( امتحان تجريبي )
السؤال األول  :اقرأ النص التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
ْ
متحف السٌارات
فشاهدنا
إٌاه سمع الناس حٌن ا ّدعى قائ ًل  :ا ّننا تجولنا بٌن مرافق الحدٌقة
َ
صا عن المكان ،وأعجبنً ك ُّل ما سمع ُ
الملكًّ  ،وسمع ُ
ت  ،ثم زرْ نا مسج َد الحسٌن
ت قص ً
قبل الغروب  ،فرا َقنا المسج ُد بهاؤه  ،وتمتع الجمٌ ُع برؤٌتِه  ،وعند نهاٌة هذه الرحلة  ،ك ّنا
خاطب مصطفى عٌسى ً
ْ
قائل  :أال انّ الرحلة
شاهدنا الحدٌق َة معظمها وفً طرٌق العودة
قد
َ
ممتعة برفقتكم .
أ  -استخرج من النص
 .1جملة فعلٌة تقدم فٌها الفاعل على المفعول به وجوبًا.
...................................................................................................
 .2جملة فعلٌه تقدم فٌها المفعول به على الفاعل وجوبا .
...................................................................... .............................
 .3جملة فعلٌه تقدم فٌها المفعول به على الفعل والفاعل .
...................................................................................................
ْ
أبدلت فٌها تاء افتعل داال
 .4كلمة
..................................................................................................
ُ
حٌث ورودها .
ب  -اضبط همزة إنّ
....................................................................................................
........................................................................ ............................
ت  -أعرب ما تحته خط
....................................................................................................
.................................. ..................................................................
...................................................................................................
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السؤال الثانً  :ما نوع القرٌنة التً أزالت الغموض فً تقدم المفعول به على الفاعل .
ب طلبً إلى المدرسة ؟ .
 .1رافق جاري القرٌ ُ
....................................................................................................
ْ
سمعت معلمً سلوى .
.2
....................................................................................................
 .3سمع كلمً أخً .
....................................................................................................
السؤال الثالث  :علل ما ٌلً .
 .1تقدم الفاعل على المفعول به فً جملة  :وإنّ من أدبتُ ُه فً الصِّبا كالعود ٌسقً الما َء فً غرسه
................................................................................ ...............................

(إن ٌنصركم للا ُ فل غالب لكم ) .
 .2تقدم المفعول به على الفاعل فً جملة ْ
..................................................................................................
ب تسمع فخذ به . ).
كلم طٌ ٍ
 .3تقدم المفعول به على الفعل والفاعل ( أيَّ
ٍ
................................................................................................
 .4كسر همزة ( إنّ ) قول الشاعر .
وإ ّنً لجرا ٌر لكل كتٌبة

أن ال ٌخل بها النص ُر
معودة ْ

............................................................................................... ...
السؤال الثالث  :وضح اإلبدال فً كلمة  :ا ّتحاد .
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