اختبار تجرٌبً  /النحو والصرف  /الفصل األول  /نموذج رقم (.)1
السؤال األول 04( :عالمة).
أ ) اقرأ ال ّنصّ اآلتًُ ،ث ّم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
َ
ٌسامحنا ال َّتارٌ ُخ على تقصٌرنا ،واالزدهار وال َّتنمٌة هو الذي ٌنتظ ُر
األمة
ستنهض عاجالً أم آجالً ،ولنْ
( ِإنَّ
َ
ُ
منطقتـنا العربٌة وشبابها ،أ َّما ال ُم َر ٌْجفون فسٌدفنون مع أحالمهم فً وا ٍد سحٌق).
( 21عالمة)
 -1استخرج من ال ّنصّ :
ب -اسما ً مص ّغراً
أ  -جملة تقدَّم فٌها المفعول به على الفاعل وجوبا ً
د  -ظرفا ً ٌالزم اإلضافة إلى مفرد
ج -كلمة حصل فٌها حصل فٌها إبدال
َ
( 3عالمات)
ستنهض) الواردة فً ال ّنصّ ؟
 -1ما سبب كسر همزة (إِنَّ ) فً جملة( :إِنَّ األمة
ُ
( 4عالمات)
 -3اضبط بالشكل آخر الكلمتٌن( :منطقة ،وتقصٌر) المخطوط تحتهما فً ال ّنصّ ؟
ب) ِّ
( 6عالمات)
صغر الكلمتٌن( :أسٌاف ،وسٌوف) ،مع الضبط ال ّتام.
( 6عالمات)
ج) ما مك َّبر الكلمتٌنُ ( :م َز ٌْرٌب ،و ُم َو ٌْزٌن)؟
( 6عالمات)
وضح اإلبدال فً الكلمتٌن( :االدّخار ،وادّ عى).
د) ِّ
( 3عالمات)
ٌكرم َك).
تكر
أي
ْ
إنسان ْ
هـ) حدّ د طرفً اإلضافة فً جملةّ ( :
ٍ
السؤال الثاني 04( :عالمة).
( 21عالمة)
أ ) علّل كالً ممّا ٌأتً:
 -2كسر همزة (إِنَّ ) وجوبا ً فً قوله تعالى( :أال إ ّن ُه ْم ُه ُم ال ُم ْفسدونَ ولكِنْ ال ٌَ ْ
ش ُعرونَ ).
 -1تقدُّم المفعول به على الفعل والفاعل فً جملةَ ( :ك ْم كتابا ً قرأتَ فً العطل ِة الصٌفٌةِ؟).
 -3تصغٌر كلمة ( َخبٌر) على ( ُخ َب ٌِّر).
الهمم العالٌ ِة).
 -4وجوب كسر آخر المضاف (رفاق) فً جملة( :تخ ٌَّرتُ ِرفاقًِ ِمنْ َذوي
ِ
ب) أعرب ما تحته ّ
( 6عالمات)
خط فً ك ّل ممّا ٌأتً إعرابا ً تا ّماً:
ُ
صافح هذا ذاك.
حٌث العل ُم ال َّناف ُع-1 .
 -2أجلسُ
َ
( 4عالمات)
مصوبا ً الخطأ فً ك ّل منها:
ج) أعدْ كتابة الجملتٌن اآلتٌتٌن
ِّ
ُ
طور التكنولوجً.
أحببت علم ال ّنحو ْإذ أ َّننً وجدته سهالً.
-2
 -1مشكل ٍة ك ْم ح َّل ال َّت ّ
( 21عالمة)
د) اختر اإلجابة الصحٌحة فً ك ّل ممّا ٌأتًُ ،ث ّم انقلها إلى دفتر إجابتك:
 -2الجملة التً تقدَّ م فٌها الفاعل على المفعول به وجوباً ممّا ٌأتً هً:
ُ
أ -ه ّن ْ
الدرس
كتبت
زار أخً العزٌ ُز عمًّ د-
َ
أت سلوى ٌحٌى ب -وجدَ أبً محفظتً جَ -
 -1تصغٌر كلمة (م ِْعراج) هو:
د -م َُعٌّرٌج
ج -م َُعٌْرٌج
ب -م َُعٌّراج
أ -م َُعٌْراج
 -3الجملة التً ٌجوز فٌها فتح ٌاء المتكلِّم وتسكٌنها هً:
جمٌعهم
خًّ )
ب -أحتر ُم والديّ وناصحًّ
خ ُك ْم وما أنت ْم بمُصْ ِر ِ
أ -قال تعالى( :ما أنا بمصر ِ
َ
جارت علًّ عزٌزةٌ
ْ
د -بالدي وإنْ
ٌل بنور الفجر سٌزول
جٌ -ا فتاي ،ال تحزنْ ؛ فظال ُم اللَّ ِ
 -4الثالثً المجرّ د من كلمة (اال ّتزان) هو:
د -زٌن
ج -زان
ب -تزن
أ -وزن
 -5الظرف الذي ال ٌُضاف إال إلى الجملة الفعلٌة هو:
ُ
د -قبل
ج -إذا
بْ -إذ
حٌث
أ-
ْ
ْ
فأبدلت (تاء االفتعال):
جاءت (فاء افتعل) فً كلمة (مدّكر) ذال؛
-6
د -راء
ج -زاي
ب -ذال
أ -دال
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