــ  30
 مكتبتٌ 

 كتبتُ 

 السياراةُ 
 ــ .... الطريُق سهال. 31
   لم ــ
   لن  ــ
   ليس  ــ

 أخي أمس .  ــ ........يسافر  32
 لما  
 ليس   

 لم  
 ــ مجموعة األسماء التي تمثل المفرد والمثنى والجمع....  33

 ــ مسجد ــ مسجدان ــ يسجدان 
 ــ بيت ــ بيوت ــ بيات 
 ــ قلم ــ قلمان ــ أقالم 

 . ــ الجملة التي تشتمل على أسلوب نهي ..... 32
 كثيرا.  تسهر  ــ ال

 فيصل في دراسته. ــ لن يقصر 
 ــ هل حضر صديقك؟ 

 ــ الجملة التي تشتمل على أسلوب دعاء .....  33
 ـــ هل قرأت القصيدة؟ 
 ــ لن أهمل واجباتي . 
 ــ اللهم اغفر لي . 

 ــ جمع ) شهادة ( .....  34
 ـــ شهادتان 

 ــ شهاد 
 ــ شهادات 

 ى .... تنقسم األسماء من حيث العدد إلــ  35
 فرد ، مثنى ، جمع مـــ 
 مذكر ،مؤنث ــ 
 سم ،حرف ، فعل. اــ 
   عالمة رفعهما المبتدأ والخبر ــ  36
 الضمه ـــ 
 الفتحة ــ 
 الكسرة ــ 
 الوحدات التعبيرية  ــ  37
 نص فقط. الحرف ، والـــ 
 . سم ، الفعلاال ــ 
 الكلمة ،الجملة ،الفقرة ،النص . ــ 
 ( .....   انخفاض) ضد كلمة  ــ  38
 ارتفاع ـــ 
 افع منــ 
 أشكال ــ 
 ( .....   )الفعل بــما المقصود ــ  39
 . ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن ـــ 
 . ما ال يدل على معنى في نفسهــ 
 ما دل على معنى في نفسه مقترنا بزمن  ــ 
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 .....  الجملة المفية ــ  40
 ذاب ك ليس الطالب ـــ 
 جد لب مالطا ــ 
 حة التفا كل خالد أــ 
 .... الجملة المثبتة ــ  41
 مسجد حمد إلى الذهب أـــ 
 لى الحديقة لم يذهب خالد إ ــ 
   ليست المدرسة واسعة ــ 

 ( .....   النادل)  كلمة   معنى ــ  42
 مقدم الطعام ـــ 
 معد الطعام ــ 
 السائق ــ 
 ب أحمد إلى المدرسة كلمة أحمد ذه ــ  43
 . اسمـــ 
 . فعلــ 
   حرف . ــ 

 ..... ه  ع  فْ ر   ةُ وعالم   فوعٌ رْ ة البْيُت مبتدأ م  البْيُت جميٌل. كلم ــ  44
 الضمة الظاهرة على آخره. ـــ 
 الظاهرة على آخره.   كسرةالــ 
 الظاهرة على آخره.  فتحة الــ 
 .....ها )ال( التعريف تُكتب:يْ ل  ع   تْ ل  خ  إذا د   م  حْ ل   ةُ م  ل  ك  ــ  45
 اللاحم  ـــ 
 حم الــ 
   الللحمــ 

 ..... ب  ر  ش   ةُ لم  . ك  ليب  الح   الدُ وْ األ   ب  ر  ش  ــ  46
 اسم . ـــ 
 حرف. ــ 
 فعل. ــ 
 ..... ملة إلى قسمين تنقسم الجــ 47
 ملة الحرفية. الجملة االسمية والجـــ 
 . ة الفعلية والجملة االسمية  الجملــ 
   ة الفعلية . الجملــ 

 ( .....  طالب ) كلمة  مثنى ــ  48
 . طلبانـــ 
 .  تان طالبــ 
 طالبان. ــ 
 ذهب أحمد إلى المدرسة كلمة )إلى ( ....  ــ 49
 . حرفـــ 
 . فعلــ 
   اسم. ــ 

 .... بُ ر  عْ ة تُ ل  مْ الجُ  ه  ذ  ي ه  ف   (يلةٌ م  ج  ) ةُ م  ل  ( ك  يلةُ م  ج   ةُ س  ر  دْ )الم  ــ  50
 مبتدأ ـــ 
 فعل ــ 
 خبر ــ 
 


