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أوالً: المفردات:

- اختر من بين الخيارات األربعة المعطاة ما يعنيه لك كل لفظ بوضع دائرة على اإلجابة الصحيحة:

كلمة »رأب الصدع« تعني:  .1

عب د. الرُّ ج. األنانية   ب. الفقر الشديد   أ. اإلصالح      

ضع خًطا تحت الموصوف المناسب لكل صفة:  .2

الموصوف الصفة                            
ذهٌب – رأي – ُبْلُبلٌ – سيف سديد:         

ثانياً:  قواعد النحو والصرف:

 ضع دائرة حول الكلمة التي ال تتفق مع بقية الكلمات:

1. يتفهم – استفهام – مستفهم – تفاهم  

اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي بوضع دائرة على اإلجابة الصحيحة:

1. )الكتب كثيرة( حركة الحرف األخير من الخبر في الجملة السابقة هي:  
 

1. الفتحة   
2. الكسرة   
3. الضمة   

2. )ذهب الطالب لالمتحان(، الطالب فاعل جاء جمع تكسير ضبطه بالشكل يكون:  

1. الطالَب    
2. الطالِب    
3. الطالْب    
4. الطالُب    

3. اختر الكلمة الصحيحة مما بين القوسين للمكان الخالي مما يلي وضع تحتها خطاً:  
)كتابين – كتٍب – كـتابان( 1. وضعُت --------- على المكتب       

4. ضع عالمة صح أم خطأ فيما يلي:  
)  ( أينما تذهب تجد أصدقاء. )أينما( اسم استفهام      

5. اختر الكلمة الصحيحة مما بين األقواس وضع تحتها خطاً:  
)النصُر – النصِر - النصَر( كان ....... قريباً.        
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ثالثاً: التراكيب واألساليب:

اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي وضع تحتها خطاً:

1. »نجا بشق األنفس« تعبير يدل على:  

د.بكل مهانة وسوء. ج.الهالك.   ب. الفزع والخوف.    أ. بكل عناء وشدة.    

اختر التركيب األنسب للمكان الخالي فيما يلي بوضع خط تحته:

1. )من أحب الناس إليك؟( الجملة االسمية التي تصلح  لتكون إجابة على السؤال السابق هي:  

1. أحب أمي من بين الناس وأبي.  
2. أحب الناس إلّي أمي وأبي.  

3. أحب من بين الناس أمي وأبي.  

4. أحب أمي وأبي من بين الناس.  

رابعاً:  قواعد اإلمالء:

أكمل باختيار الكلمة الصحيحة مما بين القوسين وضع تحتها خطاً:

)زمـالءه – زمـالئه – زمالؤه( 1. مشيت مع ----------    


