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الحديثٌ حتٍ تستقبل القرن الحادي والعشرين  التعلجمجٌوتزويد المدارس بالوساُل  التعلجمقامت الدولٌ بتطوير 
يتعاونون فً الخجر بحجث يعجن أقوياء  علٍ الصحٌ وبذلك ينشأ األطفالحفاظا وتوعجٌ الطّب بمشكّت البجٌُ 

 القوي أخاه الضعجف 
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 نوعه                                      ب ( فعال ً مزٌدا ً وبٌن نوعه   . أ ( فعال ً مجردا ًوبٌن
 جـ( حاال وبٌن نوعها  .                                         د (كم وبٌن نوعها واضبط تمٌٌزها   .

 هـ ( اسما معربا وآخر مبنٌا                                 و ( تمٌٌزا وبٌن نوعه 
 أ( " كم عالما خدم أمته  " ما نوع كم واضبط تمٌٌزها  - 3

 جزء   . اكتب األرقام بالحروف مع ضبط التمٌٌز  8آٌة من  51سور من القرآن و 01ب(  حفظت     
 و غ  ل (  –غ ل و    –ج( نكشف فً المعجم عن كلمة " لغتنا  " فً ) ل غ و     
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 جـ( اسما معربا وآخر مبنٌا                           د ( فعال ٌفٌد الٌقٌن وحدد مفعولٌه 

 كٌف نكشف فً المعجم عن )الشدائد(؟ - 3
 كتابا  08كراسة و85قصص و9اكتب األرقام فً العبارة التالٌة بؤلفاظ عربٌة : " تسلم الطالب  - 4
 حدد نوع كم فٌما ٌلً مع إعراب تمٌٌزها وضع عالمات الترقٌم  " كم جنود شجعان فً بالدنا . -5

  
 

  
 

                   أعرب ما تحته خط أ ـ 
 -: ٌلًمن الفقرة السابقة ما  استخرجب ـ 
 فؼال ً ٍزٌذا ًتذشفٍِ ٗتٍِ دشٗف اىزٌادج  .  -2           فؼال ً ٍجشدا ً ٗتٍِ ّ٘ػٔ .        -1

 اصَا ٍؼشتا ٗآخش ٍثٍْا  -4فؼال ٍؼشتا ٗتٍِ ػالٍح إػشاتٔ                       -3 

 ٍؼط٘فا ٗأػشتٔ  -6ّؼرا ٗتٍِ ّ٘ػٔ                                         -5 

 فؼال ٌْصة ٍفؼ٘ىٍِ ٗدذدَٕا  -8              مٌ ٗتٍِ ّ٘ػٖا ٗاضثظ ذٍٍَزٕا        -7      

 ٍالدظُ٘ . امرة تاىذشٗف ٍغ ضثظ اىرٍٍَز  24دجشج ٗ 12فً ىجْح االٍرذاُ -د

 مٍف ذنشف فً ٍؼجَل ػِ " اإلّضاُ ، اىْاس ( -ٕـ 
 

 
 
 

 -: ٌلًمن الفقرة السابقة ما  استخرجب ـ  :                     أعرب ما تحته خط أ ـ 
 اىزٌادج .فؼال ً ٍزٌذا ً ٗدذد دشٗف   -2فؼال ً ٍجشدا ً ٗتٍِ ّ٘ػٔ .                            -1

 فؼال ٍرؼذٌا ىَفؼ٘ىٍِ ٗدذدَٕا  -4ّؼرا ٗتٍِ ّ٘ػٔ                                                 -3

اللغات سحرا وسر خلودها أنها لغة القرآن  أكثر العربٌة التً تمتاز بالجمال والخلود وما زالت اللغةهً الجمٌلة لغتنا 
   ودادها مقبل علٌها وعلى الناطقٌن بها أن ٌحترموها وكم عشاق لها ٌحفظون أنتالكرٌم ولذا وجب علٌك دراستها و

نجججدهم متمٌججزة األوقججات  علججى التغلججب علججى الشججدائد وفججً أغلججب قججادراتجعججل الفججرد تلججك القججدرة الممٌججزة التججً  الشجججاعة هججً "

 البطولة " عالماتارتسمت على وجوههم  شخصٌاتمن البساطة ولٌسوا بالضرورة  كبٌر شخصٌاتهم بقدر

من هللا والناس فجا بنً كن ذا تواضع يقبلى الخالق قبل  محبوبا" التواضع خلق عظجم إذا تحلٍ بى اإلنسان صار 
 فً الناس " ذكرهواجعل شعارك إعجابك بالمرء خلقى ِ مالى فكم متواضع ذهب وبقٍ  المخلوق

مضجعٌ  سعجىبّغايٌ  اإلنسانو وصوِبوا فالػايٌ أفضل الطرق للنجاح  مؤمنتسعٍ إلجوا وأنت  غايٌلجكن لك 
 " مجسوراللوقت وما يدرك هذه الحقجقٌ إِ ذو العقل فالودف يجعل النجاح لإلنسان 
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 ج( مٌ ٍِ ماذة دافغ ػِ اىذق  . تٍِ ّ٘ع مٌ ٗأػشب ذٍٍَزٕا 

 د(. امرة تاىذشٗف ٗغٍش ٍا ٌيزً   

 ٕـ ( ذخٍش اىص٘اب : 

 ي س س(  –س ٗ س  –) س اس         ّنشف ػِ " ٍٍض٘سا  " فً   :   -1        

 ؽ ي ي ( –ؽ ا ي  –ّنشف ػِ  " غاٌح"    فً     :         )  ؽ ٗ ي  -2        

 ٗ ج ٕـ ( –ٗ ج ح  –ّنشف ػِ " ٌ٘اجٔ " فً       :         ) ي ٗ ج  -3       
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 *  مٌ ٗتٍِ ّ٘ػٖا ٗاضثظ ذٍٍَزٕا  

 د٘ه األسقاً فً اىجَيح اَذٍح إىى دشٗف ػشتٍح : -ج

 صاػح ( . 24أصذقاء فً سديح اصرغشقد 8)رٕة                   

 مٍف ّنشف فً اىَؼجٌ ػِ ) اذصافٌٖ ( ؟ -د 
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 * فؼال ً ٍجشدا ثالثٍا ٗآخش ٍجشدا ستاػٍا   .                * فؼال ً ٍزٌذا ً تذشف ٗتٍْٔ     

 * فؼال ً ٍزٌذا ً تثالثح دشٗف ٗتٍْٖا                      * ذ٘مٍذا ٗتٍِ ّ٘ػٔ .         

 * مٌ ٗتٍِ ّ٘ػٖا ٗأػشب ٍا تؼذٕا                 * ّؼرا جَيح ٗتٍِ ّ٘ػٖا                          

 اصرخذٍد  ( ؟ –أ ( مٍف ّنشف فً اىَؼجٌ ػِ )قاٍد  - 3

 ب ( ذخٍش اىص٘اب :     

 صرح ػششج (  –صرح ػشش  –فً اىقصح ............ فصال             ) صد ػششج  -1           

ٍ  ( –صاػاخ  –) صاػح    اىًٍ٘ أستغ ٗػششُٗ                 -2             صاػحَ
 

 

  
 

 استخرج من العبارة : -:                ب أعرب ما تحته خط أ ـ 
 فعال ً مزٌدا ً بحرف  .  -8                فعال ً مجردا ً .               -0
 فعال ً صحٌحا . -4فعال ً مزٌدا ً بحرفٌن وبٌنهما  .           -3
 معطوفا ٌخالف  -6فعال معتال                                      -5
 حاال وبٌن نوعها  -2اسما معربا وآخر مبنٌا                      -7

 شهر . حول الرقام إلى حروف  7ام وع 04ج ( عمرك اآلن 
 كم محافظة فً مصر . ما نوع كم  -د

 الغالً (  –كٌف نكشف فً المعجم عن ) نسعى  -هـ 
 
 
  
 

 -: ٌلًمن الفقرة السابقة ما  استخرج-ب:                      أعرب ما تحته خط  -أ

 أمثالى يصاحبى إِشره فّ اتقاء عند هللا يوم القجامٌ من تركى الناس  منزلٌ" إن شر الناس 
 علٍ اتصافوم بالخجر فكم من صديق قاد صديقى للوّك  حريصالذا علجك أن تختار أصدقاءك   

تدمٌرها لغزة حٌث قتلت فً   اعتدائها هذا أكثر  آخرهاوإسرائٌل وكان  العرب"كم من حروب ومنازعات قامت بٌن  
فلسطٌنً وهدمت المنشآت والمساكن وزعزعت األمن فً فلسطٌن كلها واستخدمت أسلحة ٌحرمها  شهٌد من ألف
 "  الدولًالقانون 

نحن نسعٍ إلٍ السّم ونأمل تحقجقى ولن يتحقق إِ بالمجاهدة فالذي يتطلع إلجى يقضً عمره مكافحا من أجلى 
 ونضحً بالػالً ِ الرخجص  

راُعٌ فً شتٍ المجادين  خدماتوأدى للبشريٌ ما كان من قبل حلما مرجوا وقدم لوا  بجتالعلم فً كل  أثرلقد دخل 
 ديدة فً نوضٌ الحجاة ورقجوا ع آثارالمرء فً كل المطالب ولى  نورفوو 
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 فؼال ً ٍزٌذا ً ٗتٍِ ّ٘ػٔ . -2فؼال ً ٍجشدا ٗتٍِ ّ٘ػٔ ً .                     -1

 خثشا ىفؼو ّاصخ ٗأػشتٔ  .   -4فؼال ٍثٍْا ٗآخش ٍؼشتا                           -3

 ّؼرا ٗتٍِ ّ٘ػٔ                      -6َٕزج قطغ ، أىف ٗصو                         -5

 شٍطاُ ( ؟ –اىٍَادٌِ  –مٍف ّنشف فً اىَؼجٌ ػِ )ٌضٍْش  -ج

 
 
  

 
 تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 

 خبر المبتدأ ( –نعتا  –قائم تعرب                   :  ) مضافا إلٌه  - 
 مجزوما (  –منصوبا  –ٌهتم تعرب فعل مضارع  :  ) مرفوعا  - 
 مفعوال ألجله (  –تمٌٌزا  –أمال تعرب                 :   ) حاال  - 

 -: ٌلًمن الفقرة السابقة ما  استخرج
  ً ٍزٌذا ً تذشف .فؼال  -2فؼال ً ٍجشدا ً ثالثٍا ٗآخش ستاػٍا                          -1       

 ّؼرا ً جَيح ، ٗارمش ّ٘ػٖا  -4فؼال ً ٍزٌذا ً تاىراء ٗاألىف  .                            -3      

 فؼال ٍزٌذا تاىَٖزج ٗاىراء  -6فؼال ٍزٌذا تثالثح أدشف ٗتٍِ أدشف اىزٌادج        -5      

 مٌ ٗتٍِ ّ٘ػٖا ٗاضثظ ذٍٍَزٕا  -7      

 اشرشك فً اىشديح خَضٍِ طاىة ٗأستغ ػششج ٍذسصٍِ (.ج( ص٘ب اىخطأ :) 

 د( نكشف عن كلمة " ازداد " فً مادة ...................
 
  

 
 
 أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :   

 خبر (  –نعت  –حال  –جملة " تكمن "  فً محل رفع             :     ) مفعول به  -          
 حال ( –خبر أن  –اسم إن  –:    )  نعت             كلمة " المفتاح " تعرب        -          
 اسم مجرور ( –فاعل  –مضاف إلٌه  –:     ) نعت    " مجرورة ألنها    " الدنٌا -          

 ب (  أخشج ٍِ اىقطؼح ٍا ٌأذً :

 اصَا ٍؼط٘فا ٗأػشتٔ  -2فؼال ٍجشدا ٗآخش ٍزٌذا                     -1         

 ٔ اصَا ٍؼشتا ٗتٍِ ػالٍح إػشات -4اصَا ٍثٍْا ٗتٍِ ّ٘ػٔ                       -3         

 مشاصاخ (11مرة 16ٗج( اصرثذه تاألسقاً دشٗفا ً ػشتٍح ٍغ ذصٌ٘ة اىرٍٍَز : ) اشرشٌد 

 ) مٌ ٍِ جْ٘د  ضذ٘ا ٍِ أجو اى٘طِ ( ٍا ّ٘ع مٌ ٗد٘ىٍٖا ىيْ٘ع اَخش . - 4

 اىثقافح ( ؟ –مٍف ّنشف فً اىَؼجٌ ػِ )ىَرؼيٍَٖا  - 5

 
 
 

 استخرج مما سبق :  -أعرب ما فوق الخط .                    ب  -أ     
 فعال مجردا وبٌن نوعه  -8فعال مزٌدا بحرف وبٌن               -0      
 فعال مزٌدا بثالثة أحرف  -4كم وبٌن نوعها                         -3     

 شبب ( تخٌر  –شٌب  –ج(  نكشف عن الفعل " ٌشب " فً  : ) شاب 
 أدٌب . اكتب بالحروف مع ضبط التمٌٌز  61كاتبة و 78د( زار معرض الكتاب 

 
 

 استخرج من العبارة :  -أعرب الكلمات التً تحتها خط .                           ب -أ 
 وبٌن نوعه . فعال ً مجردا ً  -8نعتا ً وبٌن نوعه .                                 -0    
 فعال ً مزٌدا بالهمزة  . -4فعال ً مزٌدا ً بثالثة أحرف  .                    -3    

بتقدمك فّ هم لى إِ أن ينظر فً مرآة مستقبلك ويتبادل  يوتميتعبد بحبك لقد غدا  قاُموطنً : أصبح الصبح َوابنك 
 فً مجابوٌ ما يعرقل مسجرة تقدمك فكم من نعم يستمتع بوا علٍ أرضك  أمّ التفكجر مع كل أحباُك

إلٍ الثقافٌ العربجٌ وهً بذلك تتجح لمتعلمجوا الحصول علٍ كم  المفتاحفً أنوا  تكمن"إن أهمجٌ اللػٌ العربجٌ 
 والقرون  الدنجاحضاري وفكري هاُل ألمٌ تربعت علٍ عرش 

استقامت طباعهم فً الحٌاة فكم  الوالدٌن فإذا شعر األبناء بالدفء فً ظل األفرادالتً ٌشب فٌها  النواة األسرة هً

 األبناء  رعاٌةأسر أحسنت 

فكم من صديق أحببتى بفضل تلك الصفٌ  نفسى بصاحبوا وتطورتسمو هو الصدق فالصدق صفٌ طريق " لإليمان 
 "  حقلكذبى وتطاولى علٍ اآلخرين بدون الناس وآخر استنفره 
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 كم وبٌن نوعها وأعرب تمٌٌزها  -6فعال ً مزٌدا ً بحرفٌن وبٌنهما  .                 -5   
 درجة  ( .311ة من درج 876ج(  اكتب األرقام اآلتٌة بؤلفاظ عربٌة وغٌر ما ٌلزم :) حصل الطالب على 

 د( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
 ثالثة أحرف (  –حرفٌن  –" انتشر " فعل مزٌد بـ :    ) حرف  -0       
 صفف (  –وصف  –" صفة " نكشف عنها فً : ) صفو  -8       

 

 

 
 أ( أعرب ما تحته خط                    ب(  أخرج من العبارة :

 * فعال ً مجردا وبٌن نوعه  .    * فعال ً مزٌدا ً بحرف .      * نعتا ً جملة وبٌن نوعها .     
 * فعال مزٌدا بحرفٌن            * فعال معتال وبٌن نوعه        * فعال متعدٌا لمفعول واحد      
 وحددهما  * فعال الزما وحدد فاعله                    * فعال متعدٌا لمفعولٌن      

 كم كتابا استعرت  . بٌن نوع كم وأعرب تمٌٌزها  –ج( "كم كتاب استعرت 
 كتاب . اكتب األرقام بالحروف مع ضبط التمٌٌز  0546قصة و987د( فً مكتبة المدرسة 

 القضاء  ( ؟ –كٌف نكشف فً المعجم عن ) الشدائد  -هـ 
 

 

 أ

 استخرج من العبارة :  -أعرب ما فوق الخط .                      ب   -أ       
 فعال ً مزٌدا ً بحرف  . -8فعال ً مجردا وبٌن نوعه ً .                      -0        
 تمٌٌز وبٌن عالمة إعرابه  -4فعال ً مزٌدا بحرفٌن واذكرهما                   -3       
 فعال الزما  -6فعال ٌنصب مفعولٌن وحددهما                 -5       

 قلما . استبدل األرقام بالحروف  08كراسات و5ج( اشترٌت 
 قٌد (  –قود  –د( نكشف عن كلمة " قائد " فً : ) قاد 

  السجابقٌنتتجمع فٌه الفكر وكم مجن علمجاء جمعجوا إبجداع  محٌطا ر العقلاإلى مائة فكرة ص الواحدة" إذا أضٌفت الفكرة 
 جدٌد "  اختراعفى اكتشاف أو 

 ب( استخرج من القرة السابقة                       أ ( أعرب ما تحته خط . 
 فعال مجردا   -8                     تمٌٌزا واذكر عالمة إعرابه   -0
 نعتا جملة   -4                   فعال مزٌدا واذكر أحرف الزٌادة  -3

 جـ ( كم من علماء جمعوا ابداع السابقٌن  ) حول كم الخبرٌة إلى استفهامٌة وغٌر ما ٌلزم . 
 ( اختراعا  . اكتب العددٌن السابقٌن بؤلفاظ عربٌة . 05( علماء  أبدعوا ) 01د ( رأٌت ) 

 السابقٌن ( –اكتشاف  –هـ ( كٌف تكشف فى معجمك عن الكلمات التالٌة ) صار 

الجهل عن اوطانهم فى  ظلمةوالعلماء هم الذٌن ٌؤخذون بؤٌدى الشعوب وٌبددون  وسلمهااألمم فى حربه  سالحالعلم  "
 وكم من شعب تقدم بسبب العلم "  المٌادٌنجمٌع 

 ب( استخرج من العبارة السابقة  :                        أ ( أعرب ما تحته خط . 
 فعال مزٌدا بحرفٌن   -4فعال مزٌدا بحرف   -3     كم وبٌن نوعها   -8              فعال مجردا   -0

 جـ ( أجب بما هو مطلوب فٌما ٌلى : 
 ( طالبة . اكتب األرقام باللغة العربٌة  04( طالب و)  5حضر )  -0
 كم معلما فى المدرسة  ما نوع كم   -8
 .  ) أوطانهم ( فى أى مادة تكشف فى المعجم عن  -3

 تلك الصفة "  لفكم من صدٌق أحببته بفض نفسهوتطهر  بصاحبهافة تسمو فالصدق ص الصدق" لإلٌمان طرٌق هو 

بقوة  مدفوعتتحدى الصعاب فجسجر المرء فً حجاتى وهو  بالقضاء والقدر يريح النفس ويمنحوا قوة غّبٌالتسلجم " 
 لى مخرجا من كل كرب  يجد ومن يؤمن بالقضاء والقدرعزما صبرا وأشد  أكثراإليمان ويكون 

حصٌ فيً األسيبوع ليذلك  تسع عشرةفوو يدرس أكثر من ملتزم فً عملى يجعل ضمجره قاُدا لى  إنسان " المعلم
 لوطنى "  مخلصبى من كافٌ الجوانب فكم من معلم  نوتميجب أن 
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          أ ( اعرب ما تحته خط . 
 كم وبٌن نوعها  .  -4فعال مزٌدا   -3فعال مجردا   -8اسما مبنٌا   -0ب( استخرج من العبرة السابقة 

 ( أٌام والساعة ستون ) دقٌقة ( اكتب األرقام باللغة العربٌة . 7جـ ( األسبوع ) 
 الرخاء ( .  –د ( اكشف فى المعجم عن ) التارٌخ 

المعرفة وبقى المعلم ركٌزة العملٌة التعلٌمٌة رافعا لواءها ومحققا أهدافها المرسومة  مصادر" ما أعظم المعلم تعددت 
فى  زرعه طوال العام وكم من طالب أوفٌاء ٌتغلغل حب المعلم حصادفهو ٌجد سعادته فى نجاح أبنائه ال فشلهم فهم 

 قلوبهم " 

فعال مزٌدا ثالثٌا بحرفٌن  -8فعال مجردا ثالثٌا   -0فقرة السابقة  لب( استخرج من ا أ ( اعرب ما تحته خط . 
 .  تمٌٌزهاكم وبٌن نوعها وأعرب  -4مزٌدا رباعٌا بحر واذكره  -3واذكرهما  
 أربعة ( رواٌات –) أربع  مكتبتً فً -0جـ ( تخٌر  

 عشر ( متفوقا  اثنتً –اثنى عشر  –نا عشر كافؤ المعلم ) اث -8  
 د ( كم من معلمٌن متمٌزٌن فى بالدنا   اجعل كم استفهامٌة وغٌر ما ٌلزم  

 هـ ( اكشف فى المعجم عن كلمة ) ٌجد ( 

شؤنهم فؤورثهم حسن  الخلقفكم رجال رفع  الشقى" األخالق الفاضلة منحة تفوق ذهب الدنٌا وهذه المنحة للتقى ال 
 وثواب اآلخرة "  الذكر

فعال مجردا وآخر مزٌدا  -8كم وبٌن نوعها  -0ب ( استخرج من القطعة :                         أعرب ما تحته خط .  ( أ
 اسما معربا وآخر مبنٌا   -5نعتا مفردا .  -4               تمٌٌزا وأعربه  -3

 جـ ( اختر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
 كتب (  –قصة  –اشترٌت ) ثالثة عشر ... ) كتابا  -0
 ثالثة أحرف (  –حرفٌن  –عل مزٌد بـ .... ) حرف اطمؤن ف -8

 د ( اكشف عن كلمة ) الصلة ( 
إُ اىثقح تاىْفش ذضاػذ اإلّضاُ ػيً اىْجاح ،ٗقذ ٍْذا هللا ػقال ٍَّز تٔ ػِ غٍشّا ٍِ اىَخي٘قاُ، ٌٗجؼيْا ّشنش  -1

 خشٌِهللا ّٗذِ صؼذاء ،ّٗصثخ أمثش اىْاس دشصا ػيً اىرَضل تاىَثادئ ىْْاه ادرشاً اَ

 أػشب ٍا ذذرٔ خظ: -أ

 اىثقح:..................................................................................

 أمثش:..................................................................................

 .................................اَخشٌِ:.............................................

 اصرخشج ٍِ اىفقشج ٍا ٌأذً: -ب

 فؼال ٍجشدا....................................................................... -1

 فؼال ٍزٌذا....................................................................... -2

 ذدَٕا................................................فؼال ٌْصة ٍفؼ٘ىٍِ ٗد -3

 ذٍٍَزا ٗتٍِ ّ٘ػٔ.............................................................. -4

 داال ٗتٍِ ّ٘ػٖا................................................................  -5

 ِ. تٍِ ّ٘ع مٌ ٗأػشب ذٍٍَزٕامٌ ٍِ ػاىٌ أدي دٗسٓ فً خذٍح اى٘ط -جـ

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