
 درجات ( 10)                                                                           : السالمة اللغوية -  

 (                                                          2)                 :   اقرأ الفقرة التالية ثم استخرج منها ما هو مطلوب بعدها -1

ديننا اإلسالمي هو حقيقة الخلق االجتماعي في األمة ،وهو الذي يجعل القلوب كلها طبقة واحدة على 

 اختالف المظاهر االجتماعية وبه تثبت األمة على فضائلها ، فنعم دينا الدين اإلسالمي.

 .........مخصوصا بالمدح ................................................................... -أ

 جملة وقعت خبراً . .........................................................................  -ب    

 اسما منسوبا ................................................................................. -ج    

 ...................................................   جملة ال محل لها من اإلعراب ........... -د    

 (                                 2:                                              )  صوب الخطأ النحوي في كل جملة مما يأتي -2   

 ...............................بئس طالبو العلم المهملين ......................................... -أ    

 أعجبت بمقالة صحيفية قرأتها اليوم  ........................................................... -ب    

 بلى ، لم أصل إلى حقيقة األمر ................................................................. -ج    

 لتصغير )عصفور( نقول : شاهدُت عصيفوراً فوق الشجرة ................................  -د     

 ( 1اجعل كلمة " المخلص " مخصوصا بالمدح على أن يكون الفاعل اسماً موصوالً .     )   -3

.............................................................................................................. 

 ( 4) :                                       اختر التكملة الصحيحة فقط من بين البدائل التالية -4

 .  الجملة التي تحتها خط في محل: وهم مستبشرونأقبل المتعلمون على العلم  -أ  

 جر مضاف إليه .  -رفع خبر .          -           نصب نعت . -نصب حال .             -      

  ( أن تصنع معروفا وتخلص في عملك) هل أدلك على طريق النجاح ؟  -ب  

 الجملة التي تحتها خط فيما سبق ال محل لها من اإلعراب ألنها جملة:         

 ابتدائية . -سم .         جواب الق -تفسيرية .                -اعتراضية .                -      

   



 الجملة التي ال تعتبر أسلوب مدح صحيحاً فيما يأتي : -ج

 نعم الصفة الوفاء .          -الوفاء نعم الصفة .                                            -        

 نعم صفة المرء الوفاء . -الوفاء حبذا .                                                 -         

 التصغير  الصحيح لكلمة " كاتب " : -د   

 ُكتيّب .  -كويتيب .                  -ُكويتب .               -ُكييتب .                  -          

 ( 1) بلى ، نحن حريصون على ديننا ( ضع سؤاالً مناسباً لإلجابة السابقة .                  )  -5

   ........................................................................................................ 

 ( 1صغر كلمة ) ساعات ( بحيث تدل على قلة العدد في جملة تامة من إنشائك .             )  -6

  .......................................................... ............................................... 

 ( 1انسب إلى كلمة ) لغة ( في جملة تامة من إنشائك ، مع ضبط حروفها .                  )  -7

  ......................................................................................................... 
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