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من  جزء الثالث. وعلى الطالب أن يجيبتشتمل هذه الورقة على ثالثة أجزاء: الجزء األول، والجزء الثاني، وال

 األجزاء كلها.

 (5x2=10)                   إجابتها كلها ولكل سؤال رقمان.شتمل الجزء األول على خمسة أسئلة إجبارية والمطلوب ي -1

 (2x5=10)   .  ة أسئلة والمطلوب إجابة أي من اإلثنين منها ولكل سؤال خمسة أرقامخمسيحتوي الجزء الثاني على  -2

 (1x10=10)              تكون الجزء الثالث على ثالثة  أسئلة  والمطلوب إجابة سؤال واحد منها وله عشرة أرقام.ي -3

 

 

 (5x2=10)  الجزء األول 

 

 أسئلة ذات خيارات متعددة. -1

ي ساعة  .1
ٔ
 !یا عائشة ،إلی الجامعة………… في ا

a- تذهب  b- تذهبين c- يذهب  d- يذهبن 

 "لتقت  "تأتي صيغة األمر من فعل  .2

a-   ل ت 
ْ
ق
َ
ْل ا   -b        أ ت 

ْ
  -c          ق

 
ْل ا ت 
ْ
  -d   ق

 
ْل ا ت 
ْ
 ق

 بعد حرف االستفهام:يكون المبتدأ    .3

a-        
ً
  -b  نكرة

ً
  -d  المعرف بالالم -   c معرفة

ً
منصوبة

 
ً
 ظاهرة

 المنادى المضاف يكون ......... .4

  a - 
ً
  -b  مرفوعا

ً
  -c منصوبا

ً
  -d  مجرورا

ً
 مجزوما

 كلمة "قط" تستخدم لنفي حدوث الفعل في الزمن ............ .5

a -الماض ي b -الحال  c  -المستقبل  d -المضارع 



 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 أسئلة ذات أجوبة قصيرة -2

 عمل الحروف الناصبة؟ما  -1

 ماذا تعرف عن فعل النهي؟ -2

 ماذا تعرف عن أسماء األلوان وأوزانها؟ اشرحها باألمثلة. -3

 اكتب الفرق بين "كم" الخبرية و"كم" االستفهامية باألمثلة. -4

 ستعمالها.وطريقة ااكتب معنى كلمة "إنما"  -5

 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 طويلةأسئلة ذات أجوبة  -3

 اكتبه مفصال مع األمثلة. ما هو النداء وما هو إعراب المنادى؟ -1

؟ ا ما هي أحكام المبتدأ -2
ً
 كتب مع األمثلة.إذا وقع نكرة

 الفرق بين "ال" النافية و "ما" النافية باألمثلة. اشرح  -3
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تشتمل هذه الورقة على ثالثة أجزاء: الجزء األول، والجزء الثاني، والجزء الثالث. وعلى الطالب أن 

 يجيب من األجزاء كلها.

 (5x2=10)                      كلها ولكل سؤال رقمان.يشتمل الجزء األول على خمسة أسئلة إجبارية والمطلوب إجابتها  -1

 2x5=10) ( ثنين منها ولكل سؤال خمسة أرقام.أسئلة والمطلوب إجابة أي من اإل اني على خمسةيحتوي الجزء الث -2

 (1x10=10)                 يتكون الجزء الثالث على ثالثة  أسئلة  والمطلوب إجابة سؤال واحد منها وله عشرة أرقام. -3

 

 (5x2=10) الجزء األول 

 

   أسئلة ذات خيارات متعددة  -1

 .المثبت............... كلمة "س" تخص معنى الفعل المضارع للمستقبل   .1

a. القريب  b .البعيد c .كليهما   d .ليس مما سبق 

 "العثور على"معنى  .2

a. الحصول على  b . النظر إلى cاملحافظة على .      d ش يء. البحث عن 

 أبو العتاهية كان شاعرا ...... .3

a.  إسالميا  bأمويا.   cعباسيا .     dال ش يء . 

 اختر "كم" الخبرية من األمثلة التالية: .4

a. كان في الحافلة؟ 
ً
 !الحادثةفي  أحرق  بيت   نم   كم .b    كم رجال

        c . يسافر إلى الصين؟ 
ً
 غادرت ال. d    كم طالبا

ً
 ؟مدرسةكم بنتا

 األفعال المعتلة بالياء.......... ليس من  .5

a.  رمى  bقال .  c وقى .  dسقى . 

 

 



 (102x5=) الجزء الثاني

 

   ذات أجوبة قصيرة أسئلة -1

 اكتب معاني الكلمات اآلتية واستخدمها في الجمل المفيدة: .1

   
َ
ث

َ
ى  ر واالنشراح  ب(مملوٌء بالسرو    أ( َمك

َ
َنى َعل

ْ
ث
َ
  ج( أ

ه   ْفس 
َ
ْت ن

َ
ق ل 

َ
َعاقب    د( ق     ه(  عاقَب ي 

  شكلها باإلعراب.إلى األردية أو اإلنكليزية و ترجم العبارة التالية  .2

؟ : األب
ً
 أنا اآلن أذهب إلى السوق، أتريدون شيئا

 أريد دفترا. : عمر

 عندي دفتران وأريد دفترين آخرين. : معاوية

 عندي ملفان صغيران وأريد ملفين كبيرين. : بشير

 هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير؟ من أين لك : األب

 اشتريته. : بشير

 بكم اشتريته؟ : األب

 اشتريته بريالين.  : بشير

 امإل الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين.  .3

 مساكن صحية (-يمنحه -النواحي التجارية -تتطلب –يريد  -)تبرع

 فرغب أن .................جائزة ثمينة. أ( 

.إن  ب( 
ً
 الرئيس ..................أن يهدي إليك هدية

 ......................للعّمال بكثير من المال لبناء .............................لهم. ج(

 كانت أعماله التجارية .............................سفره إلى القاهرة.  د(

 ....................ظهر ذكاء جالل  بين التجار في ................... ه(

 رتب الكلمات اآلتية لتكون منها جملة مفيدة صحيحة.  .4

 حاول  -قريته -أن يعبروا -ألعماله -عن -وقدرهم -حبهم -أهل  -أ 

ْن  -صار -كبار -في -حتي-تجارته -األغنياء -ب    -واستمر   -م 

  -بصدق   -أمانة   -ج 
 
 -لصغار -التجار   -أخذْت  -الشركة

ْن  -قرية   -القرى   -د  ه   -الجسم   -في -جالٌل  -م   عاش -منذ -شاب -سنوات   -نحيف -اسم 

 أن -في-استطعت -في -أنجح -التجارة -الحياة -ه 

 أدخل حرف النصب المناسب عل كل من األفعال المضارعة اآلتية: .5

 يسرني .............. تصلي  مع الجماعة   -أ



 يذهب محمد إلى الملعب ........يلعب  -ب

 ........تفكر أوال قبل اإلجابةعليك  ج ـ

 يجب ........ تنظف أسنانك كل يوم -د

 اجتهد ......تنجح وتتفوق   -ه

 

 (1x10=10) الجزء الثالث

 

   ذات أجوبة طويلة أسئلة -2

عن صفة األمانة وكيف تساعد هذه الصفة في  كتباصة: "الراعي األمين " باإليجاز و الق لخص .1

 تنمية شخصية المتصفة بها؟

 هي األفعال الخمسة وما أحكامها اإلعرابية؟ما  .2

 ترجم األبيات التالية إلى اللغة األردية أو اإلنكليزية وقم بتحليل الكلمات التي تحتها خط.  .3

رُّ  -1
َ
ال  ش

َ
ـَمق

ْ
ب   ال ذ 

َ
ك
ْ
 ال

 

ر   
ْ
يـ
َ
َصال  خ ـخ 

ْ
 األدب   ال

 

ل  َعْيٌب   -2
ْ
خ ح  الب  اض 

َ
 ف

 

ـح    ٌر َصال 
ْ
ت ْود  س  ـج 

ْ
 وال

 

اض  الَعْقل   -3
َ
ٌل  ق  َعاد 

 

ْجب    ع 
ْ
ل   َداءٌ َوال ات 

َ
 ق

 

ْمر   -4 ع 
ْ
 ال

ٌ
ٌل  َضْيف  َراح 

 

ـَمال   
ْ
ل  َو ال ل   ظ   َزائ 

 

4.  
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األول، والجزء الثاني، والجزء الثالث. وعلى الطالب أن  تشتمل هذه الورقة على ثالثة أجزاء: الجزء

 يجيب من األجزاء كلها.

 (5x2=10)                     يشتمل الجزء األول على خمسة أسئلة إجبارية والمطلوب إجابتها كلها ولكل سؤال رقمان. -1

 2x5=10) ( ولكل سؤال خمسة أرقام. ة أسئلة والمطلوب إجابة أي من اإلثنين منهايحتوي الجزء الثاني على خمس -2

 (1x10=10)                  يتكون الجزء الثالث على ثالثة  أسئلة  والمطلوب إجابة سؤال واحد منها وله عشرة أرقام. -3

 

 (5x2=10) الجزء األول 

   خيارات متعددة ذاتأسئلة   -1

 .................... مفردا و كانيكون نائب الفاعل مرفوعا بالضمة الظاهرة إذا  .1

(a) صحيح اآلخر  (b) معتل اآلخر  (c) همايكل (d )ال ش يء مما سبق 

 كلمة "عليك" تعد من أسماء األفعال .............. .2

 (a)المرتجلة  (bالمنقولة ) (cالقياسية ) (d) ال ش يء مما سبق 

 اتصلت به نون النسوة.الفعل المضارع يكون مبنيا على .................. إذا    .3

(a)الضم  (bالفتح )  (c السكون ) (dالكسر ) 

 "إن ............. كفاح":   .4

(a 
 
 c)  ( الحياة  b)  ( الحياة

ٌ
 d)   ( حياة

َ
 ( الحياة

 :كأّن القائد أَسٌد    .5

(a) القائد: خبر كأن مرفوع   (b) القائد: اسم كأن منصوب 



(cالقائد: خبر كأن منصوب )   (d :القائد )اسم كأن مرفوع 

 

 

 (102x5=2) الجزء الثاني

   أجوبة قصيرة ذات أسئلة -2

  ل؟بالفع هةماذا تعمل الحروف المشب .1

 ما هي المواقع التي يكون الفعل المضارع مجزوما فيها؟ اكتب باألمثلة. .2

 ما هو الجمع وكم قسما لها؟ .3

 اذكر أحكام جمع المكسر باألمثلة. .4

 ترجم الجمل اآلتية إلى اللغة العربية .5

I. Your hope is disappointing. 

II. Road accidents are common in big cities. 

III. Computer is the latest invention of science. 

IV. India is bigger than Srilanka in territory and population. 

V. The minister returned to the capital. 

   

 (1x10=10) الجزء الثالث

 

 (1x10=10)  ذات أجوبة طويلة أسئلة -3

 اذكر إعراب األسماء الخمسة مع األمثلة. .1

2.  .
ً
؟ و ما هي طريقة صياغة فعل النهي مفصال

ً
، و اصطالحا

ً
 ما هو تعريف فعل النهي لغة

 :باإلنجليزية التالية الجمل ترجم .3

ٌم  .اليوم عالم في الرئيسة المشكلة هو للجميع   الطعام  
َ
نتظر ال جائٌع  فعال ًما يكوَن  أن أبًدا منه ي 

َ
 عال

ًما سال    .م 
 
  الهند   حكومة

ٌ
  قوية

ٌ
 جْمع   عن مسئول  الوزير .حاز م رأي   اتخاذ   على قادرة   وهي .وساهرة

ًصا أظنه كنت   .الطعام   خل  م جعل إن .خيانته اكتشفت حتى م 
َ
  وأكثر وأسهل أنسب مكاًنا العال

ً
 راحة

 هذه .إحراًجا األشد الوقت في األزمة نشأت .األسئلة   تلك من أصعب   األسئلة هذه .فيه للعيش

قة بسْحب اقتراًحا البرلمان   رفض .العاصمة إلى الوزير   عاد .جًدا واضحة مشكلة  .الحكومة من الث 

صتو  َدْت  ما .الخدمات وتقديم البضائع إنتاج في اإلنسانية املجموعات بعض تخص  ّد 
 من كثير في ح 

يم القضايا  .االعتباطية الزائفة الق 
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[05x02=10]  2  5  .1

[02x05=10]  5  .2

[01x10=10]  10  .3



 -1

 d  c  b  a
 -2

 d  c  b  a
 -3

 d  c 



b 
 a

  -4

 d  c  b  a


 5

1856 d 1779c 1744 b 1797a


 -1  
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 -3





 -4
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 -3
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[05x02=10]  2  5  .1

[02x05=10]  5  .2

[01x10=10]  10  .3


 1

 d  c  b  a
 2

7d 9c 12b 11a
 3

 d  c 


b  a
  -4

 d   c  b  a
 -5

 d  c  b  a


 1


 2

 3



 4

 5


 -1









 -2
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[05x02=10]  2  5  .1

[02x05=10]  5  .2

[01x10=10]  10  .3


 1

 d  c  b  a
 - 2

 d  c  b  a
  -3

 d  c  b 



 a
 -4

 d  c  b  a
 -5

 d  c  b  a


 -1

  -2

  -3



 
 4

 5


 1

 2

 -3


