
النحو: أوًلا

)خلق اهلل اإلنسان، وجعله خليفة في األرض؛ ليكون داعياا إلى الخير واإلصالح؛ ألنهما عماد  
اًلستقرار في الحياة، وأساس تعميرها بالقيم الرفيعة التي أدت إلى تقدم األمة، فعليكم أيها الشباب 

 . أن تظلوا متمسكين بهما(

 :ياستخرج من العبارة السابقة ما يل –

  فعالا معرباا، وبين نوعه، وآخر مبنياا، وبين نوعه. – 1

 واآلخر في محل جر. ضميرين أحدهما في محل نصب، – 2

 فعال، وبين عالمته.  – 4اسماا، وبين عالمته           – 3

 وآخر باألسماء.  حرفاا مختصاا باألفعال، – 5

فا: الصرثانيا

 .، ومتقنه َمْرِضى عنه في الدنيا واآلخرة(التكاسلمن  أفضل وهو ،جهاد)العمل الشريف 

 :ياستخرج من العبارة السابقة ما يل –أ 

 كلمة ًل يدخلها التصريف، مع التعليل. –  3مصدراا غير ثالثي، وبين فعله.   - 1

 كيف تكشف في معجمك عن )العمل ـ الدنيا(. –  4مصدراا ثالثيا، واذكر فعله.      – 2

 زن ما فوق الخط في العبارة السابقة.  –ب 

 

 )ثالثا: البالغة(

 انسب المؤلفات اآلتية إلى أصحابها:-أ 

 دًلئل اإلعجاز -4علوم البالغة    اإليضاح في -3خصائص التراكيب     -2مفتاح العلوم      – 1

 وبين موضعه فيما يأتي: اذكر العيب الذي أخل بفصاحة الكلمة أو الكالم، –ب 

 كان بعض الناس سيفا لدولة          ففي الناس بوقات لها وطبول. نقال الشاعر: فإ – 1

 بعد خط بهجتها         كأن قفراا رسومها قلما. تقال الشاعر: فأصبح – 2

 للخبر ثالثة أضرب، اذكرها بإيجاز، مع التمثيل لكل منها. -جـ 

 

 والنصوص والمطالعة( ب)رابعاا: األد

 للشعر الجاهلي قيمة فنية وأخرى تاريخية. وضح ذلك. –أ   – 1

 عرف الوصية، واذكر أجزاءها. –ب 

 ٍر       ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهريابنة منذأقلى علّى اللوم يا  :    قال الشاعر – 2

 إنني     بها قبل أًل أملك البيع مشتري أم حسانذريني ونفسي                          

 وما عنوان قصيدته؟ من قائل البيتين السابقين؟  –أ 

 اذكر معنى ما تحته خط في البيتين السابقين. -ب

 استخرج من البيتين السابقين :)أسلوب أمر ـ طباقاا ـ جناساا( وبين الغرض في كلٍّ. -جـ 

 التالي له.ثم اكتب البيت  ،ياشرح البيت الثان –د 

 ما الدروس المستفادة من موضوع موسى والخضر؟   –أ   – 3

 وضح أهمية المثل.  –ب 

 

 )خامساا: اإلنشاء(

 عى فيه. ، ثم اذكر األمور التي ترايعرف اإلنشاء التحرير
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