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 (              )                                                                             السؤال األول :  
 (  —٣٠—)                              اقرأ النَص التالي ، ثم اختر اإلجابة الصحيحة لكل فقرة :

ُلُ بُُُِّق ِّبُ لُ الُ ،ُوُ ُُنوحُ ُُبنُُُِّالد ِّينُُُِّانصرُِّبن ُُُُمدُ مُ ُُنُِّحُ الرُ بدُِّوُعُ ب ُأ ُُُد ِّثُ حُ الُ ُُخُ يالشُ ُُوُ هُ  1332ُُُياُ،ُو لِّد ُعامُ لبانِّأ ُُُهِّدُِّلُ ىلُب ُ إُُُِّةُ سبُ ُنِّلبانِّ
ُ ُُُأُ شُ نُ ،ُوُ (ُُُُ)ُأ ْشق ودر ةُ ُُةِّينُ دُُِّمُ ه ُُفِّ ُالش رعِّي ةُُُِّيالبانِّأ ُُُماءُ لُ عُ ُُنُْمُُُِّهُ دُ والُُِّانُ كُ ُُدُْقُ ،ُف ُ ُمُ ْلعُِّوُ ُُينُ دُُِّيتُ ب ُُُهُ نُ كِّل ُوُ ُُيُ قُِّفُ ُُيتُ ُبُ فِّ ُفُالع ل ومِّ

ُُُكانُ و ُُُشقُ مُ ىلُدُِّأ سر تِّهُِّإُُِّعُ مُ ُُرُ اجُ .ُهُ  ُُُي ةُ دائِّاالبتُُِّةُ لُ رحُ ُالُ ت ُ ،ُأُ ُُهُِّرِّمُْعُ ُُنُْمُُُِّةِّعُ ُالت اسُِّفِّ ُمُ تُ خُ وُ .ُُُُيُ(يِّالُ ُُسعافُِّالُُُِّي ةُِّعِّ)جُ ُةُِّسُ درُ ُمُ فِّ
ُالبُ ُُعيدُ سُ ُُمدُ مُ ُُيخُ الشُ ُُهِّوخُِّيُ مِّْنُشُ .ُوُ ُُمُ اصُِّعُ ُُنُْعُ ُُصُ فُْحُ ُةُِّوايُ رِّبُُُِّيُ رِّالكُ ُُرآنُ القُ  مُ العُ ُوُ هانِّ دُقُ .ُوُ ُُالبيطارُُةُ جُ بُ ُُمدُ مُ ُُيخُ الشُ ُةُ َّل 
ُُيخُ الشُ ُأُ دُ بُ  ُُوُ هُ وُ ُيثُِّدُِّالُ ُمُِّْلعُ ُبُِّلُ طُ ُفِّ ُةُِّي ُرِّاهُِّالظُ ُةُِّبُ كت ُ نُالُ مُُِّهُ ربُ ،ُقُ ُلمُِّالعُ ُيلُِّصُِّلىُتُ عُ ُهُ عانُ اُأُ مُِّ ُكانُ و ُُ،ُُهِّمرِّعُ ُنُْمُُُِّينُ شرُِّالعِّفِّ

ُ وُ ت ُ .ُليهاُدُّدُعُ الّت ُ ُُمُ ائِّدُ ُانُ ،ُاليتُكُ  ُ رُ ُفِّ ُالثُ دُقُ قُ ه ُُوُ 22/6/1420ُبتُِّالسُ ُُومُِّي ُُُوبُِّرُ غُ ُبلُ قُ ُللاُ ُهُ حِّ ُعُ ُيُ مانِّار ب  ،ُفِّ ُةُِّينُ دُُِّمُ اماُ 
ُُنُ د فِّوُ ُشاءُِّالعَُِّّلةِّصُ ُعدُ ب ُُليهِّعُ ُص ل ِّيُ ،ُوُ ُةُِّي ُنِّردُ الُ ُم انُ عُ  ُُةُ يُ دُِّقُ ُةُ قب ُ ُمُ فِّ ُ.َُّلنُ ي ُِّه ُُْحُ فِّ

ُالشيخُاللبانُمعُأ سر تِّهُِّإىلُمدينةُُ:1ُ ُهاج ر 
ْص أ  الكوفة د بغداُد ج دِّم شُق ب حِّ
2ُُ الش يخ ُفُط ل بِّ أُ  ُُب د  ُو ع مر ه ُُ:عِّْلمِّ ُال دِّيثِّ
 عاماُ 26ُ د عاماُ 24ُ ج عاماُ 22ُ ب عاماُ 20ُ أ
فظ ُالقرآن ُبِّرِّواي ةُُِّ:3ُ ُأ ت  ُالش يخ ُحِّ
 الكِّسائُِّيُنُْعُ ُصُ فُْحُ  د مُ اصُِّعُ ُنُْعُ ُصُ فُْحُ  ج مُ اصُِّعُ ُنُْعُ ُش ْعب ةُ  ب ق لون ُع ْنُانفِّعُ  أ
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ُوع ْمر ه ُُ:ُالش يخُ ت  و ف ِّ 4ُُ
 عاماُ 80ُ د عاماُ 75ُ ج عاماُ 70ُ ب عاماُ 65ُ أ
5ُُ فةُ ُالش يخُ ا ْش ت  هِّ ر  فاتُِّبِّصِّ ُُ:و هِّيُُهُِّغ ل ب ْتُعلىُبقيُصِّ
 ال دِّيُب د الن ح وِّي ج الف قِّيه بُال  ح  د ُِّث أ
ُُ:الش يخُِّك ان ُوالِّد 6ُُ ُُمِّن 
 الع لماءُ  د ال دبءُ  ج المراءُ  ب الوزراءُ  أ
ُتوفُالشيخُفُمدينةُ:ُُ 7
ُدمشُقُدُألبانياُجُمكةُبُعم ان أ
ُشيوخهُومنهمُُ:ىُالشيخُاللبانُعلومهُمنُتلق 8
ُممدُسعيدُالبهاُنُدُعبدالعزيزُبنُبُزُجُممدُبنُعثيمُيُبُعبدالرحنُالسديس أ
ُولدُالشيخُعامُُ: 9
ُه١٢٣٢ُُدُه١٣٣٣ُُجُه١٢٢٣ُُبُه١٣٣٢ُ أ

ُهاجرُالشيخُمعُأسرتهُإىلُدمشقُوهوُفُسنُُ: 10
ُالرابعُةُدُالثمانونُجُالعاشرةُبُالتاسعة أ
ُ

 :ُُ(ُالالُفُاجلملةُهو)ُُُُُفُالسماء:ُتغدورأىُهارونُالرشيدُالسحابةُوهيُُ  11
ُفُالسماُءُدُغاديُة ُجُدُووهيُتغ ُبُالسحابُة  أ

ُ(ُ:ُُُُُالتمييزُفُاآليةُالسابقةُ:ُُُنعجةُتسعُوتسعونإنُهذاُأخيُلهُ)ُقالُتعاىل:ُ  12
ُتسعونُدُتسعُجُأخيُُُبُنعجةُأ

ُأسلوبُالقسمُفُاجلملُاآلتيةُهوُ:13ُُ

ُأ
 نوهللا ألقوم 
واجبي تجاه  ب

 وطني

استعنت باهلل في   ُب
 اتي أداء واجب

بالعلم والمال   ُج
 يبني الناس ملكهم

هلل ملك السماوات   ُد
 واألرض 

ُال شّت  كُ 14ُ ُالتاليةُ)ُُُماُالرف  ُ(ُُ:َُحِميكَ ،َُُُكالم،ُُِسكَّة،ُُمبارك فُالكلماتِّ
ُاللفُدُالكافُجُالَّلمُبُاليمُأ

ُمنُالفعلُالثَّلثيي  صاغ ُاسم ُالفاع15ُُِّ ُعلىُوزنُفاعلُمثلُ:ُ................ُُ.ُُلِّ
طُبُم  ت  ق  د ِّمُ ُأ لِّسُجُبسِّ عارُدَُم  ُشِّ

ُر ج ٌل16ُُ ُ(ُ،ُماُتت ه ُخطُفُاجل ملةُِّالسابِّق ةُُِّ:ُُحٌُ م  كافِّ )ُأ ب وك 
يغةُم بال غةُجُاسمُمفعوُلُبُاسمُفاعلُأ ُاسمُتفضيلُدُصِّ
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ُ
ُُُالثَّلثيُالبينُللمجهولُ.ُمِّنُالفِّعلُُِّيصاغُُ......................17ُ
يغةُُأ ُفعوُلالاسمُُدُفاعُلالاسمُُجُتفضيلالاسمُُبُبال غةالُ صِّ

ُ)ُاست خرِّج ُ(ُُ:مِّن ُُالفعولُُِّاسمُ 18ُ ُالفِّعلِّ
ُي ست خرِّجُدُم ست خر جُجُم ست خرِّجُبُاستِّخراُجُأ

ُالفِّعل ُ)ُشكورُ(ُجاءُعلىُو زنُُ:19ُ
ُف عِّيُلُدُمِّفعالُجُفع الُبُف عولُأ

ُكانُلألوابيُغفورا)ُُقالُتعاىل:20ُُ ُُ:اسمُالفاعلُهوُُُ.ُُُُُُ(ُ،ُإنُتكونواُصاليُفإنه
ُربُكُدُغفوراُجُتكونواُبُصاليُأ

ُاجلملةُِّالسابقةُُِّ:ُأداةُالقسم:ُُُُهللُِّإن ُالعِّلم ُن وٌرُ(ُُات)21ُُ ُفِّ
ُن ورٌُُدُالعِّلمُ ُجُللاُُِّبُالتاُءحرفُُأ

م ُُبُ)22ُ ُالوالِّد ينُِّهللُِّأ ق سِّ ُأعظ م ُمِّنُع ٌقوقِّ ركِّ ي ة ُب عد ُالش ِّ ُاجلملةُِّالسابقةُُِّ:ُأداةُُُُ(ُ،ُُماُمِّنُم عصِّ ُفِّ ُالق س مِّ
مُ ُأ ي ةُ ُجُللاُُِّبُأ ق سِّ ُأعظ مُ ُدُم عصِّ

ُعلىُُ:23ُ ُ)ُم ْنُ(ُت د لُّ ُأداة ُالش رطِّ
ُالز مانُُِّدُالكانُُِّجُغ ي ُالعاقِّلُُِّبُالعاقِّلُُِّأ

ُللاُ  ُتُ )ُأيُّ هاُال سلِّم ُإْنُت  24ُ ُاجلملةُِّالسابقةُُِّ:ُجاُ رُ م ُُْ كُ ْلُلُ عُ يُ ُقِّ ُفِّ ُالش رطِّ ُ(ُ،ُجواب 
ُجاُ رُ م ُُْدُلُْعُ يُ ُجُقُِّ تُ ت  ُبُإنُُْأ

ُاسمُالفاعلُيدلُعلىُ:25ُُُ
ُالدثُوفاعلُهُدُفاعلهُجُمفعولهُبُوماضيُهُالدثُأ

ُالفعولُفُاجلملُالتاليةُ:ُُُاسم26ُ
افُِّئُأ ُنُبُشربتُالاءُالد  ُشربتُالاءُالفاتُرُدُالب ُدشربتُالاءُُجُشربتُالاءُالساخِّ

ُجوابُالشرطُفُجلةُُ)ُمنُيقرأُأبوابُاجملدُيفتحُلهُُ(27ُُ
ُيقرعُدُأبوابُجُاجملدُبُيفتحُأ

ُُُُ(ُُُُأمناُ يزدادُالوطنُ)ُُاالعرايبُللكلمةُاليتُتتهاُخطُفُجلةُالوقعُُ
ُمبتدأُدُفاعُلُجُحالُبُمتييزُأ

ُفُاجل مل ةُِّالسابِّق ةُُِّ:ُالتمييز(ُ،ُُقمحاُ ُكلُفردُصاعاُ منحُُ)29ُُ
ُاسمُمساحُةُدُمتييزُجلُةُجَُمرورمتييزُُبُمتييزُذاُتُأ

30ُُ(ُ ُمخسة ُعشر  ت ه ُخطُُ:ُطالباُ رأيت  ُ(ُ،ُماُت 
فٌةُمنص وب ةٌُُجُحالُمنص وُبُبُمفعوٌلُبِّهُِّمنص وُبُأ ُمتي يزُمنص وُبُدُصِّ
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 )          (                                                                           :   الثاني السؤال  
 (—٧—)                 (ُأمامُالعبارةُالاطِّئ ةُ:ُ X(ُأمامُالعبارةُالصحيحةُ،ُوعَّلمةُ)ُ✓ض عُعَّلمةُ)ُُ

ُُ(ُُُُُُُُ)ُُُُُخَّللُصياغةُالفعلُالاضُييكنُمعرفةُأصلُاللفُاللينةُفُآخرُالفعلُالثَّلثيُمن1ُُُ
ُألفُقائمة2ُ وجاءُماُقبلهاُايءُفإهناُت كت ب  ُكانْتُاللفُاللينةُفُالفعالُرابعةُف صاعِّداُ  ُُ(ُُُُُُُُ)ُُُُُإذا
ُمِّنه ُ)3ُُ ُُ(ُُُُُُُُ)ُُُُُم  ن ت  ص  رُُ(الفعلُالماسيُ)ُان ت  ص  ر ُ(ُاسم ُالفاعِّلِّ
ُُ(ُُُُُُُُ)ُُُُُإذاُزاد ُالفعل ُعلىُثَّلثةُأحر فُفإنُاسمُالفعولُأييتُمِّنه ُم باشرةُعلىُوزنُمفعوُل4ُ
ُالق س مُ(ُفقُط5ُ ُ)ُأداةُالق س مُوم قسم ُبِّهُِّوجواب  ُيتكو نُمِّنُثَّلثةُِّم كو ِّانتِّ ُالق س مِّ ُُ(ُُُُُُُُ)ُُُُُأ سل وب 
ت وِّيُُ(ُ،ُعلُاليُاليعدمُجوازيهُمنُيفُْ)6ُُُ ُُ(ُُُُُُُُ)ُُُُُالسابِّقة ُعلىُأداةُِّش رُطُُاجلملةت 
7ُُ ُالالُُِّالط ِّ ْف لُ )ُج اء نِّ ب  ت ه ُخطُهوُصاحِّ ُ(ُماُت  د ةُِّال وفِّ ُُ(ُُُُُُُُ)ُُُُُي بكِّيُمِّنُشِّ

ُ

ُُ(ُُُُُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:   الثالث السؤال  
ُالرُُّ ط ِّ ُُ(—٣—)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقعةُِّ:ا رس مُالعبارة ُالتالِّي ة ُِبِّ

 

ة وبقائِه العدُل ، وهَو ِمقياٌس رباني   األمُن أحُد أركان وُجوِدِه الُمهمَّ

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

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

ُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجاح التوفيق والب ملك دعواتي

 سمري المادة األستاذ / نبيل األمعلم 

 انتهت األسئلة
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 (     ٣٠    )                                                                                 السؤال األول :  
 (  —٣٠—)                              اقرأ النَص التالي ، ثم اختر اإلجابة الصحيحة لكل فقرة :

ُلُ بُُُِّق ِّبُ لُ الُ ،ُوُ ُُنوحُ ُُبنُُُِّالد ِّينُُُِّانصرُِّبن ُُُُمدُ مُ ُُنُِّحُ الرُ بدُِّوُعُ ب ُأ ُُُد ِّثُ حُ الُ ُُخُ يالشُ ُُوُ هُ  1332ُُُياُ،ُو لِّد ُعامُ لبانِّأ ُُُهِّدُِّلُ ىلُب ُ إُُُِّةُ سبُ ُنِّلبانِّ
ُ ُُُأُ شُ نُ ،ُوُ (ُُُُ)ُأ ْشق ودر ةُ ُُةِّينُ دُُِّمُ ه ُُفِّ ُالش رعِّي ةُُُِّيالبانِّأ ُُُماءُ لُ عُ ُُنُْمُُُِّهُ دُ والُُِّانُ كُ ُُدُْقُ ،ُف ُ ُمُ ْلعُِّوُ ُُينُ دُُِّيتُ ب ُُُهُ نُ كِّل ُوُ ُُيُ قُِّفُ ُُيتُ ُبُ فِّ ُفُالع ل ومِّ

ُُُكانُ و ُُُشقُ مُ ىلُدُِّأ سر تِّهُِّإُُِّعُ مُ ُُرُ اجُ .ُهُ  ُُُي ةُ دائِّاالبتُُِّةُ لُ رحُ ُالُ ت ُ ،ُأُ ُُهُِّرِّمُْعُ ُُنُْمُُُِّةِّعُ ُالت اسُِّفِّ ُمُ تُ خُ وُ .ُُُُيُ(يِّالُ ُُسعافُِّالُُُِّي ةُِّعِّ)جُ ُةُِّسُ درُ ُمُ فِّ
ُالبُ ُُعيدُ سُ ُُمدُ مُ ُُيخُ الشُ ُُهِّوخُِّيُ مِّْنُشُ .ُوُ ُُمُ اصُِّعُ ُُنُْعُ ُُصُ فُْحُ ُةُِّوايُ رِّبُُُِّيُ رِّالكُ ُُرآنُ القُ  مُ العُ ُوُ هانِّ دُقُ .ُوُ ُُالبيطارُُةُ جُ بُ ُُمدُ مُ ُُيخُ الشُ ُةُ َّل 
ُُيخُ الشُ ُأُ دُ بُ  ُُوُ هُ وُ ُيثُِّدُِّالُ ُمُِّْلعُ ُبُِّلُ طُ ُفِّ ُةُِّي ُرِّاهُِّالظُ ُةُِّبُ كت ُ نُالُ مُُِّهُ ربُ ،ُقُ ُلمُِّالعُ ُيلُِّصُِّلىُتُ عُ ُهُ عانُ اُأُ مُِّ ُكانُ و ُُ،ُُهِّمرِّعُ ُنُْمُُُِّينُ شرُِّالعِّفِّ

ُ وُ ت ُ .ُليهاُدُّدُعُ الّت ُ ُُمُ ائِّدُ ُانُ ،ُاليتُكُ  ُ رُ ُفِّ ُالثُ دُقُ قُ ه ُُوُ 22/6/1420ُبتُِّالسُ ُُومُِّي ُُُوبُِّرُ غُ ُبلُ قُ ُللاُ ُهُ حِّ ُعُ ُيُ مانِّار ب  ،ُفِّ ُةُِّينُ دُُِّمُ اماُ 
ُُنُ د فِّوُ ُشاءُِّالعَُِّّلةِّصُ ُعدُ ب ُُليهِّعُ ُص ل ِّيُ ،ُوُ ُةُِّي ُنِّردُ الُ ُم انُ عُ  ُُةُ يُ دُِّقُ ُةُ قب ُ ُمُ فِّ ُ.َُّلنُ ي ُِّه ُُْحُ فِّ

ُالشيخُاللبانُمعُأ سر تِّهُِّإىلُمدينةُُ:1ُ ُهاج ر 
ْص أ  الكوفة د بغداُد ج دِّم شُق ب حِّ
2ُُ الش يخ ُفُط ل بِّ أُ  ُُب د  ُو ع مر ه ُُ:عِّْلمِّ ُال دِّيثِّ
 عاماُ 26ُ د عاماُ 24ُ ج عاماُ 22ُ ب عاماُ 20ُ أ
فظ ُالقرآن ُبِّرِّواي ةُُِّ:3ُ ُأ ت  ُالش يخ ُحِّ
 الكِّسائُِّيُنُْعُ ُصُ فُْحُ  د مُ اصُِّعُ ُنُْعُ ُصُ فُْحُ  ج مُ اصُِّعُ ُنُْعُ ُش ْعب ةُ  ب ق لون ُع ْنُانفِّعُ  أ
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ُوع ْمر ه ُُ:ُالش يخُ ت  و ف ِّ 4ُُ
 عاماُ 80ُ د عاماُ 75ُ ج عاماُ 70ُ ب عاماُ 65ُ أ
5ُُ فةُ ُالش يخُ ا ْش ت  هِّ ر  فاتُِّبِّصِّ ُُ:و هِّيُُهُِّغ ل ب ْتُعلىُبقيُصِّ
 ال دِّيُب د الن ح وِّي ج الف قِّيه بُال  ح  د ُِّث أ
ُُ:الش يخُِّك ان ُوالِّد 6ُُ ُُمِّن 
 الع لماءُ  د ال دبءُ  ج المراءُ  ب الوزراءُ  أ
ُتوفُالشيخُفُمدينةُ:ُُ 7
ُدمشُقُدُألبانياُجُمكةُبُعم ان أ
ُشيوخهُومنهمُُ:ىُالشيخُاللبانُعلومهُمنُتلق 8
ُممدُسعيدُالبهاُنُدُعبدالعزيزُبنُبُزُجُممدُبنُعثيمُيُبُعبدالرحنُالسديس أ
ُولدُالشيخُعامُُ: 9
ُه١٢٣٢ُُدُه١٣٣٣ُُجُه١٢٢٣ُُبُه٣٢١٣ُ أ

ُهاجرُالشيخُمعُأسرتهُإىلُدمشقُوهوُفُسنُُ: 10
ُالرابعُةُدُالثمانونُجُالعاشرةُبُالتاسعة أ
ُ

 :ُُ(ُالالُفُاجلملةُهو)ُُُُُفُالسماء:ُتغدورأىُهارونُالرشيدُالسحابةُوهيُُ  11
ُفُالسماُءُدُغاديُة ُجُدُووهيُتغ ُبُالسحابُة  أ

ُ(ُ:ُُُُُالتمييزُفُاآليةُالسابقةُ:ُُُنعجةُتسعُوتسعونإنُهذاُأخيُلهُ)ُقالُتعاىل:ُ  12
ُتسعونُدُتسعُجُأخيُُُبُنعجةُأ

ُأسلوبُالقسمُفُاجلملُاآلتيةُهوُ:13ُُ

بواجيبُُ نوللاُلقوم ُأ
استعنتُبهللُفُأداءُُ ُبُجتاهُوطين

بلعلمُوالالُيبينُُ ُجُايتواجب
هللُملكُالسماواتُُ ُدُالناسُملكهُم

ُوالرض
ُال شّت  كُ 14ُ ُالتاليةُ)ُُُماُالرف  ُ(ُُ:ُُجبل،َُُكالم،ُُسالم،ُُالليلفُالكلماتِّ
ُاللفُدُالكافُجُالَّلمُبُاليمُأ

ُمنُالفعلُالثَّلثيي  صاغ ُاسم ُالفاع15ُُِّ ُعلىُوزنُفاعلُمثلُ:ُ................ُُ.ُُلِّ
طُبُم  ت  ق  د ِّمُ ُأ لِّسُجُبسِّ عارُدَُم  ُشِّ

ُر ج ٌل16ُُ ُ(ُ،ُماُتت ه ُخطُفُاجل ملةُِّالسابِّق ةُُِّ:ُُحٌُ م  كافِّ )ُأ ب وك 
يغةُم بال غةُجُاسمُمفعوُلُبُاسمُفاعلُأ ُاسمُتفضيلُدُصِّ
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ُ
ُُُالثَّلثيُالبينُللمجهولُ.ُمِّنُالفِّعلُُِّيصاغُُ......................17ُ
يغةُُأ ُفعوُلالاسمُُدُفاعُلالاسمُُجُتفضيلالاسمُُبُبال غةالُ صِّ

ُ)ُاست خرِّج ُ(ُُ:مِّن ُُالفعولُُِّاسمُ 18ُ ُالفِّعلِّ
ُي ست خرِّجُدُم ست خر جُجُم ست خرِّجُبُاستِّخراُجُأ

ُالفِّعل ُ)ُشكورُ(ُجاءُعلىُو زنُُ:19ُ
ُف عِّيُلُدُمِّفعالُجُفع الُبُف عولُأ

ُكانُلألوابيُغفورا)ُُقالُتعاىل:20ُُ ُُ:اسمُالفاعلُهوُُُ.ُُُُُُ(ُ،ُإنُتكونواُصاليُفإنه
ُربُكُدُغفوراُجُتكونواُبُصاليُأ

ُاجلملةُِّالسابقةُُِّ:ُالقسمُبه:ُُُُهللُِّإن ُالعِّلم ُن وٌرُ(ُُات)21ُُ ُفِّ
ُن ورٌُُدُالعِّلمُ ُجُللاُُِّبُالتاُءحرفُُأ

م ُُبُ)22ُ ُالوالِّد ينُِّهللُِّأ ق سِّ ُأعظ م ُمِّنُع ٌقوقِّ ركِّ ي ة ُب عد ُالش ِّ ُاجلملةُِّالسابقةُُِّ:ُأداةُُُُ(ُ،ُُماُمِّنُم عصِّ ُفِّ ُالق س مِّ
مُ ُأ ي ةُ ُجُللاُُِّبُأ ق سِّ ُأعظ مُ ُدُم عصِّ

ُعلىُُ:23ُ ُ)ُم ْنُ(ُت د لُّ ُأداة ُالش رطِّ
ُالز مانُُِّدُالكانُُِّجُغ ي ُالعاقِّلُُِّبُالعاقِّلُُِّأ

ُللاُ  ُتُ )ُأيُّ هاُال سلِّم ُإْنُت  24ُ ُاجلملةُِّالسابقةُُِّ:ُجاُ رُ م ُُْ كُ ْلُلُ عُ يُ ُقِّ ُفِّ ُالش رطِّ ُ(ُ،ُجواب 
ُجاُ رُ م ُُْدُلُْعُ يُ ُجُقُِّ تُ ت  ُبُإنُُْأ

ُاسمُالفاعلُيدلُعلىُ:25ُُُ
ُالدثُوفاعلُهُدُفاعلهُجُمفعولهُبُوماضيُهُالدثُأ

ُالفعولُفُاجلملُالتاليةُ:ُُُاسم26ُ
افُِّئُأ ُنُبُشربتُالاءُالد  ُشربتُالاءُالفاتُرُدُالب ُدشربتُالاءُُجُشربتُالاءُالساخِّ

ُجوابُالشرطُفُجلةُُ)ُمنُيقرأُأبوابُاجملدُيفتحُلهُُ(27ُُ
ُيقرعُدُأبوابُجُاجملدُبُيفتحُأ

ُُُُ(ُُُُأمناُ يزدادُالوطنُ)ُُاالعرايبُللكلمةُاليتُتتهاُخطُفُجلةُالوقعُُ
ُمبتدأُدُفاعُلُجُحالُبُمتييزُأ

ُفُاجل مل ةُِّالسابِّق ةُُِّ:ُالتمييز(ُ،ُُقمحاُ ُكلُفردُصاعاُ منحُُ)29ُُ
ُاسمُمساحُةُدُمتييزُجلُةُجَُمرورمتييزُُبُمتييزُذاُتُأ

30ُُ(ُ ُمخسة ُعشر  ت ه ُخطُُ:ُطالباُ رأيت  ُ(ُ،ُماُت 
فٌةُمنص وب ةٌُُجُحالُمنص وُبُبُمفعوٌلُبِّهُِّمنص وُبُأ ُمتي يزُمنص وُبُدُصِّ
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 )          (                                                                           :   الثاني السؤال  
 (—٧—)                 (ُأمامُالعبارةُالاطِّئ ةُ:ُ X(ُأمامُالعبارةُالصحيحةُ،ُوعَّلمةُ)ُ✓ض عُعَّلمةُ)ُُ

ُُ(ُُُُُ✓ُُ)ُُُُُخَّللُصياغةُالفعلُالاضُييكنُمعرفةُأصلُاللفُاللينةُفُآخرُالفعلُالثَّلثيُمن1ُُُ
ُألفُقائمة2ُ وجاءُماُقبلهاُايءُفإهناُت كت ب  ُكانْتُاللفُاللينةُفُالفعالُرابعةُف صاعِّداُ  ُُ(ُُُُ✓ُُ)ُُُُُإذا
ُمِّنه ُ)3ُُ ُُ(Xُُُُُُ)ُُُُُم  ن ت  ص  رُُ(الفعلُالماسيُ)ُان ت  ص  ر ُ(ُاسم ُالفاعِّلِّ
ُُ(Xُُُُُُ)ُُُُُإذاُزاد ُالفعل ُعلىُثَّلثةُأحر فُفإنُاسمُالفعولُأييتُمِّنه ُم باشرةُعلىُوزنُمفعوُل4ُ
ُالق س مُ(5ُُُ ُ)ُأداةُالق س مُوم قسم ُبِّهُِّوجواب  ُيتكو نُمِّنُثَّلثةُِّم كو ِّانتِّ ُالق س مِّ ُُ(ُُُُُ✓)ُُُُُُأ سل وب 
ت وِّيُُ(ُ،ُعلُاليُاليعدمُجوازيهُيفُُْنُْمُ )6ُُُ ُُ(ُُُُ✓ُُ)ُُُُُالسابِّقة ُعلىُأداةُِّش رُطُُاجلملةت 
7ُُ ُالالُُِّالط ِّ ْف لُ )ُج اء نِّ ب  ت ه ُخطُهوُصاحِّ ُ(ُماُت  د ةُِّال وفِّ ُُ(ُُُُ✓ُُُ)ُُُي بكِّيُمِّنُشِّ

ُ

ُُ(٣ُُُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:   الثالث السؤال  
ُالرُُّ ط ِّ ُُ(—٣—)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقعةُِّ:ا رس مُالعبارة ُالتالِّي ة ُِبِّ

 

ة وبقائِه العدُل ، وهَو ِمقياٌس رباني األمُن أحُد أركان وُجوِدِه المُ   همَّ

 

ة وبقائِه العدُل ، وهَو ِمقياٌس رباني   األمُن أحُد أركان وُجوِدِه الُمهمَّ
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