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 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

:المصدر الذي يبن علة الفعل هو -10
.         المفعول بهأ. 

.  المفعول المطلقب. 

.     المفعول معهج. 

 .المفعول ألجلهد.  

:حرف العطف ) ثم ( يفيد -10
.    الجمع والمشاركةأ. 

.        الترتيب والتعقيبب. 

.      الترتيب والتراخيج. 

 .التخييرد. 

( أفادت أو:وقعت الغزوة في السنة الثامنة أو التاسعة للهجرةفي جملة: ) -10
أ.التخير. 

ب. التقسيم.       

.      كج. التشكي

د. اإلباحة.

هو: توكيداً لفعلهالمصدر الذي يذكر  -10
أ.  المفعول المطلق.  

ب. المفعول ألجله.  

ج. المفعول به.     

 د. جميع ما ذكر.

إذا جمعنا كلمة مستاء فإن الكتابة الصحيحة لها هي: -10
أ. مستاءون. 

ب.  مستائون.   

ج. مستاؤن.      

د. مستاأون.

:( الجملة المخطوط تحتها في محلالشمس في خدرها) سافرت و -10
أ.  نصب ظرف.     

ب. رفع فاعل.      

ج.  نصب حال.     

د. ال محل لها من اإلعراب.
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"قابلت أخاك زيداً : " نا( في قولزيداتعرب كلمة ) -10
أ. مفعوال فيه.    

.   ا  ب.  مفعوال مطلق

ج. حاال .     

 د. بدال .

"الرجل خاتماً ذهباال يلبس في جملة "  ذهباً  -10
أ. مفعول به .   

. بدلب. 

.      تمييزج. 

.توكيدد. 

:صفة الظرف عنهفيها  تواحدة من الجمل التالية ناب -10
  انتظرتك طويال من الوقت.أ.  

   انتظرتك بعض الوقت.ب. 

.       انتظرتك كل الوقتج. 

 .جميع ما ذكرد.

:من الكلمات التالية تبنى على الكسرواحدة  -01
.   يومأ.  

.   أمسب. 

.  غدج. 

.ليل د.

لم تلحق الفعل تاء التأنيث:والقمر"  مع الشمس  في قوله تعالى : " وج  -00
ألن الفاعل  مذكر.     .أ

ب. ألنه فصل بين الفعل والفاعل.   

ج.  ألن الفاعل مؤنث حقيقي.      

 د. ألن الفاعل مؤنث مجازي.

عند بناء الفعل " شّد " للمجهول يصبح :-00
.    )بفتح أوله(أ. َشد  

 . )بضم أوله(ب. ُشد  

 .   )بكسر أوله(ج. ِشد  

.)بفك التضعيف(د. شِدد

ورحمةً ورهبانيةً ابتدعوها ما المفعول ألجله في قوله تعالى: " وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفةً  -00

كتبناها عليهم إال ابتغاَء رضوان هللا"
أ. رأفة .     

ب. رحمة .     

ج. رهبانية .     

 د. ابتغاَء.
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:الفرق بين إذا وإْذ هو أن-00
.         للمستقبلأ. إذا للماضي وإذ 

. إذ للماضي وإذا للمستقبلب. 

.      إذا مبنية وإذ معربةج. 

 .إذ مبنية وإذا معربةد. 

ثمَّ في قولك: " سأنظر إن كان ثمَّ مشكلة "-00
أ. حرف عطف.   

ب.  فعل ماٍض.  

ج. ظرف مكان.  

 د. ظرف زمان.

واحدة من الجمل التالية صحيحة:-00
أ.  أسقط العدو طائراتا  كثيرة  .   

ب. أسقط العدو طائراٍت كثيرٍة . 

ج. أسقط العدو طائراتا  كثيرٍة.    

د. أسقط العدو طائراٍت كثيرة .    

( للقراءة جئت على المكتبةال يجوز نصب الكلمة المخطوط تحتها على أنها مفعول ألجله) -00
      . أ. ألنها ليست مصدرا  

.   ألنها ليست مصدرا  قلبيا  ب. 

 .   ألنها ال تدل على علةج.  

 .جميع ما ذكرد. 

يتبع النعت المنعوت في-00
.   التعريف والتنكيرأ.  

.       التذكير والتأنيثب.  

.     اإلعرابج. 

 .جميع ما ذكرد. 

واحد مما يلي ليس من حروف العطف:-00
  حتىأ. 

      الواو.ب. 

.   أوج. 

.الباء د.

:صحيحةواحدة من الجمل التالية  -01
.  تحصلت على إحدى عشرة عالمةأ.  

.  تحصلت على إحدى عشر عالمةب. 

.     تحصلت على أحد عشر عالمةج. 


