
  َّدَالمعطوفَوالمعطوفَعلٌهَوحرفَالعطفَفًَالجملَاآلتٌة:دَ حَ :ّلنّاألوّ ــريــمـالت

ٌَ ل ََلَ ق َ-1 َََ[011َ]المائدة:ََََبَ ٌَ الطَ وَ ٌَثَ بَ يَالخَ وَ تَ سَ َ

ََنَ إ َوَ -2
َ[011]َاألنبٌاء:ََََونَ دَ وعَ اَتَ مَ ٌَدَ عَ بَ َمَ أ ٌََبَ رَ قَ يَأ َرَ دَ أ 

ب َل ََمَ كَ َمَ هَ نَ مَ َلَ ائَ قَ َالَ قَ َ-3
بَ واَل َال َقَ َمَ تَ ثَ 

ٌَ نَ ثَ  َ[01]الكهف:ََََمَ وَ ٌَ َضَ عَ بَ َوَ اَأ َمَ وَ اَ

ٌَ ذَ ال ََللا َ-4 ََ[48َوم:َ]الرَ ََاابَ حَ سَ ٌَرَ ثَ تَ فَ َاحَ ٌَ الرَ َلَ سَ رَ يَ

َقَبالجتهادَلَالكسل.قَ حَ تَ ةَبٌنَالن اسَتَ وقَ مَ رَ المكانةَالمَ َ-5

َصادقَاألشرارَلكنَاألخٌار.لَتَ َ-6

َالبخٌلَالمالَحتَ َ-7 ن ز  ك  َهب.ىَالذَ ٌ 

ة.بَشَ لَتكتَ َ-8 َعراَبلَقص 

َالبابَثم َالنَ َ-9 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََافذة.َََََََفتحت 

ّ

 ّانيرينّالثّ ــمـتّ ــال: ٌَ َنَنوعه:استخرجَالبدلَوب

َعنَاألصدقاءَوفائهم.َدافعتَ َ-1

ٌَ بَ ّ-2 ٌ اَبالخَ سَ المسلمونَأباَالحَ َعَ ا ََََََََ.الفةنَعل

لتّ-3 َََََََََََََََََََََََََََََائرةَجناحها.َالطَ َتعط 

َََََََََََََََََََََََََََورها.َذَ ٌتونةَجَ تَالزَ خَ سَ رَ ّ-4

ٌ َ َاشترٌتَ ّ-5 ل  واراح  َ.اَس 

َ[11اإلسراء:]َمَ وَ قَ أ ًَََ ًَهَ ت َل َيَل َدَ هَ ٌَ َنَ آ َرَ اَالق َذَ هَ َنَ إ َّ-6

َ[78-72الفجر:]ََةَ ٌَ ضَ رَ مَ َةَ ٌَ اضَ رَ َكَ بَ ىَرَ ل ًََإ َعَ جَ ارَ َةَ نَ ئَ مَ طَ المَ َسَ فَ اَالنَ هَ تَ ٌَ اَأ ٌََ ّ-7

َهَالعمٌق.رَ كَ ًَفَ وطَ ل َفَ نَ ًَالمَ نَ بَ جَ عَ أ َّ-8

َمشهورا.ٌَََََََََََََََونسخترعَأصبحَالمَ ّ-9

َصالةَالفجرَ-11 َالفاروقَعمرَوهوٌَصلً  َ.ق ت ل 
ّ

  ّدَالتَ الث:ّنّالثّ ـريــمــالت ٌَ حد  َنَنوعهَفٌماٌَلً:وكٌدَوب

ٌ َ راثَ اَتَ فَ ل َلٌهماَخَ نطاويَوالمنفلوطًَكَ الطَ ََإنَ ّ-1 ّا.اَرائعَ اَأدب

ّ[071عراء:َالشَ ]ٌَََنعَ مَ جَ أ ََهَ ل َهَ أ َوَ َاه نَ ٌَ جَ نَ فَ ّ-2

ّباع.،َالفتىَكرٌمَالطَ مَ عَ نَ َمَ عَ نَ ّ-3

ّ!َلحَ المَ َلحَ فًَالمطعم:َالمَ َىَرجلَ ادَ نَ ّ-4

َذاَالذيَّ-5 ن  اهَكل هاََََوم   ٌ ا ج  ىَس  ض  ٌ ب هَََت ر  ا ع  َم  د  َت ع  َن بالَأن  ء  ر  ف ىَالم  ّك 

َ َهَ ل َكَ َرَ مَ األ ََنَ إ ََلَ ق َّ-6 َ[051:َآلَعمران]ََِل 

َعبدَللاَنفسهَهوَمنَصارعَاألمواجَوأنقذَالغرٌق.َإنَ ّ-7

ّ[6-5رح:َ]الشَ ََارَ سَ ٌَ َرَ سَ العَ َعَ مَ َنَ اَإ َرَ سَ ٌَ َرَ سَ العَ َعَ مَ َنَ إ َفَ ّ-8

ّكالَالوالدٌنٌَعطفانَعلىَأبنائهما.َإنَ ّ-9

 تهاَبعودةَابنهاَمنَبٌروت.تَاألسرةَعامَ حَ رَ فَ ّ-11
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  َّحٌح:كلَالصَ بَاألعدادَبالحروفَمعَضبطهاَبالشَ اكتَ :ّابعمرينّالرّ الت

ًَ الشَ َظَ فَ فًَمسابقةَحَ َقَ وَ فَ تَ َ- َ...................(12)...........وطالبتان(12)طالبانَعرَالعرب

ٌَ (16)َومَ سأصَ ّ- َال.امَمنَشوَ ...........َأ

َ....................جزء(17ّ)ّمنَالقرآنَحفظتَ َ-

َ...................خزانة(11)ّجارَصنعَالنَ َ-

َ.فتاةَ َ...............(11)ٌزَ رَ طَ التَ َنَ فَ َتَ نَ قَ ت َأ ََ-

ٌَ َ............مدٌنة(12)بزٌارةََقمتَ َ- َة.فلسطٌن

َ...............ركعة.(17)لواتَالخمسَركعاتَالصَ َدَ دَ عَ َ-

ٌ َ ........دٌوانَ (13)قرأتَ َ- ٌَ ........قصَ (19)ا،َواَشعر َة.ةَأدب

َ.صابةَ .........مَ (36)َا،وصابَ ........مَ (52)تلقٌحََمَ تَ َ-

َ..........عامل.(111)فًَبناءَالمسجدََكَ ارَ شَ َ-

َتابا...................كَ َ(1256)اجراشترىَالتَ َ-

َ

  ّّادسمرينّالسّ الت: ٌَ َ:أعربَماَتحتهَخطَ َنَنوعَالستثناءَثمَ ب

َل َإ ََارَ اَالنَ نَ سَ مَ تَ َنَ واَل َال َقَ وَ -1
َ[81]البقرة:ََةَ ودَ دَ عَ مَ َاامَ ٌَ َأ 

َالفرقان.ََمسجدإل َالمدٌنةََمساجدٌتَفًَصل ََ-2

َ[1884َأبوَداود:ََ]َ(ََمممناإل َصاحبَم:َ)لَتَ ىَللاَعلٌهَوسل َبًَصل َقالَالنَ -3

َالح.الصَ َسوىَالعمللنٌَنفعكٌَومَالقٌامةََ-4

ًَ.ب َنَ تَ المَ َغٌرَدٌوانعرَطالعَدواوٌنَالشَ لمَأ ََ-5

َنا.تَ ٌَ رَ قَ َاججَ غٌرَحَ اجَجَ الحَ َلَ صَ وَ َ-6

 

  ّاستخرجَالتَ :ّمرينّالخامسالت ٌَ َنَنوعه:مٌٌزَوب

َ[04]القمر:َرَ دَ ق ََدَ قَ َرَ مَ ىَأ َل َعَ َاءَ ىَالمَ قَ تَ الَ اَفَ ونَ ٌَ عَ َضَ رَ اَاأل َنَ رَ جَ فَ وَ َ-1

إ َفَ َعَ طَ تَ سَ ٌَ َمَ ل ََنَ مَ فَ -2
َ[11لة:]المجادَ ََاٌَنَ كَ سَ مَ ٌَنَ تَ سَ َامَ عَ طَ 

َ[75]مرٌم:َادَ نَ جَ َفَ عَ ضَ أ َاَوَ انَ كَ مَ َرَ شَ َوَ هَ َنَ مَ َونَ مَ ل َعَ ٌَ سَ فَ -3

َ ب َ حَ َدَ شَ واَأ َنَ مَ آ ٌََنَ ذَ ال َوَ َ-4 َ[065]البقرة:َاَِل 

َ[86]التوبة:َارَ هَ شَ َرَ شَ اَعَ نَ اثَ َللاَ َدَ نَ عَ َورَ هَ الشَ َةَ دَ عَ َنَ إ ََ-5

َإلىَمساعدةَأخٌهَالمحتاج!َعَ ارَ حسناَسَ مَ َه رَ ِلَدَ َ-6

ًََفًَأرضهَهكتاراَقمحا.عَعمَ رَ زَ َ-7

َماَأعظمكَشهراٌَاَرمضان!َ-8

َ.شربَالمرٌضَملعقتٌنَدواءَوكوباَعصٌراَ-9
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َ

  َّجملة:َبة،َمعَتحدٌدَعناصرَكلَ ملَالمركَ ملَالبسٌطةَوالجَ بٌنَالجَ زٌََ مَ :ّامنمرينّالثّ الت

َا.اَمسرورَ صباحَالعٌدَفرحَ َكنتَ َ-1

َالمٌذَصباحا.طةٌَمتلئَبالتَ فناءَالمتوسَ َإنَ َ-2

َلمٌَنفعَصاحبه.العَ َ-3

َاخنة.وداءَالسَ القهوةَالسَ َحبَ أ ََ-4

َتعب.دخلَأبًَإلىَالبٌتَوهوَمَ َ-5

َدمشقَالعتٌقة.َاتَ ارَ لزٌارةَحَ َوقَ تَ نفسًَتَ َ-6

َ

 
  َّا:أعربَالجملَاآلتٌةَإعراباَتامَ :ّاسعمرينّالتّ الت

َوت،َووصلَعمرَإلىٌَثربَتعبان.مَ رَ ضَ زارَإلٌاسَحَ َ-1

َوق.جالنَكالهماَللسَ جاءَالرَ َ-2

َخمساَوتسعٌنَصفحة.َقرأتَ َ-3

َاجرَبمترٌنَقماشا.قَالتَ تصدَ ّ-4

َالكتابَنصفه.َقرأتَ َ-5

ٌَ َةالقصَ َأحبَ َ-6 َة.لَالمسرح

َ
َ

  ّابعمرينّالسّ الت:َ ٌَ ٌَ نَالممنوعَمنَالصَ ع َةَمنعه:ل َنَعَ رفَوب

َ[45وبة:]التَ َةَ ٌرَ ثَ نَكَ اطَ وَ ًَمَ فَ َللا ََمَ كَ رَ صَ نَ َدَ قَ ل ََ-1

َ[86]طه:َافَ سَ انَأ َبَ ضَ غَ َهَ مَ وَ ىَقَ ل َىَإ َوسَ مَ َعَ جَ رَ فَ َ-2

َ[08]األحزاب:َواعَ جَ ارَ فَ َمَ كَ ل ََامَ قَ َمَ ل ََبَ رَ ثَ ٌَ َلَ هَ اَأ ٌََ َ-3

َ[18]طه:ََىَغَ طَ َهَ نَ نَإ َوَ عَ رَ ىَفَ ل َاَإ َبَ هَ اذَ َ-4

َ[065]البقرة:َنَ آ َرَ الق ٌََهَ فَ َلَ زَ نَ يَأ َذَ ال ََانَ ضَ مَ رَ َرَ هَ شَ ََ-5

َالمَ َلَ اعَ جَ ََ-6 َثَ ىَوَ نَ ثَ مَ َةَ حَ نَ جَ ًَأ َول ََأ َال َسَ رَ َةَ كَ ئَ ال  َ[10]فاطر:َاعَ بَ رَ وَ َثَ ال 

َ[51البخاري:َ]َائل(َ)ماَالمسمولَعنهاَبأعلمَمنَالسَ َ-7

8-َ ٌَ َحشرَالنَ )َ َ[6540]البخاري:َاء(ََرَ فَ بٌضاءَعَ َاسٌَومَالقٌامةَعلىَأرض 

ق ةأسعدَوعمرَفًََلَ وَ جَ تَ َ-9 و  ر 
َندَالفسٌحة.َقَ رَ مَ سَ َأ 

َبرى.جتهدَعلىَجائزةَكَ المَ َلَ صَ حَ َ-11

ٌَ رواَالصَ كَ ذَ تَ َ-11 َاتَالجلٌالتَكخدٌجةَوزٌنب.حاب
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َ

َ

 

  ّدَنوعَالصَ حدَ :ّمرينّالعاشرالت ٌَ َةَاآلتٌة:ورَالبٌان

َة.قَ سٌمَفًَالرَ الحٌنَكالنَ أخالقَالصَ َ-1

َالكسل.َعَ ل َخَ وأ ََدَ الجَ َسَ ب َل َأ ََأنَ َرتَ قرَ َ-2

َخرى.رَأ َخَ مَ جالَوتَ مَرَ قدَ تَ َاكَ رَ أ ََ-3

َ[448]َمسلم:ٌَاء(برَضَ رهان،َوالصَ دقةَبَ والصَ َالةَنور،الصَ وم:)َىَللاَعلٌهَوسل َبًَصل َقالَالنَ َ-4

َته.دَ ٌنَفًَحَ سكَ َكالمكَ َكأنَ َ-5

َالمطرَمنَالعٌون.َرَ مَ هَ عندَالوداعَانَ َ-6

ٌَ ىَالصَ قَ ل َأ ََ-7 َة.قرَقصٌدةَشعر

َرىَوالمدنَلقدومَشهرَرمضان.تَالق َابتسمَ َ-8

َ[49اإلسراء:]َكَ قَ نَ ىَعَ ل َإ ََةَ ول َل َغَ مَ َكَ دَ ٌَ َلَ عَ جَ َتَ ل َوَ َ-9

  ّّمرينّالحاديّعشرالت: ٌَ ٌَ م ٌَ حسَ نَالمَ زَب ّّةَاآلتٌة:ناتَالبدٌع

َ[471البقرة:َ]َمَ هَ بَ رَ َدَ نَ عَ َمَ هَ رَ جَ أ ََمَ هَ ل َفَ َةَ ٌَ نَ ال َعَ اَوَ ر َ سَ َارَ هَ النَ وَ َلَ ٌَ الل َبَ َمَ هَ ال َوَ مَ أ ََونَ ق َفَ ن ٌََ ٌَنَ ذَ ال َََ-1

َار.شَ تَ ار،َوماَندمَمنَاسَ خَ تَ منَاسَ َابَ ماَخَ َ-2

َ[15النفطار:]َتَ رَ خَ أ َوَ َتَ مَ دَ اَقَ مَ َسَ فَ نَ َتَ مَ ل َعَ َ-3

َ.َقَ لَ احترامَالخَ َقَ ل َسنَالخَ نَحَ مَ َ-4

َ[01-08النفطار:]ٌَمَ حَ ًَجَ فَ ل ََارَ جَ الف ََنَ إ َوَ ٌَمَ عَ ًَنَ فَ ل ََارَ رَ بَ األ ََنَ إ ََ-5

َك.ال َمَ َكَ ل ََدَ رَ رَكٌفَأ َفكَ ،َفقال:َأ َ؟كال ََحزٌنا:َمَ ال َجَ رَ َسألتَ ََ-6

َ[4448]َصحٌحَالجامع:َر(للشَ َللخٌرَمغالٌقَ َاسَمفاتٌحَ النَ َنَ مَ َم:)َإنَ ىَللاَعلٌهَوسل َقالَصل ََ-7

ٌََنَ ذَ ال َوَ َونَ مَ ل َعَ ٌَ ٌَنَ ذَ يَال َوَ تَ سَ ٌَ َلَ هَ َلَ ق ََ-8 ٌَ ل  مر:]َونَ مَ ل َعَ َ َ[19الز 

  َّدَالمحلَ حدَ :ّانيّعشرمرينّالثّ الت ًَ َللجملَالواقعةَبٌنَقوسٌن:َاإلعراب

ٌَ ٌبَ رَ اَقَ ابَ ذَ عَ َمَ اكَ نَ رَ ذَ نَ اَأ َن َإ َ-1 َ(ااتّ يقّ مّ ّانّ كّ )َلَ صَ الفَ َمَ وَ ٌَ َنَ إ ََ-9َاه دَ ٌَ َتَ مَ دَ اَقَ مَ َ(ءّ رّ المّ ّرّ ظّ نّ يّ )َمَ وَ اَ

َ(هبّ سّ حّ ّوّ هّ فّ )َىَللاَ ل َعَ َلَ كَ وَ تَ ٌَ َنَ مَ وَ َ-11ََََََََََََََََََََََ(اابّ رّ تّ ّتّ نّ يّكّ ن ّتّ يّ اّل ّيّ )َرَ افَ الكَ َولَ ق ٌََ وَ َ-2

َََ(ىارّ كّ سّ ّمّ تّ نّ أ ّوّ )َةَ ال َواَالصَ بَ رَ قَ َتَ ل ََ-11ََََََََََََ(ئا ّيّ شّ ّللا ّّرّ ضّ يّ ّنّ ل ّفّ )َهَ ٌَ بَ قَ ىَعَ ل َعَ َبَ ل َقَ نَ ٌَ َنَ مَ وَ َ-3

َ.(يسقط)الجدارََكَ شَ وَ أ ََ-12َََََََََََََََ.َََََََََََََ(اننّ فّ فوقّاأل ّ)تَالعصافٌرَحَ ضَ أ ََ-4

ٌ ة.حالَاألمَ َ(ونهّ قّ فّ يّ )لماءَالعَ َ-5 َ.(رسلّنسيمهّالعليليّ )َباتَالجوَ َ-13ََََََََََََََََََََََةَاإلسالم

َ.(عواقبهّمفيدة)متَأمسىَالصَ َ-14ََََََََََََََََََََََََََََََََََ.(يتواضعّأنّ )رَىَالمتكبَ رَ حَ َ-6

َ.(سعدّصاحبهيّ )المالََحسبتَ َ-15ََََََََََََََََََََََ.َ)يحملونّكأسّإفريقيا(عبونَعادَالال ََ-7

َالمسافرََ-16ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.(يعودّيوما)بابَلٌتَالشَ َ-8 ل  ب  َََ.)حقيبتهّمملوءة(أ ق 
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