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هْبست ٍاطُ شٌبسٖ(ً2وشُ)
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أکتت مَعىَٓ المفزدات المعّٕىّ:
 -1لَُِ طشٗمٌٔ غَشٗجٌٔ فٖ تٌَظ٘فِ أسٌَبًِِِ.

2

ثبسم

-2وبىَ ُٗسبفِشُ الٌّبسُ فٖ المَذٗنِ ػَلَٖ الذَّاثَِٔ.

إوتَخت الکَلمَتَٕهِ المتَزادفتٕهِ يالکَلمَتَٕهِ المتَضبدَّتَٕهِ مِه ثَٕه ََذٌ الکَلمَبت(:کَلمَتَبنِ سَائذَتَبنِ)
ػَذَآٍٍَُ -ؤٌَ -إصدَادًََ -مَلٍَُ -دّ -وَثُشَ ........... ≠........... )1

......... ;............ )2
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عّٕه الکَلمََّ الّتٓ لَب مىَبسجََّ لََُب عَه الکَلمَبتِ األخزَْ مِه جَُّالمَعىَٓ:
3
4

 -1السَِّاس

صٌَٗٔ

 -2الوـــُــتَفَشِّج

الوــَلَبػِت

أکتت الجَمعَ أي مفزد الکَلِمَتَٕهِ:

فِعَّٔ

ػِضَّٓ

الوـــُجبسآ

الذُّهَُع:

0/5
الوــُختبل
الوطش:
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هْبست تشجوِ ثِ فبسسٖ(ً 7وشُ)
تَزجِم العجبرات إلٓ الفبرِسَِِّّٕ ثِعِجَبرَاتٍ مَألًفٍَّ:
5

 -1ػَلٌََ٘ب أى ال ًَتَىَجَّشَ ػَلَٖ اٙخَشٗيَ  ،فَإىَّ اهللَ ال ُٗحِتُّ الوُتَىجّشٗيَ.

َٗ -2جِت ػَلٌََ٘ب أى ًَزَّتَ إلَٖ الغَبثَِٔ لٌُِشَبِّذ وَ٘فَ ٌَٗمُش ًَُمّبسُ الخَشَتِ الشَّجَشََٓ.

 -3أحَتُّ ػِجَبدِ اهللِ إلَٖ اهللِ أًفَؼُُْن لِؼِجَبدُِِ.
 -4إًٖ ساٗت دّشاً هِي ّجشن الم٘بهٔ حتّٖ ٗزٍق هٌِ وأسبً هِي الىشاهٔ

 -5اىّ ّزٗي الٌصف٘يِ ٌٗوَاىِ  ،ل٘ىَىَ وُلّ ٍاحذٍ هٌْوب دٍدٓ وبهلٔ .

5

عٕه التَّزجمَّ الصَّحٕحَّ:
 -1دَخَلَتِ اللُّغَٔ الؼشثَّ٘ٔ هٌُزُ الؼَصشِ الجَبّلِّٖ.
6
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ة) اص دٍسُ جبّلٖ ثِ لغت ػشثٖ داخل شذًذ.

الف) اص دٍسُ جبّلٖ ثِ صثبى ػشثٖ ٍاسد شذ.
 -2إًّهَ أًتَ ػَلّبمُ الغَُُ٘ةِ.

ة) ثِ ساستٖ تَ ثس٘بس داًٌذٓ غ٘جْب ّستٖ.

الف) لطؼب تَ ثس٘بسٕ اص ػ٘جْب سا هٖ داًٖ.
إمأل الفَزاغبتِ فٓ التّزجمِّ الفبرسِّّٕ:

-1حَبسِسُ الوَشهَٖ لَِْزَا الفَشٗكِ سَجَّتَ ثِأى تَؼَبدَلَ الفَشٗمَبىِ فٖ األسجَُعِ الوَبظِٖ.
7
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 .............اٗي ت٘ن هَجت شذ وِ دٍ ت٘نّ ،فتٔ گزشتِ ..............
-2سَلِ الوَصَبًِغَ سَوجَبً تَْ٘نُ فٖ الفَلََاتِ .اص اًجبسّبٕ آة دسثبسُ  ..............وِ دس ث٘بثبىّب سشگشاًٌذ...........،
 -3ثََّ٘يَ الذُّوتَُسُ «هحوّذ التًَّجٖ» وَلِوَبتِ الذَّخ٘لَِٔ فٖ اللُّغَِٔ الؼَشَثَِّ٘ٔ.
دوتش «هحوّذ التًَّجٖ» ولوبت...........دس صثبى ػشثٖ سا..............
مُبرت شىبخت يکبرثزد قًاعذ( 7/5ومزٌ)
تَزجِمِ الکلِمبتِ الّتٓ تَحتََُب خَظٌّ:

8

 -1هب شبسَنَ اإلٗشاًَّ٘ىَ فٖ ثٌَِبءِ الذٍَّلَِٔ األهَََِّٗٔ.

ًُ -2ؼِذُّ الضّلضاقَ هِيَ الطَُُّ٘سِ.

ًَ -3حيُ ال ًُجَشِّة الوُجَشَّةَ.

 -4ثَؼَثَ والهُِ ٍسُلَُوُُِ إػجَبةَ اٙخَشٗيَ.

-5تَفَىَّشٍُا فٖ الخَلكِ.

 - 6الشُّؼَشاءُ وبًَُا ٗستف٘ذٍىَ هِيَ األحَبدٗثِ.
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عّٕه الکلمَّ الغزٔجَّ مه جَُِّ القًََاعذ:
9

10

-1الصُّغشَٕ

أفَبضِ

أػوَبل

-2هَطبػِن

هََاػِظ

هَىتَجَٔ

هَحوِل

-3تَذسٕ

تَىَلَّن

تَذٍُسُ

َٗستَشٗحَُىَ

عّٕه وًَعَ األسمَبءِ(:اسم الفبعِلِ-اسم المفعًلِ-اسم المجبلغِّ -اسم المکبن) :
لَبلَ إًَُِّ وبىَ هٌَصَُسَاً

11

أحَتّ

./75

َٗ -ب اهللُ َٗب خَلّبقُ -

َّزَا الوَصٌَغُ هُجََْضٌَّٓ ثِبٙالتِ الثَّم٘لَِٔ.

عّٕه اسم المکبن يالتّفضٕلِ ثُمّ تزجِمِ اسمَ التّفضٕلِ فَقَظ:

َّل تَجحَثُ ػَي هَطؼَنٍ أفعَلُ؟

2
./75

12

عّٕه المعزفَّ يفعلَ الشّزطِ فٓ الجملّ األيلٓ يجًاة الشّزط فٓ الجملّ الثّبوّٕ ثمّ تزجم الجملّ الثّبوّٕ حست قًاعذ
المعزفّ يالىّکزِ:

 -1إى سَأَٗتَ التِّوسَبحَ فَبجتٌَِت.

 )1أکتت فٓ الفزاغ عَذَدَاً تَزتٕجَٕبً مىَبسجَبً:
13

 -2هَي ُٗؼَشِّة وَلؤًَ ُٗشَبِّذ التَّغ٘٘شَ.

الََ٘مُ  .......هِي أَّٗبمِ األسجَُعِ ََّ ََٗمُ الجُوُؼَِٔ.

 )2أعزة مب أشٕزَ إلُٕب ثخظّ(:المحلّ االعزاثّٓ)

1
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الغِشبءُ أدآٌ لِحــــفظِ الحََََ٘اًَبتِ أهبمَ أشِؼَّـِٔ الشَّوسِ الوــُحشِلَِٔ1 .

مُبرت درک يفُم(  3ومزٌ)
ضَع فٓ المزثّعِ عذدا مىبسجبً مزتجطبً):کلمتبنِ سائذتبنِ)

14

-1سَوَهُ المِششِ

□ َٗستَف٘ذُ سَوَهُ الطّبئِشِ هٌِْب لِلفِشاسِ هِي أػذَائِِِ.

-2اإللتصبد

□ هِي أسجبةِ إصدَٗبدِ الوُفشدَاتِ الؼَشَثِّ٘ٔ فٖ الفَبسسِّ٘ٔ.

-3الطّبئشُ الطٌّّبىُ

□ ثِوَؼٌَٖ اإلستِْالنِ الصّح٘حِ فٖ الوَبءِ ٍالىَْشَثَبءِ.

-4الَالِذاى

□ ػَلٌََ٘ب أى ال ًَتَفَىَّش فِِ٘.

-5الؼبهلُ الذٌّّٖٗ

□ ال ًَمذِسُ أى ًَشَٕ حَشَؤََ جٌََبحَِِ٘ لِسُشػِٔ حَشَؤَِ جٌََبحَِِ٘.

-6الخبلك

□ ػَلٌََ٘ب أى ال ًَشفَغَ أصََاتٌَب فََقَ صََتِِْوَب.
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-7صَػَبًِف
 -8دٍدَُٓ األسضِ
إقزأ الىَّصَّ التّبلَٓ ثُمّ أجِتِ األسئلَّ:
إًٌّب ًَتَؼَبهَلُ هَغَ اٙخَشٗيَ ػَلَٖ أسبسِ تَجَبدُلِ الىلوـبتِ ٍالجُوَـلِ ػبدًٓ(هؼوَالً)،لَـذَٗىَُىُ لِـجَؼطِ األلفـب ِ دٍَسٌ هُِْـنٌّ ثَـ٘يَ
الٌّبسِ.األلفب ُ السّّ٘ئُٔ تُجشِحُ الملتَ ٍَِّٖ أحَ٘بًَبً أشَذُّ هِي ظَشةِ السَُُّ٘فِ؛ هِي جَِْٔ أخشَٕ إىَّ األلفب َ ٍالىالمَ الطِّّ٘تِ تَضسَعُ
ثُزٍُسَ الحُتِّ ٍالؼَلَبلَبتِ(سٍاثط) السِّلوِّ٘ٔ.
15

إىَّ الىالمَ إرَا وَبىَ ثِصََتٍ ػَبلٍ ٍأسلَُةٍ وَشٍِٗ ،لَذ َُْٗذِّدُ إطوئٌبىَ اإلًسبىِ ٍَٗتشُنُ آثَبسَاً سَلجّ٘ب(هٌفٖ) ػَلَٖ الشَّخصِ اٙخش
ٍ سُثَّوب ُٗغعِجُُِ ٍلَىِيَّ الىالمَ الَْبدِئَ ُٗسَىِّيُ اإلًسبىَ ٍلِزلهَ أٍصَٖ المشآىُ فٖ آٍٍٗٔ :الصـذ فـٖ هَشـِ٘ه ٍاغعُـط هِـي
صََتِهَ وَوَب لَشَأًَب فٖ ًَصِّ الذَّسسِ األٍََّلِ.
الف) أجِت:
 -1وَ٘فَ ًَتَؼَبهَلُ هَغَ اٙخَشٗيَ فٖ أوثَشِ األحَ٘بىِ؟
 -2هَبرَا تَتشُنُ األلفب ُ السّّ٘ئُٔ فٖ اإلًسبىِ؟
 -3هَبرَا َٗضسَعُ الىالمُ الطّّ٘تُ فٖ للتِ اإلًسبىِ؟

1/5

ة) ػّ٘ي الصّح٘ح أٍ الخطأ:
صح٘ح

خطأ

 -1الىالمُ أفعَلُ ٍس٘لٍٔ لِلؼِاللَبتِ ثَ٘يَ الٌّبسِ.
 -1أٍصَبًَب المشآىُ الىشٗنُ ثِأى ًَتَىَلَّنَ ثِصََتٍ ػَبلٍ.

صح٘ح

خطأ

 -2و٘فُّ٘ٔ استؼوبلِ األلفب ِ تَلؼَتُ دٍَسَاً صَغ٘شاً فٖ ػِاللبت اإلًسبىِ.

صح٘ح

خطأ

مُبرت مکبلمٍ( ./5ومزٌ)
 -1مَب اسمُ الّذْ َٔصفِزُ فٓ سَبحَِّ المُجَبرَاِِ؟
0/5
16

