جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

رقى انًسبقUNI 2307 :
اسى انًسبق :انهغة انعربية
تبريخ االيتحبٌ2018-11-21 :
عدد األسئهة )3(:أسئهة
زيٍ االيتحبٌ :سبعة

اسى انًحبضر :انًحبضروٌ جًيعبًا
اسى انطبنب:
رقى انطبنب:
انكهيـة :بكبنوريوس
يتطهب جبيعي

االيتحبٌ انٍصفي
انفصم اندراسي األول
2019-2018و

السؤال األول :ضع/ي عالمة(√) أمام الجممة الصحيحة ،وعالمة(×)أمام الجممة الخطأ ،ثم انقمها /يها إلى مفتاح اإلجابة

( .1

) الوحدة الصوتية ،ىي أصغر وحدة بنائية في الحرف المغوي.

( .3

) ُيستثنى من أحرف الفعل حروف المضارعة عند دخوليا عمى الفعل فوق الثالثي.
) ترسم األلف نياية الفعل فوق الثالثي ممدودة إذا سبقت بياء.

( .5

محصور بين (ىا) التنبيو ،و(ذا) اسم اإلشارة.
ًا
وجوبا؛ لوقوع الضمير(أنا)
) تحذف ألف (ىأنذا)
ً
مذكر.
جمعا ًا
) يرسم االسم الموصول بالمين إذا كان ً

( .2
( .4
( .6

) تحذف األلف من الفعل الصحيح اآلخر في صيغة المضارع المجزوم.

( .7
( .8

از.
) يرسم التنوين فوق اليمزة في األسماء األعجمية المنتيية بيمزة قبميا ألف جو ًا
) يسيم تكرار الصوت المغوي في التركيز عمى المعنى المراد.

( .9

) تحذف ألف (ما) االستفيامية في قولنا :وصل الطالب َلم يريد؛ لدخوليا عمى حرف الجر.
) من طرق معرفة أصل األلف في الفعل تحويل الفعل إلى اسم متصل بضمير رفع.

(.10

( 10درجات)
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اإلجابة
( 5درجات)

السؤال الثاني :يتكون من فرعين

أووًال :صل/ي حروو الكممة مماًال مراعياًال/ة كتابة الهمزة بشكمها الصحيح ،ثم انقمها/يها إلى مفتاح اإلجابة
َ ( -1ء
ِ ( -2ء

(درجتان)

ُء َن ِّب ُء ُك م ) ..............................................................................................................
ِّت َك ا ِء ه ا ) ...............................................................................................................

َ ( -3ت َل ُّك ء ) .....................................................................................................................
ت ِد ء ) ...................................................................................................................
ِ ( -4ء ْب ُ
رقم السؤال
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اإلجابة
( 3درجات)

ثانيا :ضع/ي عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ ،ثم انقمها/يها إلى مفتاح اإلجابة
ًال
 -1جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان  ......رضي اهلل عنو .....فقال يا أبا عبداهلل  .....إني أخشى أن أكون منافقًا .فقال لو :أتصمي إذا
خموت؟ وأتستغفر إذا أذنبت .....قال :نعم ،قال :اذىب ،فما جعمك اهلل منافقًا.
عف ،.....فأجابو  " .....مثمك اعتذر ،ومثمي اغتفر" .....
اعتذار إلى صديقو ،فقال :مثمي ىفا .....ومثمك ا
ًا
 -2كتب أحدىم
الفراغ
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السؤال الثالث :يتكون من ثالثة فروع

( 15درجة)

أوو :هات/ي حسب المطموب
ًال
 -1كان الخميفة اإلسالمي  ..............عن كل ما يغضب اهلل.

( فعالً فوق ثالثي ألفو مقصورة)

( 10درجات)

َ -2من َكثُر كالمو َكثُر ..................

( كممة ىمزتيا متوسطة عمى واو ما قبميا مفتوح)

 -3الصالحون يدعون  ..................إلى سنة المصطفى.

ثالثيا ألفو مقصورة)
اسما ً
( ً

 -6الواحة  .................بارد.

( كممة ىمزتيا متوسطة عمى واو ما قبميا ساكن)

منصوبا ىمزتو متطرفة مكسور ما قبمو)
اسما
ً
( ً
ثالثيا ألفو قائمة)
( ً
فعال ً

نجما ....................
 -4شاىدت ً
 ................. -5المرء عن نفسو دليل عمى اتزانو.

منصوبا ىمزتو متطرفة قبميا ساكن يوصل بما بعده)
اسما
إضافيا.
مت................
ُ -7ح ِّمم ُ
ً
ً
( ً
الزما ألفو مقصورة)
اسما ً
مبنيا بناء ً
 -8دعا عمر بن عبد العزيز إلى االنصراف عن مباىج الحياة ً ( .................
يمت القصة بالتي و....................
 -9فَ ُ
 -10أطعت والدي  ..................لو.
1
رقم السؤال

مصغر)
ًا
اسما موصوًال
( ً
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منصوبا ىمزتو مرسومة عمى السطر قبميا ألف)
اسما
ً
( ً
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اإلجابة
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اإلجابة
( 3درجات)

ثانيا :وضح/ي سبب رسم حروو الكممات المخطوطة حسب قاعدتها المدروسة
ًال
مسعف المرضى................................................................................................................... :
و
-1
 -2شاءوا............................................................................................................................ :
 -3ع َّمم.............................................................................................................................. :
 -4أن ِجد.............................................................................................................................. :
ُ -5برءاً............................................................................................................................... :
 -6تولى.............................................................................................................................. :
(درجتان)

إذا) ،مع التمثيل
ثالثًالا :فرق/ي بين (إذن) ،و( ًال

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
إنتيت األسئمة
2

