
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درجة(  40فهم مقروء )

 

 ( 9درجات لسؤال  7، و 8-1درجات لكل واحد من األسئلة  5.5)

 

 

 



 

 درجة   40الفصل الثاني القواعد :  

 

 درجات (  8) لكل سؤال  13-12أجب عن السؤالين 

 درجات ( 8. أعرب الجملة التالية اعرابا تاما . )  12

 تحذر: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  

 مؤسساٌت : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المنونة . 

 عديدة : نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة المنونة . 

 الناس: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة . 

 من : حرف جر مبني على السكون . 

 ة. وهو مضاف. بعض: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهر

 التّجار: مضاف اليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. 

 كي: حرف نصب مبني على السكون . 

 ال: حرف نفي مبني على السكون. 

 يتعرضوا: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة. 

 الواو: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. 

 لالستغالل: الالم: حرف جر مبني على الكسر. 

 االستغالل: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة. 

 

 درجة ( 0.6لكل كلمة ) 

 

النص التالي أواخر عشر من الكلمات المشدّدة التي خطّ تحتها. بامكانك أن تشكل أكثر من عشر كلمات لكن . اشكل في 13

 سوف تحتسب الكلمات العشر الصحيحة فقط. 

ُالّتوّجهُ ُالبديلُ 
ُلِّتعّلمُُِّكلِّهِّ

ُالبديلُُِّالّتجاوبُ 



قرارِّهُِّعرضةُ  ُِلِّ
ُمناهجُ ُلِّمخاطرِّ
ُعلمّيةُ ُالكيماويّةِّ

ُرغبةُ ُي عر فُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُالّنوعُُِّأتثريِّه ا

 

 درجة ( 0.8لكل كلمة ) 

 

 

 درجات (  8) لكل سؤال  17-14أجب عن ثالثة من األسئلة 

 استخرج من الجمل التالية ثالثة أسماء معربة منصوبة،  سبب نصبها مختلف، ثم بين سبب النّصب في كل منها:  . 14

 سبب النّصب  االسم المعرب المنصوب
 اسم انّ  مؤيّدي

 2مفعول به   المكّمل

 نعت  األفضل 

 ظرف زمان ( مفعول فيه )   اليوم
 مفعول مطلق  انتشارا

 نعت  واسعا 

 مفعول به  الجسم
 توكيد معنوي   نفسه 

 

 درجة (  1.3المطلوب ثالث كلمات مع أسبابها ) لكل مربع  

 

 درجات (  8. عيّن المبتدأ والخبر في ثالث من الجمل التالية ، وبين نوع الخبر في كل جملة . )  15

 نوع الخبر  الخبر المبتدأ

 ) من الجار والمجرور(  شبه جملة  من أشهر النباتات 

 جملة فعلية  يساعد الطّب
خبر مفرد ) مصدر مؤول من أن   أن نتّخذ  الخير

 والفعل (

 جملة اسميّة  أعراضه خطيرة   هذا 
 خبر مفرد  خطيرة  أعراض

 

 مربعات (   9درجة . المطلوب فقط ) 0.9لكل مربع  

 

  درجات(  8) . (1( بحسب المطلوب بين القوسين معتمدا على الجملة )5-2الجمل ) . أكمل الفراغات في ثالث من 16

 المثنى المذكر: الباحثان األفضالن يعارضان الطب البديل ويعتبرانه منافيا للعلم. 

 المثنى المؤنث: الباحثتان الفضليان تعارضان الطب البديل وتعتبرانه منافيا للعلم.

 االفاضل يعارضون الطب البديل ويعتبرونه منافيا للعلم.الجمع المذكر: الباحثون 

 الجمع المؤنث: الباحثات الفضليات يعارضن الطب البديل ويعتبرنه منافيا للعلم.

 )لكل جملة درجتان( 



 

 درجات(  8. استخرج من الجملة التالية ثالثة مشتقات مختلفة، ثم بين نوع كل منها ) 17

 

 نوعه  المشتق

 اسم مفعول مستحضرات
 اسم فاعل خاصة

 صفة مشبهة  البديل 
 اسم مفعول المشددة

 صيغة مبالغة  هدامة
 اسم فاعل مستخدميها

 

 

 


