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 مركز تطوير المناىج –معد المادة / د/ سعيد عبد الحميد       نسخة مجازة 
 
 

 االبتدائى السادسصف لل اللغة العربيةنماذج اختبارات كتاب 

 7102/7102الفصل الدراسي الثاني  

 (0االختبار رقم )نموذج 

 ثانًيا: القراءة:

 القراءة متحررة المحتوى ) إجبارى ( : -١
جميورية مصر العربية، وأكبر مدن إفريقيا والشرق األوسط، يعود أصميا إلى مدينة الفسطاط القاىرة عاصمة 

ىـ، وفى عيد الدولة الفاطمية ضم جوىر الصقمى إلييا ثبلث مدن  ٕٓالتى أسسيا عمرو بن العاص سنة 
جوىرة »لقب  لتكون عاصمة لمدولة،  وقام ببناء سور حول المدن الثبلث وسماىا القاىرة، وقد أطمق عمييا

كما سماىا الرحالة القدماء مدينة األلف مئذنة؛ لكثرة مساجدىا ، ومن معالميا األثرية األزىر « الشرق 
 الشريف والمتحف اإلسبلمى والمتحف القبطى وبرج القاىرة وقمعة صبلح الدين.

 أكمل ما يأتى عمى ضوء فيمك لمفقرة السابقة: -أ
 ........... ومدينة ........... مئذنة.من أسماء القاىرة جوىرة  -ٔ
 القاىرة أكبر مدينة فى ........... -ٕ
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يأتى: -ب

 أماكن( -عمماء  -معنى معالم : )عموم  -ٔ
 مآذن( -مدائن  -جمع مئذنة : )أذون  -ٕ
 لماذا تعتبر القاىرة مدينة سياحية؟ -جـ 

 اإلجابة 
 إفريقيا والشرق الوسط -ٕ   األلف –ق الشر  -ٔ - أ

 مآذن  -ٕ    أماكن -ٔ - ب
تعتبر القاىرة مدينة سياحية ألن بيا معالم أثرية مثل األزىر الشريف والمتحف اإلسبلمى والمتحف  -ـج

 القبطى وبرج القاىرة وقمعة صبلح الدين.
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 مركز تطوير المناىج –معد المادة / د/ سعيد عبد الحميد       نسخة مجازة 
 
 

 القراءة متعددة الموضوعات والقصة: -٢

 أجب عن سؤال واحد مما يلى:
 السؤال األول:

 ( من موضوع )دعنا نتحاور( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
 قال شياب: يؤلمنى يا جدى أننى حين أتحدث أحياًنا، قمما يمتفت إلىَّ أحد. “
 “قال الجد: ربما كان ذلك ...........  
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -أ

 يعوقنى(. –ينفرنى  –المعنى األدق لكممة )يؤلمنى(: )يحزننى  -
 االحتمال(. –اليقين  –كممة )ربما( تدل عمى: )الحيرة  -
 أكمل العبارات التالية: -ب

 الحديث يكون مفيًدا عندما ............................... . -
 يصمت اإلنسان عن الحديث عندما .................... . -

 بماذا يوحى قولو: )قمما يمتفت إلىَّ أحد(؟ -جـ
 قصة عمى مبارك:( من ٕ)
 سعد زغمول( -عمى مبارك  -تخير : أول وزير مصرى لمتعميم ىو ) طو حسين  -أ 

 يقوم بيا مع التبلميذ عندما كان وزيًرا؟« عمى مبارك»ما األعمال التى كان  -ب 
 اإلجابة 

 االحتمال  –يحزنني  -أ -ٔ
المستمعين فتورا وعندما ينصرفون عنو يممس من  -يكون في موضعو وفي أمور ال يعرفيا المستمعون  -ب

 وىو يتحدث .
 توحي بانصراف المستمعين عن المتحدث وممميم من الحديث . -ج
كان يشرف عمى مأكل التبلميذ وممبسيم وراحتيم وتعميميم ، فيعمم بنفسو التمميذ  -عمي مبارك ب -أ -ٕ

 كيف يمبس ، وكيف يأكل ، وكيف يقرأ ويكتب .
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 مركز تطوير المناىج –معد المادة / د/ سعيد عبد الحميد       نسخة مجازة 
 
 

 السؤال الثانى:
 ن موضوع )الصديقان وكعكة السكر( اقرأ، ثم أجب:( مٔ)
 ”.وفى الصباح وقف يوسف أمام منزلو فى انتظار سيارة المدرسة، وىو يتحسس حقيبتو“
 ىات مرادف )يتحسس(، ومضاد )أمام(، وجمع )حقيبة(. -أ

 لماذا كان يوسف يتحسس حقيبتو؟ -ب
 مام العبارة غير الصحيحة فيما يمى:أ× ( ضع عبلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعبلمة )  -جـ

 )         (   أحمد ويوسف يتعممان فى مدرستين مختمفتين.      -
 )         (   اعتاد أحمد ويوسف تقاسم الطعام.                  -
 )         (   االعتذار عن الخطأ صفة من صفات األقوياء.      -

 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 )×(:)صح( أو ضع عبلمة  -أ

 ( ) قانوًنا ينظم سير التعميم فى المدارس المصرية.« عمى مبارك»وضع  -
 ما العقبة التى صادفت عمى مبارك فى فرنسا؟ وكيف تغمب عمييا؟ -ب 

 اإلجابة

 حقائب   –خمف   -وضع يدىا عمييا ليتأكد مما بيا  -أ -ٔ
تحسس يوسف حقيبتو ليتأكد لممرة األلف من أن ىناك كعكتين من السكر واحدة لو واألخرى  -ب

 صح  –سح  –خطأ  -لصديقو أحمد  ج
العقبة أن المدرسين كانوا يمقون عمييم الدروس بالمغة الفرنسية وىو وفريق من أعضاء  -ب  صح -أ -ٕ

 البعثة ال يعرفون شيئا من ىذه المغة .
ا أحضر كتابا من كتب األطفال وانكب عميو يحفظ ما فيو حفظا جيدا ، ثم دخل وتغمب عمييا عندم

 امتحانا في المغة الفرنسية وتفوق فيو واستمر في فرنسا .
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 مركز تطوير المناىج –معد المادة / د/ سعيد عبد الحميد       نسخة مجازة 
 
 

 ثالًثا: النصوص:
 أجب عن السؤال التالى: )إجبارى(

 من نص )الحرية والمسئولية( اقرأ، ثم أجب:
مثل القائم عمى حدود هللا، والواقع فييا كمثل قوم استيموا عمى سفينة فأصاب بعضيم “ ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا 

 ”.أعبلىا، وبعضيم أسفميا
 أكمل ما يأتى: -أ

 معنى كممة )القائم(: .......................... . -ٔ
 مفرد كممة )حدود(: ......................... . -ٕ
 ما صفات القائم عمى حدود هللا؟ -ب
 لخص بأسموبك ما تعممتو من الحديث الشريف. -جـ
 أسفميا(؟ –)أعبلىا  –ملسو هيلع هللا ىلص  –ما الجمال فى قولو  -د

 اإلجابة
 حد -ٕالمتولي والمشرف وقد يكون حاكما  -ٔ - أ

القائم عمى حدود هللا يحترم اآلخرين وينفذ أوامر هللا ويتجنب نواىيو ، وال يسبب الضرر لآلخرين  - ب
 ءىم ، ويحافظ عمى حقوق اآلخرين .ويحترم آرا

تعممت من الحديث الحرص عمى رضا هللا بتنفيذ أوامره واجتناب نواىيو ، التمتع بالحرية الشخصية  -ـج
 دون إلحاق الضرر باآلخرين .

 أسفميا ( : تضاد يؤكد المعنى ويوضحو . –) أعبلىا  -د
 أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين:

 من نص )فى رحاب اإلنسانية( اقرأ، ثم أجب:    ( أ)
 َما َأنا َفْحَمٌة َوال َأْنَت َفْرَقد  َيا َأِخي ال َتِمْل ِبَوْجِيك َعنِّي 
 َبُس والمؤلَؤ الَّذي َتَتَقمَّد  َأْنَت َلْم َتْصَنِع الَحريَر الَّذي َتْمـ
اِة ْمِثمي ديِم َتْشَقى وَتْسَعدِفي ِكساِئي        َأْنَت ِفي الُبْرَدِة الموشَّ  الرَّ
 َوُرًؤى والظَّبلُم َفوَقَك ُمْمَتدّ   َلَك ِفي َعاَلِم النَّياِر َأماِني
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 مركز تطوير المناىج –معد المادة / د/ سعيد عبد الحميد       نسخة مجازة 
 
 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -ٔ
 لبنانى(. –سودانى  –الشاعر )إيميا أبو ماضى(: )مصرى  -
 منية(. –أمينة  –مفرد كممة )أمانى(: )أمنية  -

 مناسًبا لؤلبيات السابقة.ضع عنواًنا  -ٕ
 ما الجمال فى قول الشاعر: )ال تمل(؟ -ٖ

 اإلجابة 
 أمنية  -لبناني -ٔ
 دعوة لمتواضع  -ٕ
 ) ال تمل ( أسموب نيي لمنصح واإلرشاد . -ٖ

 من نص )وطنى(: اقرأ، ثم أجب: ( ب)
 َوَمَضى َوْثًبا َوَمَشى َمَرَحا  َىَتَف التَّاِرُيخ ِبِو َفَصَحا

ْىرِ        النَّْصرِ َحَمَمْت َيُدُه ُشَعَل   َوَبَدا َغُدُه َأَمَل الدَّ
 َوَطِني َوِصَباَي َوَأْحبَلِمي  

  

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يأتى: -ٔ
 قفًزا(. –سيًرا  –مرادف )وثًبا(: )زحًفا  -
 أشعل( –شعمة  –مفرد )شعل(: )مشعل  -

 ما الفكرة األساسية فى البيتين السابقين؟ -ٕ
 ؟”ىتف التاريخ بو“ما الجمال فى قول الشاعر:  -ٖ

 اإلجابة
 شعمة  –قفزا  -ٔ
 وطني يتقدم  -ٕ
 ) ىتف التاريخ بو ( تعبير فيو تصوير لمتاريخ بإنسان ينادي عمى الوطن . -ٖ
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 مركز تطوير المناىج –معد المادة / د/ سعيد عبد الحميد       نسخة مجازة 
 
 

 رابًعا: النحو:
الدرجات، وليت كل إنسان  أعمىيسعى ليحققيا، ليصل إلى  عديدةآمال وطموحات وأىداف  إنسانلكل “

 ”.يكون متمسًكا بدينو، وىو يسعى لتحقيق أىدافو وقيم مجتمعو، فيذا مبدأ يعيو كل ذى طموح وبصيرة
 أعرب ما فوق الخط. -أ

 استخرج من الفقرة السابقة: -ب
 فعبًل مضارًعا منصوًبا، وبين سبب نصبو. -ٔ
 خبًرا لفعل ناسخ، وحدد عبلمة إعرابو. -ٕ
 األسماء الخمسة، وأعربو. اسًما من -ٖ

 )المعممون المجتيدون مخمصون( -جـ
 أدخل حرًفا ناسًخا عمى الجممة السابقة، وغير ما يمزم.

 اإلجابة
 أعمى : اسم مجرور وعبلمة جره الكسرة  –عديدٌة : صفة مرفوعة وعبلمة رفعيا الضمة  - أ

 وسبب النصب : مسبوق ببلم التعميل ( ليصل)  -ٔ - ب
          نصبو الفتحةمتمسكا وعبلمة  -ٕ
 ذي ) مضاف إليو مجرور وعبلمة جره الياء (  -ٖ

 إن المعممين المجتيدين مخمصون . -ـج
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 (7نموذج االختبار رقم )

 ثانًيا: القراءة: 

 القراءة متحررة المحتوى )إجبارى( : -١
كل أنبياء هللا الصدق من الصفات الحميدة التى يجب أن يتصف بيا كل إنسان، والصدق صفة تحمى بيا 

عمييم السبلم، واإلخبلص فى العمل طريق نجاح الفرد وتقدم المجتمع، وبياتين الصفتين يسعد اإلنسان، 
 ويرضى عنو هللا، فعمينا جميًعا أن نمتزم بياتين الصفتين ليرقى وطننا ونسعد.

 أكمل ما يأتى عمى ضوء فيمك لمفقرة السابقة: -أ
 ............كل األنبياء اتصفوا بـ  -ٔ
 طريق النجاح ىو ........... -ٕ
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يأتى: -ب

 َرغب( -دعا  -معنى تحمى : )تزين  -ٔ
 المدائن( -الدنا  -جمع الدنيا : )الدنايا  -ٕ
 لماذا يجب عمينا أن نمتزم بالصدق واإلخبلص؟ -جـ 

 اإلجابة 

 اإلخبلص -ٕالصدق  -ٔ - أ
 الدنا -ٕتزين  -ٔ - ب
 يجب عمينا أن نمتزم بالصدق واإلخبلص ليرقى الوطن ونسعد  – ـج

 القراءة متعددة الموضوعات والقصة: -٢
 أجب عن سؤال واحد مما يلى:

 السؤال األول:
 ( من موضوع )الحياة دائما اثنان( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
  ىذه الموحُة رائعٌة بكل المقاييس الفنية، كما أنيا نموذٌج مثالىّّ لمتعاون بين تمميذين، إذ برع أحدىما فى رسم “ 
 “الموحِة، وبرع الثانى فى تموينيا ...   
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -أ

 تسابق(. –تعاون  –معنى )برع(: )تفوق  -
 الموائح(. -الموحات  –جمع )الموحة(: )األلواح  -
 لماذا كانت الموحة نموذًجا مثاليِــّا لمتعاون؟ -ب
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 ضع الكممات اآلتية فى مكانيا الصحيح من العبارة اآلتية: -جـ
 التعاون( –العيش  –األنانية  –)مجتمع     

  ع غيره اإلنسان بحكم طبيعتو البد لو من ............ فى ............ مما يفرض عميو ............ م
 من األفراد الذين يتكاتفون جميًعا فيتخمصون من .......... .

 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 لمعمل( –لمعمم  –إلى فرنسا طمًبا ) لمعبلج « عمى مبارك»تخير : سافر  –أ 

 عندما سافر مع الجيش المصرى إلى تركيا؟« عمى مبارك»كيف ودع تبلميذ المدارس ومعمموىا  –ب 
 اإلجابة 

كانت الموحة نموذًجا مثاليِــّا لمتعاون ،  إذ برع أحد التمميذين فى رسم الموحِة،  -الموحات  ب –تفوق  -أ -ٔ
مما يفرض عميو  مجتمعفي  العيش اإلنسان بحكم طبيعتو ال بد لو من -وبرع الثانى فى تموينيا ح

 .األنانية مع غيره من األفراد الذين يتكاتفون جميعا فيتخمصون من  التعاون 
خرجوا ينشدون األناشيد وييتفون اليتافات الصادرة من صميم قموبيم اعتراف باعمال ىذا  -لمعمم ب -أ -ٕ

 الرجل العظيمة .
 السؤال الثانى:

 ( من موضوع )فى منتصف الطريق( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
   حمل كل منيما نصيبو من المال، وذىب إلى منزلو؛ ليستريح من عناء اليوم .. وعندما خمد كل منيما “  

 ...”.إلى النوم ... كان كل منيما يفكر فى أخيو     
 أكمل خريطة الكممة. -أ 

 عناء 

....معناها   

مضادها 
..... 

في جملة 
...... 

.....نوعها  
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 أمام العبارة غير الصحيحة فيما يمى:× ( ضع عبلمة ) صح ( أمام العبارة الصحيحة وعبلمة )  -ب
 )         (   كان األخوان يقتسمان ثمن المحصول مناصفة.      -ٔ
 )         ( أراد أمير أن يأخذ الجزء األكبر من ثمن المحصول لينفق عمى أطفالو.      -ٕ
 لماذا ذىب كل من األخوين إلى منزلو؟ -جـ 
 ( من قصة عمى مبارك: ٕ)
 )×(:ضع عبلمة )صح( أو  -أ

 ( ) «.عباس»ىنية رخية طيمة حكم الخديو « مباركعمى »ظمت حياة  -
 أن يصمح من أحوال المدارس المصرية. فماذا فعل؟« عباس»أراد الخديو  -ب 

 اإلجابة
 خريطة الكممة  -أ -ٔ

 

 خطأ –صح  -ب

 ذىب األخوان كل إلى منزلو ليستريح من عناء اليوم  -ـج

في المدارس المصرية ، فوضعو  كمف عمي مبارك بوضع قانوي ينظم سير التعميم -خطأ  ب -أ -ٕ
 وعرضو عمى الخديوي عباس فأعجب بو وبدقتو .

 عناء 

تعب: معناها   

:  مضادها 
 راحة

:  في جملة 
يستريح العامل 
 من عناء العمل 

اسم: نوعها   
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 مركز تطوير المناىج –معد المادة / د/ سعيد عبد الحميد       نسخة مجازة 
 
 

 ثالًثا: النصوص:
 ( أجب عن السؤال التالى: )إجبارى(ٔ)

 من نص )الحرية والمسئولية( :
 مثل القائم عمى حدود هللا، والواقع فييا كمثل قوم استيموا عمى سفينة فأصاب بعضيم ملسو هيلع هللا ىلص “قال رسول هللا   
وا عمى من فوقيم أعبلىا،     ............”.وبعضيم أسفميا، فكان الذين فى أسفميا إذا استَقْوا من الماِء مرُّ
 اختر الصواب مما بين القوسين: -أ

 حداد( . –حدد  –مفرد )حدود(: )حد  -ٔ
 اقترعوا( . –تزاحموا  –معنى )استيموا(: )ركبوا  -ٕ
 أقوم(. –أقوام  –جمع )قوم(: )قوام  -ٖ
 ذى يرشد إليو الحديث الشريف؟ما ال -ب
 أسفميا(؟ –)أعبلىا ملسو هيلع هللا ىلص ما الجمال فى قولو  -جـ
 اكتب بقية الحديث الشريف. -د

 :اإلجابة
 أقوام -ٖ   اقترعوا -ٕ   حد  -ٔ - أ

يرشدنا الحديث إلى احترام حرية اآلخرين ، وأن الحرية الشخصية ال تعني الفوضي واإلضرار  - ب
 تو تجاه اآلخرين الذين يشاركونو الحياة في المجتمع .باآلخرين فحرية الفرد ترتبط بمسئولي
 أجب عن سؤال واحد من السؤالين التاليين:

 من نص )فى رحاب اإلنسانية( اقرأ، ثم أجب: ( أ)
 ٌم ِحَسٌان َفِإنَّو َغْيُر َجْمَمد  َوَلِقْمِبي َكَما ِلَقْمِبَك َأْحبَل 

 َقْمِبي ِلْمُحبِّ َأْصَبَح َمْعَبدِإنَّ   اَل يُكْن ِلْمِخَصاِم َقْمُبَك َمْأَوى 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -ٔ

 حالم(. –حمم  –مفرد )أحبلم(: )حميم  -
 حديد(. –صخر  –معنى  )جممد(: )جاف  -
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 بم وصف الشاعر اإلنسان المغرور فى البيتين السابقين؟ -ٕ
 اذكر الجمال فى ىذا التعبير. –)قمبك مأوى(  -ٖ

 اإلجابة
 صخر –حمم  -ٔ
 اإلنسان المغرور لو قمب يحمم وقمبو يمتمئ بالخصام . -ٕ
 ) قمبك ( : تصوير لمقمب بمكان والخصام شخص يأوي إلى ىذا المكان . -ٖ
 من نص )أيام الطفولة(: اقرأ، ثم أجب: ( ب)

روْر   َأيَّاَم لم َنْعِرْف ِمَن الدُّ   ْنيا ِسَوى َمَرِح السُّ
 َلِة َتْحَت َأْعشاِش الطُّيوْر   الطُّفوَوِبنـــاِء َأْكـــــواِخ 

 ُح فبل َنضجُّ وال َنُثوْر   َنْبني َفَتْيِدُميا الرِّيا
 
 ىات ما يأتى: -ٔ

 مضاد )السرور(.  مفرد )أعشاش(.   معنى )نضج(. -
 اشرح األبيات السابقة بأسموبك. -ٕ
 وضح الجمال فى التعبير السابق.”  فبل نضج وال نثور“  -ٖ

 اإلجابة
 الحزن  –عش  –نجزع ونحزن  -ٔ
أيام الطفولة ىي أيام كان يممؤىا الفرح والسرور حيث كان الشاعر وصاحبو يمرحان ويبنيان البيوت  -ٕ

 الصغيرة  ، فتيدميا الرياح ألنيا ضعيفة ولكنيما ال ينزعجان وال يغضبان .
 تعبير جميل يصور الطفولة في براءتيا ووداعتيا وحبيا لمحياة . -ٖ
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 حو:رابًعا: الن
ليعيشوا آمنين. فكن صادًقا فى أقوالك وأفعاِلك  التبلميذ. يجب أن يتحمى بو بالفردكريم، يسمو  خمقالصدق “

 ”.حتى تفوز برضا هللا
              أعرب ما فوق الخط. -ٔ
 استخرج من الفقرة السابقة: -ٕ

مضارًعا منصوًبا، واذكر عبلمة نصبو فعبًل  –حااًل، واذكر عبلمة إعرابو  –نعًتا وبين عبلمة إعرابو  -
 فعبًل مضارًعا مرفوًعا واذكر عبلمة رفعو.. –

 اختر الصواب مما بين القوسين: -أ          أجب عما يمى: -ٖ
 مجرورة(. –منصوبة  –كممة )ذو(: )مرفوعة  –أخوك ذو خمق كريم 

 النقط. ضع فعبًل مضارًعا مناسًبا مكان –اآلباء .............. أبناءىم  -ب
 اإلجابة
بالفرد : الباء حرف جر والفرد اسم مجرور وعبلمة  –خمق : خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة  -ٔ

 التبلميذ : فاعل مرفوع وعبلمة رفعو الضمة . –جره الكسرة 
الفعل المنصوب  –الحال : آمنين ، عبلمة إعرابو : الياء  –النعت : كريم ، عبلمة إعرابو : الضمة  -ٕ

الفعل  –تفوز ( وعبلمة النصب الفتحة ، والفعل ) يعيشوا ( وعبلمة النصب حذف النون  –حمى : يت
 المرفوع : يسمو وعبلمة الرفع الضمة .

 يحبون  –مرفوعة  -أ -ٖ
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 (3نموذج االختبار رقم )

 ثانًيا: القراءة:

 القراءة متحررة المحتوى )إجبارى( : -١
يقرؤه، فإذا َصُعَب عميو فيم كممة ما سأل أستاذه عنيا، أو بحث التمميذ المتفوق يحاول أن يفيم كل شىء 

ُن لو إثراء مخزونو المغوى بكممات جديدة، وُتييِّىُء لو أن  عنيا فى المعجم؛ ألن السؤال وقراءة المعاجم ُتؤمِّ
 يفيم أى نص يقرؤه فتتسع حصيمتو الثقافية، وتزداد معارفو.

 سين لما يأتى:تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القو  -أ
 فيم( -َسُيَل  -مضاد َصُعَب : )عرَف  -ٔ
 معرفة( -عارف  -مفرد معارف : )معروف  -ٕ
 أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتى:)×( ضع عبلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وعبلمة  -ب
 ( )    التمميذ المتفوق يسأل معممو عن معنى كل كممة يقرأىا -ٔ
 ( )     يحاول فيم كل ما يقرأهالتمميذ المتفوق  -ٕ
 ما فائدة قراءة المعاجم كما فيمت من الفقرة السابقة؟ -جـ 

 اإلجابة

 معرفة  -ٕسيل  -ٔ –أ 

 صح -ٕصح  -ٔ-ب

ُن لمتمميذ إثراء مخزونو المغوى بكممات جديدة، وُتييِّىُء لو أن يفيم أى نص يقرؤه  -ـج   قراءة المعاجم ُتؤمِّ
 افية، وتزداد معارفو.فتتسع حصيمتو الثق     

 القراءة متعددة الموضوعات والقصة: -٢
 أجب عن سؤال واحد مما يلى:

 السؤال األول: 
 ( من موضوع )الحياة دائما اثنان( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
بارك هللا فيك يا ولدى. ىذا ما قصدتو تماًما .. اإلنسان يا أحفادى بحكم طبيعتو البد لو من العيش فى “ 

 ”.يفرض عميو التعاون مع غيره. والمجتمع الذى ينتشر فيو التعاون ال يضيع فيو أحدمجتمع؛ مما 
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 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -أ
 الموافقة(. –الشكر  –عبارة )بارك هللا فيك يا ولدى( تفيد: )الدعاء  -ٔ
 اسم اإلشارة(. –الولد  –الضمير فى كممة )طبيعتو( يعود عمى: )اإلنسان  -ٕ
 يضل( –يختفى  –معنى )يضيع(: )يفتقر  -ٖ
 ما الصفة التى تجعل اإلنسان يحتاج إلى العيش فى مجتمع؟ -ب
 ما المقصود بالمقولة التالية: )والمجتمع الذى ينتشر فيو التعاون ال يضيع فيو أحد(. -جـ
 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 يضع بنفسو .......... لممدارس.« عمى مبارك»أكمل : كان  -أ

 فى إصبلحيا.« عمى مبارك»اذكر بعض المرافق التى شارك  -ب
 اإلجابة
 يضل  -ٖاإلنسان  -ٕالدعاء  -ٔ -أ -ٔ

 التعاون -ب
المقصود بمقولو أن المجتمع الذي ينتشر فيو التعاون ال يضيع فيو أحد ، أن اإلنسان يجد من -ج

 يرشده إلى الطريق الصحيح فبل يضل الطريق .
شق الشوارع في  -أعمال الري   –السكك الحديدية  –السجون  –المستشفيات  -الكتب  ب -أ -ٕ

 الصرف الصحي .–األحياء القديمة 
 السؤال الثانى: 

 ( من موضوع )فى منتصف الطريق( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
      وشاءت األقدار أن يحدث بينيما المقاء الرائع فى منتصف الطريق، حيث أخبر كل منيما أخاه بما جاء “  
 ”.مو. وحينئذ نظر كل منيما إلى اآلخر فى دىشة وذىول..من أج   
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -أ

 أقبمت(. –أرادت  –معنى )شاءت(: )ذىبت 
 قدر(. -قدير  –مفرد )األقدار(: )قادر 

 لماذا كان لقاء األخوين فى منتصف الطريق رائًعا؟ -ب
 الدرس؟بم تصف كبًل من األخوين كما فيمت من  -جـ
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 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 )×(:( أو ) صحضع عبلمة  -أ

 (     )  وافق عمى مبارك عمى البقاء فى مصر ورفض السفر إلى فرنسا. -
 «.عمى مبارك»اذكر صفة أعجبتك فى  -ب 

 اإلجابة
كان المقاء فى منتصف الطريق رائعا ، حيث أخبر كل منيما أخاه بما جاء  -قدر ب –أرادت   -أ -ٔ

 متعاون  –يحب أخاه  –مخمص  -من أجمو . ج
 الطموح والذكاء والصبر  -خطأ ب -أ -ٕ

 ثالًثا: النصوص:
 أجب عن السؤال التالى: )إجبارى(

 من نص )الحرية والمسئولية( :
ائم عمى حدود هللا، والواقع فييا كمثل قوم استيموا عمى سفينة فأصاب بعضيم مثل القملسو هيلع هللا ىلص »قال رسول هللا 

 «.أعبلىا، وبعضيم أسفميا..................
 ما الفرق بين القائم عمى حدود هللا، والواقع فييا؟ -أ

 كيف اقتسم القوم السفينة فيما بينيم؟ -ب
 بإساءة استخدامو بحجة أنو حر فى مسكنو؟ماذا يحدث إذا قام أحد سكان المنزل الذى تسكن فيو  -جـ

 اإلجابة 
القائم عمى حدود هللا يحافظ عمييا ويتمتع بحريتو وال يضر باآلخرين ، والواقع فييا ال يحافظ عمى  - أ

 حدود هللا وال يراعي حقحوق اآلخرين .
 اقترعوا فيما بينيم فكان بعضيم في أعبلىا وبعضيم في أسفميا . - ب
 يسقط المنزل عمى جميع السكان إذا لم يمنعو ىؤالء السكان من إساءة استخدامو لو .  -ـج
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 أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين:
 )أ( من نص )وطنى( اقرأ، ثم أجب:

 وطنى وصباى أحبلمى
 وبماضى العزم سأبنيو بدم األحرار سأرويو             
 وأقـدمــو ألبنى حــــــًرا وأشيده وطًنا نضًرا              
 بـعـزيـمـة لـيـث ىـجــام فيصون حماه ويفديو             

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -ٔ
 لين(. –قادم  –مضاد )ماضى(: )حاضر  -
 التكبر(. –الشجاعة  –قولو: )بعزيمة ليث ىجام( تدل عمى: )العداء  -
 يقابل(. –يحفظ  –معنى )يصون(: )يدفع  -

 ما العيد الذى قطعو الشاعر عمى نفسو فى األبيات؟ -ٕ
 عبلم يدل تكرار الشاعر قولو: )وطنى وصباى وأحبلمى(؟ -ٖ

 اإلجابة
 يحفظ –الشجاعة  –حاضر  -ٔ
 قطع الشاعر عيدا عمى نفسو أن يحمي وطنو ويفديو بدمو وأن يبنيو وأن يحافظ عمى حريتو . -ٕ
 تكرار ) وطني وصباي وأحبلمي ( يدل عمى حب الشاعر لوطنو واعتزازه بو  -ٖ

 )ب( من نص )أيام الطفولة(: اقرأ، ثم أجب:
 حبلوة الروض المطير َأيَّــام كانــت لمحيـــــاة             
 جــداول المــاء النميـر ووداعـة العصفور بـيـن          
 ســوى مــرح السـرور أيام لم نعرف من الدنيا          

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -ٔ
 العصافر(. –العصافير  –جمع )العصفور(: )العصائر  -
 جدول(. –جديل  –مفرد: )جداول(: )جدال  -
 ىدوء(. –جمال  –معنى )وداعة(: )قوة  -

 ما الفكرة األساسية فى األبيات السابقة؟ -ٕ
 الروض المطير(؟ما الجمال فى: )حبلوة  -ٖ
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 اإلجابة
 ىدوء . –جدول  –العصافير  -ٔ
 أيام الطفولة ايام متعة وسرور . -ٕ
 حبلوة الروض المطير ( : تعبير يدل عمى جمال الروض وسعادة األطفال بيا .  -ٖ

 رابًعا: النحو:
أقيمت بالمدرسة مباراة لكرة القدم بين الفريق الممثل لممدرسة، وفريق من مدرسة مجاورة، دخل الفريقان إلى “

مدرستنا ويدعى فريق الصقور، والفريق الثانى يمثل المدرسة  يمثلأرض الممعب ُمَتحمسْين؛ الفريق األول 
 الفريقانيق النمور بالزى البرتقالى. ظير المنافسة ويسمى فريق النمور. فريق الصقور بالرداء األزرق، وفر 

طوال المباراة، ويتبادالن اليجمات عمى مرمى كل منيما، والحكام يراقبون المباراة  الرياضيةممتزمين باألخبلق 
مطبقين القوانين بحزم عمى الفريقين، وفى نياية المباراة تسمم الفريق الفائز كأس البطولة فخوًرا بالفوز، وتقدم 

ن فى الفريق الميزوم مقدمين التينئة لزمبلئيم فى الفريق الفائز، وصفق ليم الجميور تحية ألخبلقيم البلعبو 
 ”.الرياضية؛ فتحية لكل ذى خمق والتزام فى أرض الممعب وفى الحياة

 أعرب ما تحتو خط فى الفقرة السابقة. -ٔ
 استخرج من الفقرة السابقة ما يمى: -ٕ

 حااًل، وأعربو، وحدد صاحب الحال. -ب    .نعًتا نكرة، وحدد المنعوت -أ
 اسًما من األسماء الخمسة وأعربو. -د   فعبًل من األفعال الخمسة، وأعربو. -جـ

 ثن الكممة التى تحتيا خط فى الجممة التالية وغير ما يمزم: -ٖ
 ”.التحية لزميمو فى الفريق الفائز البلعبقدم “

 اإلجابة
الفريقان : فاعل مرفوع وعبلمة رفعو األلف ألنو  -رفعو الضمة  يمثل : فعل مضارع مرفوع وعبلمة  -ٔ

 الرياضية : نعت مجرور وعبلمة جره الكسرة . –مثنى 
الحال : متحمسين ) حال منصوبة وعبلمة  -النعت النكرة : مجاورة ، المنعوت : مدرسة  ب -أ -ٕ

يراقبون : فعل مضارع مرفوع وعبلمة   -نصبيا الياء ألنو مثنى ( ، صاحب الحال : الفريقان . ج
 ذي : مضاف إليو مجرور وعبلمة جره الياء  -رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال الخمسة  د

 البلعبان التحية لزميميما في الفريق الفائز  قدم  -ٖ
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 (4نموذج االختبار رقم )

 ثانًيا: القراءة:

 القراءة متحررة المحتوى )إجبارى( : -١
مريم طالبة فى السنة السادسة االبتدائية، تصفحت كتبيا الجديدة، قمَّبْت صفحاتيا صفحة صفحة، تأممت 

موضوعاتيا، وشعرت بشوق لحضور شرحيا فى الصف. أعجبيا رسوماتيا، قرأت عناوين نصوصيا، أحبت 
 كتاب القواعد؛ ألنو سيفتح ليا باًبا جديًدا من العمم والمعرفة؛ إنو باب أصول قواعد لغتنا العربية.

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يأتى: -أ
 اقتربت( -أحست  -مرادف شعرت : )أرادت  -ٔ
 أصل(  -متأصل  -مفرد أصول : )أصيل  -ٕ
 أكمل ما يأتى عمى ضوء فيمك لمفقرة السابقة: -ب

 تصفحت مريم ........... الجديدة -ٕ  مريم طالبة فى الصف ............ -ٔ
 لماذا أعجبت مريم بكتاب القواعد؟ -جـ 

 اإلجابة

 أصل -أحست ب -ٔ - أ
 الكتب -ٕ   السدس االبتدائي -ٔ - ب

 العمم والمعرفة؛ إنو باب أصول قواعد لغتنا العربية.ألنو سيفتح ليا باًبا جديًدا من  -ـج
 القراءة متعددة الموضوعات والقصة: -٢

 أجب عن سؤال واحد مما يلى:
 السؤال األول: 

 ( من موضوع )الحياة دائما اثنان( اقرأ، ثم أجب:ٔ)



 

19 

 مركز تطوير المناىج –معد المادة / د/ سعيد عبد الحميد       نسخة مجازة 
 
 

مع غيره، اإلنسان يا أحفادى بحكم طبيعتو البد لو من العيش فى مجتمع؛ مما يفرض عميو التعاون “ 
والمجتمع الذى ينتشر فيو التعاون ال يضيع فيو أحد، ألن أفراده يتكاتفون فيما بينيم لخيرىم جميًعا، 

 ”.فيتخمصون من األنانية
 ىات من الفقرة السابقة ما يمى: -أ

 كممة مضادىا )اإليثار(، وجمع )حفيدى(، ومفرد )طبائع(.
 من الناس؟ لماذا يتحتم عمى اإلنسان أن يتعاون مع غيره -ب
 بم أوصى الجد أحفاده؟ وبم وعد األحفاد الجد؟ -جـ
 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 الزراعة( -التعميم  -لعمى مبارك منصب وزير ) الصحة « عباس»تخير :أسند الخديو  -أ 

 «.عمى مبارك»اذكر بعض الكتب التى ألفيا  -ب 
 اإلجابة

سان أن يتعاون مع غيره من الناس ألنو  بحكم يتحتم عمى اإلن -طبيعة  ب –أحفاد  –األنانية  -أ -ٔ
أوصى الجد أحفاده بالتعاون فيما بينيم ووعده األحفاد  -طبيعتو البد لو من العيش في مجتمع . ج

 بالتعاون الدائم بينيم .
كتاب تذكرة  –كتاب في االستحكامات العسكرية وسوق الجيوش  –كتاب في اليندسة  -التعميم ب -أ -ٕ

 الميندسين 
 ال الثانى :السؤ 

 ( من موضوع )دعنا نتحاور( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
اتخذ الجد يوسف مجمسو وقد التف حولو أحفاده كعقد الياسمين، فبادرىم قائبًل: سنتحاور مًعا ىذه الميمة عن “

 ”.آداب الحديث، وآداب االستماع..
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -أ

 تدرب(. –تجمع  –معنى )التف(: )تبادل  -
 أحزن(. -أنقذ  –مضاد )بادر(: )أبطأ  -
 أدب(. –مؤدب  –مفرد )آداب(: )أديب  -
 فيم تحاور الجد مع أحفاده؟ -ب
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 أمام العبارة غير الصحيحة:× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعبلمة )  √ضع عبلمة )  -جـ
 (  )      من شروط الحديث أن تتخير المفظ المناسب.     -
 (  )      من آداب التحدث مقاطعة المتحدث.              -

 ( من قصة عمى مبارك:ٕ) 
 اىتمامو إلى مراحل التعميم وبخاصة التعميم ...........« عمى مبارك»أكمل : وجو  -أ

 أىمو بعد سفره؟« عمى مبارك»كيف ساعد  -ب
 اإلجابة
آداب الحديث، وآداب االستماع  تحاور الجد مع أحفاده عن -ب  أدب  –أبطأ  –تجمع   -أ -ٔ

 صح  خطأ . -ـج
 كان يعطييم نصف راتبو  -االبتدائي  ب –أ  -ٕ

 ثالًثا: النصوص:
 أجب عن السؤال التالى: )إجبارى( -١

 من نص )الحرية والمسئولية( :
مثل القائم عمى حدود هللا، والواقع فييا كمثل قوم استيموا عمى سفينة فأصاب بعضيم ملسو هيلع هللا ىلص “قال رسول هللا 

 ”.أعبلىا، وبعضيم أسفميا..................
 أكمل ما يمى: -أ

 معنى القائم: ....................................... . -ٔ
 المراد بحدود هللا: ................................ . -ٕ
 )أعبلىا وأسفميا(: بينيما ............................ . -ٖ
 المجتمع فى ضوء فيمك لمحديث الشريف؟كيف يمكن حماية سفينة  -ب
 ما رأيك فيمن ال يحترم حقوق اآلخرين؟ -جـ
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 اإلجابة
 تضاد -ٖأوامر هللا ونواىيو  -ٕالمتولي والمشرف وقد يكون حاكما  -ٔ - أ

يذاء اآلخرين . - ب  نحمي سفينة المجتمع بمنع المفسدين من نشر فسادىم في ىذا المجتمع وا 
 خطأ . إنسان مخطئ فيو يفيم الحرية -ـج

 أجب عن سؤال واحد من السؤالين التاليين:-٢
 من نص )أيام الطفولة( اقرأ، ثم أجب: ( أ)

ْوِض الَمطيْر   َأْياَم كانْت ِلْمحيا   ِة َحبلَوُة الرَّ
 َن َجداِوِل الماِء النَّميْر   َوَوداعُة الَعْصفوِر َبْيـ
روْر ْنيا ِسَوى َمَرِح   َأيَّاَم لم َنْعِرْف ِمَن الدُّ   السُّ

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -ٔ
 التمرد(. -الغضب  –مضاد )السرور(: )الحزن  -
 الحقول(. -الحدائق  –الروض )ىى(: )األنيار  -

 ما األيام التى يحكى عنيا الشاعر؟ ولماذا؟ -ٕ
 ما الجمال فى: البيت األول؟ -ٖ

 اإلجابة
 الحدائق –الحزن  -ٔ
 ألنيا أيام المرح والسرور والمعب مع األطفال وأيام الوداعة .أيام الطفولة ؛  -ٕ
 ) حبلوة الروض المطير ( تعبير يدل عمى جمال الحياة أيام الطفولة   -ٖ
 من نص )فى رحاب اإلنسانية(: اقرأ، ثم أجب: ( ب)

اِة ْمِثمي ديِم َتْشَقى وَتْسَعد  َأْنَت ِفي الُبْرَدِة الموشَّ  ِفي ِكساِئي الرَّ
 َوُرًؤى والظَّبلُم َفوَقَك ُمْمَتدّ   َعاَلِم النَّياِر َأماِنيَلَك ِفي 

 ِمْن ِكَساٍء َيْبَمي وَماٍل َيْنَفد  َأَنا َأْوَلى ِباْلُحبِّ ِمْنَك َوَأْحَرى 
 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -ٔ
 أقل(. -أضعف  –معنى )أولى(: )أحق  -
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 عبيد(. -عبودية  –جمع )معبد(: )معابد  -
 عم يتحدث الشاعر فى األبيات السابقة؟ -ٕ
 ما الجمال فى: )قمبى لمحب ... معبد(؟ -ٖ

 اإلجابة
 معابد  –أحق  -ٔ
يتحدث الشاعر عن المساواة في الشقاء والسعادة بينو وبين اإلنسان المغرور حتى لو كان ممبس الشاعر  -ٕ

لو أحبلمو كما لئلنسان المغرور أحبلمو ؛ قديما وممبس اإلنسان المغرور مزخرفا جديدا كما أن الشاعر 
 ولذلك باألحق بالحب والمودة ىو الشاعر وليس المال والكساء فكبلىما سينتيي أم الحب فيبقى .

 ) قمبي ... معبد ( : تصوير لمقمب بمكان يتعبد فيو الحب . -ٖ

 رابًعا: النحو:
؛ ألن انتصاًرا، وىو وسيمة أمنيا وأمانيا، فعدوه لم يستطع أن يحقق عميو األمةالمصرى ىو درع  الجندى“

سبحانو وتعالى، وأن جميع المصريين يقفون خمفو  -مصر متأصل فى دمو، وبفضل إيمانو بربو  حب
 ...........”.مساندين ومؤيدين، بارك هللا فييم، فيم خير أجناد األرض 

 ة:أعرب ما تحتو خط فى الفقرة السابق -ٔ
 استخرج من الفقرة السابقة ما يمى: -ٕ

 خبًرا لحرف ناسخ وبين عبلمة إعرابو. -أ
 فعبًل من األفعال الخمسة، وأعربو. -ب
 فعبًل مضارًعا مجزوًما، وبين عبلمة جزمو. -جـ
 فعبًل مضارًعا منصوًبا، وحدد أداة النصب. -د
بثبوت النون مرة، ومجزوًما بحذف النون ضع الفعل )يجتيد( فى جممتين من عندك بحيث يكون مرفوًعا  -ٖ

 مرة أخرى.
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 اإلجابة
 –الجندي : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة _  األمة : مضاف إليو مجرور وعبلمة جره الكسرة  -ٔ

 حب : اسم أن منصوب وعبلمخة نصبو الفتحة  –انتصارا : مفعول بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة 
يقفون : فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعو ثبوت النون ألنو من  –ب متأصل وعبلمة إعرابو الضمة   -أ -ٕ

يستطع وعبلمة جزمو  –األفعال الخمسة و) واو الجماعة ( ضمير مبني في محل رفع فاعل  ج 
 يحقق وأداة نصبو أن . -السكون  د

 الكسالى لم يجتيدوا في المذاكرة  –المتفوقون يجتيدون في المذاكرة  -ٖ
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 (5نموذج االختبار رقم )

 ثانًيا: القراءة:

 القراءة متحررة المحتوى )إجبارى( : -١
الحدائق بيئة جميمة يحس فييا المرء باليدوء فينعم بو، ولكن ما يمبث أن يسمع أصواًتا تعكر ىدوءه، فيرى 

 أبناء يمعبون الكرة بين األشجار فيسأل نفسو: أىذا مكان مناسب ليذه المعبة؟.
أشجارىا، أما ىؤالء، فبل يعبؤون بيا، وُيسيئون لمناس أى إساءة، ويحرمونيم من إنيا ُأنشئت لنتنزه بين 

 ىدوئيم المنشود.
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يأتى: -أ

 الضوضاء( -األمن  -مضاد اليدوء : )التعب  -ٔ
 مكونات( -أماكن  -جمع مكان : )إمكانيات  -ٕ
 أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتى:)×( الصحيحة وعبلمة ( أمام العبارة صحضع عبلمة ) -ب
 ( )     يشعر اإلنسان فى الحدائق باليدوء وينعم بو -ٔ
 ( )      الحدائق مكان مناسب لمعب الكرة -ٕ
 كيف يسىء الناس لرواد الحدائق؟ وماذا تقول ليؤالء الناس؟ -جـ 

 اإلجابة

 أماكن  -ٕ   الضوضاء -ٔ - أ
 خطأ  -ٕ   صح -ٔ - ب

يحرمونيم من اليدوء ، وأقول ليم : إن الحدائق مكان لمتنزه والمتعة واليدوء فيجب أال نسيئ لرواد  -ـج
 ىذه الحدائق . 
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 القراءة متعددة الموضوعات والقصة: -٢
 :أجب عن سؤال واحد مما يلى

 السؤال األول: 
 ( من موضوع )فى منتصف الطريق( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
المواسم جمس األخوان مًعا ليقتسما ثمن المحصول، قال أمير: لقد رزقنا هللا يا أخى محصواًل فى نياية أحد “ 

 ............”.وفيرا ىذا الموسم. خذ نصيبك ىذا وليبارك هللا لك فيو 
 أدخل مرادف ) وفيرا ( فى جممة من عندك، وىات جمع )نصيب( فى جممة أخرى. -أ

 سم. فمماذا؟جمس األخوان مًعا فى نياية المو  -ب
 ماذا ترك العم سعادة لولديو؟ -جـ
 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 )×(:( أو ) صح عبلمة  ضع -أ

 (     )  كان عمى مبارك ال يستطيع القيام بأى عمل فى غير تخصصو. -
 ما سمات المعمم الصالح كما فيمت من القصة؟ -ب 

 اإلجابة 
         األنصبة عمى أخوتو .وزع األخ األكبر  –كان المحصول كثيرا  -أ -ٔ

 جمس األخوان معا في نياية الموسم ليقتسما ثمن المحصول . -ب   
 ترك العم سعادة لولديو قطعة أرض زراعية . -ج   
 نشيط . –صبور  –متعاون  –دائم االطبلع  –يحب تبلميذه  –مخمص في عممو  -خطأ ب -أ -ٔ

 السؤال الثانى :
 اقرأ، ثم أجب:( من موضوع )دعنا نتحاور( ٔ)
 ”.حدث الناس ما نظروا إليك ، واستمعوا لك . فإن لمست منيم فتوًرا فأمسك. أى اسكت“
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -أ

 عدم اىتمام(. -قوة وحماًسا  –معنى فتوًرا:  )نشاطا وانتباىا  -ٔ
 اضحك(. -تحدث  –مضاد )اسكت(: )اصمت  -ٕ
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 ًرا فيمن تحدثو؟ماذا تفعل إذا وجدت فتو  -ب
 ما النتائج المترتبة عمى ما يمى: -جـ

 اإلساءة إلى اآلخرين؟ -  حسن التحدث إلى اآلخرين؟ -     
 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 )×(:أو  ) صح ( ضع عبلمة  -أ

 كان عمى مبارك يوافق العرابيين عمى فكرتيم فى طمب حقوقيم ويخالفيم فى الوسيمة إلييا.)     (   
 المرحمة التعميمية التى اىتم بيا عمى مبارك؟ما  -ب 

 اإلجابة
 تحدث -ٕعدم اىتمام  -ٔ -أ -ٔ
 إذا وجدت فتورا فيمن أحدثو أسكت .  -ب
  -حسن التحدث إلى اآلخرين يجذب انتباىيم ويجعميم ينظرون إلى المتحدث ويستمعون لكبلمو باىتمام  -ـ ج

 اإلساءة إلى اآلخرين يجعميم ينصرفون عن المتحدث .

 ثالًثا: النصوص:
 أجب عن السؤال التالى: )إجبارى( -ٔ

 من نص )الحرية والمسئولية( اقرأ، ثم أجب:
مثل القائم عمى حدود هللا، والواقع فييا كمثل قوم استيموا عمى سفينة فأصاب بعضيم ملسو هيلع هللا ىلص “قال رسول هللا 

 ”.أعبلىا، وبعضيم أسفميا..................
 )حد(، ومرادف )اقترعوا(، ومضاد )أسفميا(. ىات من الحديث الشريف: جمع -أ

 ماذا تعممت من الحديث الشريف؟ -ب
 استخرج من الحديث مظيًرا جمالًيا وبين سر جمالو. -جـ

 اإلجابة
 أعبلىا  –استيموا  –حدود  - أ

 احترام حقوق اآلخرين وعدم اإلفساد في المجتمع ، وأن الحرية ال تعنى الفوضى .  - ب
 : تضاد يؤكد المعنى ويوضحو .أسفميا (  –) أعبلىا  -ـج
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 أجب عن سؤال واحد من السؤالين التاليين: -٢
 من نص )أيام الطفولة( اقرأ، ثم أجب: ( أ)

روْر   َأيَّاَم لم َنْعِرْف ِمَن الدُّ   ْنيا ِسَوى َمَرِح السُّ
 َلِة َتْحَت َأْعشاِش الطُّيوْر   َوِبناِء َأْكواِخ الطُّفو

 

 )السرور(، وضع ما تأتى بو فى جممتين من عندك.ىات مفرد )الطيور(، ومضاد  -ٔ
 ماذا يعرف الشاعر عن الدنيا كما تفيم من البيتين؟ -ٕ
 اذكر البيت الذى يدل عمى ذلك. –األطفال يرقصون ويغنون كالببلبل  -ٖ

 اإلجابة
 ال يحب احد الحزن    –الطائر جميل  -ٔ
 الدنيا مرح وسرور -ٕ
 ولمحبورنشدو ونرقص كالببل         بل لمحياة   -ٖ

 من نص )وطنى(: اقرأ، ثم أجب: ( ب)
ِة َأْجَداِدي  ِفي ِظلِّ النَّْخِل َعَمى اْلَواِدي  َأْصَغْيُت ِلِقصَّ

 َوِلَماِضيَيا َخَفَق اْلَقْمبُ   ِلَمَعاِنيَيا َىَتَف اْلُحبُّ 
 

 ماذا يقصد الشاعر بقولو: )وطنى وصباى وأحبلمى(؟ -ٔ
 يأتى:اختر الصواب مما بين القوسين فيما  -ٕ

 قصص( –قصات  –جمع قصة: )أقصوصات  -
 جوادى( –جودى  –مفرد أجدادى: )جدى  -

 تعبير جميل يدل عمى ......................... )أكمل(. –أصغيت لقصة أجدادى  -ٖ

 اإلجابة 

 وطني ىو أيام طفولتي الجميمة وىو مستقبمي الذي أحمم بو فيو كل حياتي أحبو وأعمل عمى تقدمو . -ٔ
 جدي –قصص  -ٕ
 االستمتاع بسماع قصص األجداد لجمال ىذه القصص وعظمة األجداد   -ٖ
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 رابًعا: النحو:
من أحد وىم دائًما يخافون هللا، فاحرص عمى أن تكون  جزاءيتقنون أعماليم دون أن ينتظروا  المخمصون “

 ”.فى حياتك سعيًدامنيم؛ لتعيش  واحًدا
 أعرب ما تحتو خط فى الفقرة السابقة. -ٔ
 استخرج من الفقرة السابقة ما يمى: -ٕ

 فعبًل من األفعال الخمسة، واذكر عبلمة إعرابو. -أ
 فعبًل مضارًعا منصوًبا بعبلمة أصمية، وآخر منصوًبا بعبلمة فرعية. -ب
 اسًما نكرة وآخر معرفة. -جـ

 أعرب الجممة السابقة. –)ذو المروءة محبوب(  -ٖ
 اختر الصواب مما بين القوسين: -ٗ

 مجرور بالكسرة( –منصوب بالياء  –ما تحتو خط: )مجرور بالياء  –فضل عميك  ألبيك -
 خرج التبلميذ من الحصة ..................... . )أكمل بحال مناسبة( -٘

 اإلجابة
جزاء : مفعول بو منصوب  –المخمصون : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الواو ألنو جمع مذكر سالم  -ٔ

سعيدا : حال منصوبة وعبلمة  –واحدا : خبر مصوب وعبلمة نصبو الفتحة  –وعبلمة نصبو الفتحة 
 نصبيا الفتحة .

 يخافون / يتقنون ) عبلمة إعرابو : ثبوت النون ( .  –ينتظروا ) عبلمة إعرابو : حذف النون (  -أ -ٕ
 فعل منصوب بعبلمة فرعية : ينتظروا  –فعل منصوب بعبلمة أصمية : تكون / تعيش  - ت
 جزاء –المخمصون  -ـج
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 (6نموذج االختبار رقم )

 أوًًل: التعبير:
 متروك لمتمميذ

 ثانًيا: القراءة:

 القراءة متحررة المحتوى )إجبارى( : -١
الدلفين حيوان من أغرب الحيوانات وأذكاىا، يعيش فى البحار المعتدلة المناخ أو الحارة، يأسره الصيادون 

ة مما يجعمو قادًرا عمى أن يتقمب فى اليواء؛ الذين يريدون تربيتو وىو صغير، ثم  يدربونو عمى ألعاب الِخفَّ
 حتى إن بعضيم وجد فيو وسيمة ناجحة لمرزق.

ذا ُآْحِسن تدريبو كان غواًصا ماىًرا ينقل الُعَدَد واآلالت مع العمماء الكتشاف عالم البحار.  وا 
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يأتى: -أ

 ضعيًفا( -عاجًزا  -مضاد قادًرا : )صادًقا  -ٔ
 الُعدة( -العود  -مفرد الُعَدَد : )العداد  -ٕ
 أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتى:)×( أمام العبارة الصحيحة وعبلمة  ) صح (ضع عبلمة  -ب

 (   )    يعيش الدلفين فى األنيار المعتدلة المناخ أو الحارة -ٔ
 (   )     الدلفين حيوان من أغرب الحيوانات  -ٕ
  ماذا يستفيد الصيادون من الدلفين؟ -جـ 

 اإلجابة

 العدة -ٕعاجزا  -ٔ - أ
 صواب -ٕخطأ   -ٔ - ب

ة مما يجعمو قادًرا عمى أن  -ـج يأسره الصيادون الذين يريدون تربيتو وىو صغير، ثم يدربونو عمى ألعاب الِخفَّ
 ضيم وجد فيو وسيمة ناجحة لمرزق.يتقمب فى اليواء؛ حتى إن بع
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 القراءة متعددة الموضوعات والقصة: -٢
 أجب عن سؤال واحد مما يلى:

 السؤال األول: 
 ( من موضوع )دعنا نتحاور( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
    قال الجد: البعد عن كبلم المغو والثرثرة، وحسن اإلصغاء لمن ىو أكبر سًنا وأعمى عمًما، وأال يتكمم اثنان “ 
 ”.فى وقت واحد، وعدم مقاطعة المتحدث، ومحادثة الناس بوجو بشوش مبتسم......  
 ىات ما يمى: -أ

 مرادف )اإلصغاء(. -
 جمع )وقت(. -
 مضاد )البعد(. -
 ما آداب الحوار كما فيمت من الفقرة السابقة؟ -ب
 كيف يبتعد اإلنسان عن المغو والثرثرة؟ -جـ
 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 الجغرافيا( -اليندسة  -:وضع عمى مبارك كتاًبا فى ) الطب تخير  -أ 

 بالتبلميذ . وضح ذلك« عمى مبارك»اىتم  -ب 
 اإلجابة

: البعد عن كبلم المغو والثرثرة، وحسن اإلصغاء  -القرب  ب –األوقات  –االستماع باىتمام  -أ -ٔ
مقاطعة المتحدث، ومحادثة لمن ىو أكبر سًنا وأعمى عمًما، وأال يتكمم اثنان فى وقت واحد، وعدم 

يبتعد اإلنسان عن المغو والثرة باختيار المفظ المناسب والتحدث في  -الناس بوجو بشوش مبتسم ج
 موضوع ييم المستمعين .

كان ييتم بمأكميم وممبسيم وتعميميم بنفسو فيعمميم كيف يأكمون وكيف يشربون  -اليندسة ب -أ -ٕ
 وكيف يستذكرون دروسيم .
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 ى: السؤال الثان
 ( من موضوع )الصديقان وكعكة السكر( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
وقال : عمى  –ظيرت الدىشة عمى وجو أحمد، وقال: )وىل ترى أننى ال أستحق جزًءا منيا!! ثم أضاف “

 ”.أية حال .. شكًرا لك يا يوسف
 ىات فى جممة تامة مرادف )الدىشة( وجمع )حال(. -أ

 ما الذى أغضب أحمد؟ وما رأيك؟ -ب
 كيف عاد أحمد ويوسف صديقين مرة أخرى؟ وعبلم يدل ذلك؟ -جـ
 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 دار العموم( -اليندسة  -تخير :أنشأ عمى مبارك كمية ) العموم  -أ 

 ما مكافأة الخديو عباس لعمى مبارك بعد وضعو قانوًنا لمتعميم؟  -ب 
 اإلجابة

غضب أحمد ألن  –ب  -التبلميذ أحواليم طيبة  ىؤالء  –ظير التعجب واالستغراب عمى وجو أحمد  -أ -ٔ
اعتذر يوسف لصديقو أحمد ، وىذا يدل عمى حب  -يوسف رفض أن يتشارك معو كعكة السكر ج

 يوسف لصديقو أحمد وأن الصداقة أغمى من أي شيء .
 عميم .أنعم عميو برتبة ) األمير آالي ( وعينو ناظرا لمتعميم أي وزيرا لمتربية والت -دار العموم ب -أ -ٕ

 ثالًثا: النصوص:
 أجب عن السؤال التالى: )إجبارى( -ٔ

 من نص )الحرية والمسئولية( اقرأ، ثم أجب:
مثل القائم عمى حدود هللا، والواقع فييا كمثل قوم استيموا عمى سفينة فأصاب بعضيم “ ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا 

 ”.أعبلىا، وبعضيم أسفميا..................
 ما معنى: القائم عمى حدود هللا؟ وما مرادف استيموا؟ -أ

 إالم يرشد الحديث الشريف من خبلل دراستك لو؟ -ب
 أسفميا(. –وضح وجو الجمال فى: )أعبلىا  -جـ
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 اإلجابة 
 اقترعوا –المتولي والمشرف وقد يكون حاكما  - أ

 وضى .احترام حقوق اآلخرين وعدم اإلفساد في المجتمع ، وأن الحرية ال تعنى الف - ب
 أسفميا ( : تضاد يؤكد المعنى ويوضحو . –) أعبلىا  -ـج

 أجب عن سؤال واحد من السؤالين التاليين: -ٕ
 )أ( من نص )وطنى( :

 أصغيت لقصة أجدادى فى ظل النخل عمى الوادى            
 ولماضييا خفق القمب لمعانييا ىتف الحب                    
 * وطنى وصباى وأحبلمى*    

 ىات فى جممة تامة مرادف )ىتف(، ومضاد )خفق(. -ٔ
 اشرح البيتين السابقين بأسموبك. -ٕ
 وضح الداللة فى عبارة: )أصغيت لقصة أجدادى( -ٖ

 اإلجابة
 سكن القمب –نادى وصاح الصديق بأعمى صوتو  -ٔ
في ظل أشجار النخيل جمست أصغي غمى قصة أجدادي وأنا فخور بيم أتعمم منيا الحب والتضحية  -ٕ

 واإلخبلص وقمبي يتحرك شوقا سماع المزيد من قصص األجداد ومسرور بيا 
 ) أصغيت لقصة أجدادي ( : تعبير جميل يدل عمى االىمتام واإلعجاب الشديد بقصص األجداد  -ٖ

 )ب( من نص )فى رحاب اإلنسانية(:
 ال يكن لمخصام قمبك مأوى                إن قمبى لمحب أصبح معبد 
 منك وأحرى               من كساء يبمي ومـال ينفــد أنا أولى بالحب 

 ىات كبل مما يأتى فى جممة مفيدة: مرادف )أولى(، ومضاد )الخصام(. -ٔ
 لمن يوجو الشاعر خطابو فى البيتين السابقين؟ -ٕ
 ما الجمال فى قولو )من كساء يبمى ومال ينفد(؟ -ٖ
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 اإلجابة
 الصمح يأتي بخير   -الصديق أحق بحب صديقو من المال  -ٔ
 يوجو الشاعر خطابو لئلنسان المغرور . -ٕ
 عبير يدل عمى أن المال والكساء ينفدان وال تستحق التفضيل .تل ينفد ( : ) من كساء يبمى وما -ٖ

 رابًعا: النحو:
)قيمة( الكممة، وىما )يكرمان( أنت من أبناء مصر األوفياء. أبوك ذو خمق طيب، وىو مثل حميك يقدر “

 ”.الضيف، أشكرك عمى حسن )ضيافتك(
 استخرج من الفقرة السابقة ما يمى: -ٔ

 اسًما من األسماء الخمسة وأعربو. -أ
 نعًتا واضبطو بالشكل. -ب
 خبًرا وبين نوعو. -جـ
 ثبلث معارف ونكرة. -د
 أعرب الكممات بين القوسين. -ٕ
 مرة ومنصوًبا مرة فى جممتين من عندك، وبين عبلمة إعرابو فى كل حالة.اجعل الفعل )يرحب( مجزوًما  -ٖ

 اإلجابة
أبوك : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الواو ) والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليو ( أو  ذو   -أ -ٔ

 من أبناء مصر ) شبو جممة  ( /  -األوفياِء / طيٍب ج  -:  خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الواو  ب
األوفياء (  –مصر  –المعارف ) أنت  -ذو خمق ، مثل ) مفرد ( / يكرمان الضيف ) جممة فعمية ( د

 طيب ( . –النكرة ) خمق 
يكرمان : فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعو ثبوت  –قيمة : مفعول بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة  -ٕ

ضيافة ( مضاف إليو مجرور ضيافتك : )  –النون وألف االثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل 
 وعبلمة جره الكسرة والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليو .

لن يرحب الوطن  –لم يرحب البخيل بالضيف ) فعل مضارع مجزوم وعبلمة جزمو السكون (  -ٖ
 بالمفسدين ) فعل مضارع منصوب وعبلمة نصبو الفتحة ( .
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 (2نموذج االختبار رقم )

 ثانًيا: القراءة:

 القراءة متحررة المحتوى )إجبارى( : -١
لم يعرف اإلنسان الكتابة إال بعد بدء الخميقة بزمن طويل يقدر بعشرات األلوف من السنين. وقد تعمم اإلنسان 
الرسم قبل أن يتعمم الكتابة، فكان ينحت رسومو عمى الصخر وعمى جدار الكيف. وكان الرسم ُيستخدم 

لرجل أن يخبر أىمو أنو ذاىب لمصيد فإنو يرسم عمى جذع الشجرة رجبًل وسيمة لتوصيل الخبر، فإذا أراد ا
 ورمًحا وغزااًل.

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يأتى: -أ
 ثمرىا( -ساقيا  -المقصود بجذع الشجرة : )جذرىا  -ٔ
 وسائل( -مسائل  -جمع وسيمة : )سوائل  -ٕ
 أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتى:)×( أمام العبارة الصحيحة وعبلمة  صح (  ضع عبلمة ) -ب

 (    )     تعمم اإلنسان الكتابة قبل أن يتعمم الرسم -ٔ
 (    )     كان الرسم يستخدم كوسيمة لتوصيل الخبر -ٕ
 كيف كان اإلنسان يخبر أىمو بأنو ذاىب لمصيد؟ -جـ 

 اإلجابة

 وسائل  -ٕ   ساقيا -ٔ - أ
 صواب  -ٕ   أخط -ٔ - ب

 يرسم عمى جذع الشجرة رجبًل ورمًحا وغزااًل. -ج
 القراءة متعددة الموضوعات والقصة: -٢

 أجب عن سؤال واحد مما يلى:
 السؤال األول: 

 ( من موضوع )الحياة دائما اثنان( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
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   ابتسم الجد ابتسامة عريضة قائبًل: )بارك هللا فيك يا ولدى .. ىذا ما قصدتو تماًما، إن المجتمع الذى “ 
 “.يتكاتف أفراده فيما بينيم من أجل خيرىم ال توجد فيو أنانية(   
 ىات كبًل مما يأتى فى جممة تامة: مرادف )يتكاتف(، ومضاد )خيرىم(. -أ

 اثنان؟ وماذا يترتب عمى ذلك؟ما معنى: الحياة دائًما  -ب
 ماذا تعممت من ىذا الدرس فى حياتك؟ -جـ
 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 )×(:( أو صح    (ضع عبلمة  -أ

 ( )   لم يفرح ناظر المدرسة بسفر عمى مبارك إلى فرنسا.
 أعمالو الكثيرة عن االىتمام بالتبلميذ. وضح ذلك.« عمى مبارك»لم تشغل  -ب 

 اإلجابة
الحياة  -المفسدون يحذر الناس من شرىم . ب –اون األصدقاء في عمل التكميفات المدرسية يتع -أ  -ٔ

ذا تعاون الناس فيما بينيم لن توجد  دائما اثنان تعني أن اإلنسان يحتاج إلى التعاون مع اآلخرين ، وا 
ش في تعممت من ىذا الدرس أن التعاون يأتي بالخير وأن اإلنسان يحب العي -بينيم أنانية . ج

 مجتمع.
لم تشغل عمي مبارك أعمالو الكثيرة عن اإلشراف عمى مأكل التبلميذ وممبسيم وراحتيم  -صح ب -أ -ٕ

 وتعميميم ، فيعمم بنفسو التمميذ كيف يمبس وكيف يأكل وكيف يقرأ ويكتب .
 السؤال الثانى :

 ( من موضوع )الصديقان وكعكة السكر( اقرأ، ثم أجب:ٔ)
حة، وعندما وصل الجميع إلى فناء المدرسة، بدأ كل منيم المرح والمعب وتناول دق الجرس يعمن وقت الفس“

 ”.الطعام
 ىات فى جممتين تامتين: معنى )المرح(، ومضاد )بدأ(. -أ

 لماذا دق الجرس؟ وكيف كان حال التبلميذ فى فناء المدرسة؟ -ب
 ماذا تعممت من موضوع الدرس؟ -جـ
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 ( من قصة عمى مبارك:ٕ)
 العربية( -الفرنسية  -:كانت الدراسة لبعثة الطبلب المصريين فى فرنسا بالمغة )اإلنجميزية تخير  -أ 

 ما الدواء الشافى لكل ما يعانيو الوطن من التأخر فى رأى عمى مبارك؟ -ب 
 اإلجابة
 انتيى وقت الفسحة  –يحب التبلميذ المعب  -أ -ٔ
    دق الجرس يعمن وقت الفسحة، وعندما وصل الجميع إلى فناء المدرسة، بدأ كل منيم المرح  - ت
 ”. والمعب وتناول الطعام   

 تعممت أن الصداقة أغمى من كل شيء . -ـج   
 إصبلح التعميم  -الفرنسية ب -أ-ٕ

 ثالًثا: النصوص:
 أجب عن السؤال التالى: )إجبارى( -ٔ

 والمسئولية( :من نص )الحرية 
مثل القائم عمى حدود هللا، والواقع فييا كمثل قوم استيموا عمى سفينة فأصاب بعضيم ملسو هيلع هللا ىلص “قال رسول هللا 

 ”.أعبلىا، وبعضيم أسفميا، فكان الذين فى أسفميا إذا استقوا من الماء مروا عمى من فوقيم..........
 ما معنى: )استقوا(؟ وما مضاد: )فوقيم(؟ -أ

 من كانوا فى أسفل السفينة؟ وما عبلج فعميم كما فيمت من الحديث الشريف؟ماذا فعل  -ب
 ما  الجمال فى: )أصاب بعضيم أعبلىا، وبعضيم أسفميا(؟ -جـ

 اإلجابة
 تحتيم  –طمبوا الماء لمشرب  - أ

 أرادوا أن يثقبوا السفينة ليحصموا عمى الماء ، وعبلج فعميم بمنعيم حتى ال تغرق السفينة . - ب
 أسفميا ( : تضاد يؤكد المعنى ويوضحو . – ) أعبلىا -ـج
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 أجب عن سؤال واحد من السؤالين التاليين: -٢
 )أ( من نص )أيام الطفولة( :

 أيام كانت لمحياة                       حبلوة الروض المطير
 جداول الماء النمير ووداعة العصفور بين                  

 سوى مرح السرور      أيام لم نعرف من الدنيا           
 ضع كبًل مما يأتى فى جممة تامة: مرادف )الروض(، ومضاد )السرور(. -ٔ
 اشرح األبيات  بأسموبك. -ٕ
 ىات من األبيات تعبيًرا جميبًل، وبين سر جمالو. -ٖ

 اإلجابة
 الحزن غير محبوب  –الحدائق جميمة  -ٔ
وكانت أيام ىدوء ومتعة وال يشغل الطفل فييا إال كانت أيام الطفواة أيام لعب ومرح في الحدائق الجميمة  -ٕ

 المعب والفرح والمتعة .
 ) حبلوة الروض المطير ( تعبير يدل عمى جمال الحدائق  -ٖ

 )ب( من نص )فى رحاب اإلنسانية(: اقرأ، ثم أجب:
 إن قمبى لمحب أصبح معبد ال يكن لمخصام قمبك مأوى            
 من كساء يبمى ومال ينفد    أنا أولى بالحب منك وأحرى        

 ىات فى جمل من عندك : مرادف )أولى(، ومضاد )يبمى(، مفرد )معابد(. -ٔ
 اشرح البيتين السابقين بأسموبك. -ٕ
 وضح الجمال فى قول الشاعر )إن قمبى لمحب أصبح معبد(. -ـٖ

 اإلجابة
 معبد الكرنك . ىذا –الكساء الجيد يبقي زمنا طويبل  –الصديق أحق بحب صديقو من المال  -ٔ
يدعو الشاعر أخاه اإلنسان الذي يغتر بمالو وكسائو ويحبيما أكثر من أي شيء ، إلى ان يطير قمبو  -ٕ

من الخصام ألن قمب الشاعر يمتمئ حبا لآلخرين ، وىو أحق بحب أخيو  اإلنسان أكثر من حبو المال 
 الذي ينتيي والكساء الذي يصير قديما ويفنى .

 قر فيو الحب .تمعبد ( : تعبير جميل صور القمب بمكان يس ) إن قمبي لمحب أصبح -ٖ
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 رابًعا: النحو:
اليدوء يمف )المكان(، أطفأت )معظم( البيوت مصابيحيا، كان أحد األضواء ينبعث من حجرة ىذا الشاب “

 ”.النحيل. إنو ذو عمم وأدب، ىو وصديقو )يستذكران( طوال الميل كى يحققا التفوق بعون هللا
 استخرج من الفقرة السابقة ما يمى: -ٔ

 نعًتا واضبطو بالشكل. -أ
 اسًما معرفة، وآخر نكرة. -ب
 اسًما من األسماء الخمسة يعرب خبًرا لحرف ناسخ. -جـ
 فعبًل من األفعال الخمسة منصوًبا وبين عبلمة النصب. -د
 خبًرا لفعل ناسخ وأعربو. -ىـ

 أعرب الكممات بين القوسين. -ٕ
 ل )يتفوق( مرفوًعا مرة ومجزوًما مرة فى جممتين من عندك، وبين عبلمة إعرابو فى كل منيما.اجعل الفع -ٖ

 اإلجابة
ينبعث من حجرة  -يحققا ) عبلمة النصب : حذف النون( ه -ذو  د -عمم ج –اليدوء  -النحيِل ب -أ -ٔ

 ىذا الشاب ) جممة فعمية في محل نصب خبر كان ( 
 –معظم : فاعل مرفوع وعبلمة رفعو الضمة  -نصبو الفتحة  المكان : مفعول بو منصوب وعبلمة  -ٕ

 يستذكران : فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعو ثبوت النون وألف االثنين ضمير مبني في محل رفع فعل.
لم يتفوق الكسول ) يتفوق  –يفوق التمميذ المجتيد ) يتفوق : فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعو الضمة (  -ٖ

 مة جزمو السكون (: فعل مضارع مجزوم وعبل
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