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أوًل: المفردات 
1- امأل الفراغ بمضاد ما تحته خط 

ِمج 4- السَّ ّر    1- السِّ  
5- استهزاء 2- ُحزن     

6- البكاء 3- ُمْمتِع     

2- امأل الفراغ بمرادف ما بين القوسين  
4- التَّرويح 1- األََسى     
5- تحميل خرية    2- السُّ  
رور 6- السُّ 3- النَّوادر     

3- ضع كل كلمة مما يأتي في جملة من عندك      )يجيب عليه الطالب بنفسه(

ن من األحرف اآلتية المطلوب بين القوسين كما في المثال 4- كوِّ
1- طرفة / نادرة / فكاهة  

2- قهقهة / تبسم  
3- تحميل / تنزيل/ ملف  

ي × علني 4- ممتِع × ُمِملٌّ / ِسرِّ  

5- استخرج الغريب مّما يأتي 
4- سخرية 1- قهقهة     
5- احترام 2- مزاح     

6- الطرائف  3- ما دام     

6- ماذا نعني  بـ......
1- )أ( االستهزاء بالناس  

2- )ب( التخفيف عن النفس  
3- )ت( الرعب وشدة الخوف   

4- )ب( ما خفي عن الناس  
5- )أ( اإلنسان الخالي من الظُّْرف    
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ثانًيا: الحوار
7- )أ( أجب عن األسئلة اآلتية

1- ألنهما َحَصال على درجة ُمنخفضة في االمتحان.  
2- أسمَعهما بعض النِّكات.             

3- )نوادر ُجحا( و)أخباُر الَحْمَقى( و)األَْذِكياء( و)الُبَخاَلء(.  
4- ألنه َفِزَع وظنَّ أن ُجحا عرَف شخصيََّته.  

5- علَّق الرجل األمريكي المعطف ويمارس الُماَلَكَمة.  

)ب( ضع عالمة )√( أو)×( ثم صحح الخطأ 
1- )× ( تيمور ونديم  

2- )×(الجري  
)√( -5           )√( -4           )√( -3  

8- تناقش مع زميلك ثم أجب عن األسئلة اآلتية
)يجيب عليه الطالب بنفسه(  

9- هات من الحوار موقفا أو تعبيرا أعجبك / لم يعجبك مبينا السبب
)يجيب عليه الطالب بنفسه(  

10- استخرج من الحوار ما يأتي 
1- أمريكي / المالكمة  

2- عاد / بكى  
حوا 3- دخل /تجلسان / روِّ  

4- كتب / أخَذ /ظنَّ  
5- الحزن- الفرح / حزن - فرح   

11- اختر أفضل عنوان للدرس مّما يلي مبينا السبب
)يجيب عليه الطالب بنفسه(  

12- اختر جزءا من الحوار ثم اقرأه جيدا واطلب من زميلك أن يمليه عليك ثم صوب أخطاءك بنفسك
)يجيب عليه الطالب بنفسه(  
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ثالثا :الَقَواِعُد: »األفعال الخمسة وإعرابها«
13 - ضع خطا تحت كل فعل من األفعال الخمسة مما يأتي 
يكتبان - يلعبون - تستمعين - تدرسان - تمارسون   

14 - امأل الفراغ بالمناسب مما بين القوسين 
ون 1- تبحثين         2-  تستعمال         3- تحافظون         4- يتَّبِعا         5- يحجُّ  

15-امأل الفراغ بفعل مناسب من الصندوق 
دا 1- تفعلين         2- يتمتعون         3- تفضالن         4- تذاكري         5- تحبون         6- يتعوَّ  

16- اقرأ اآليات ثم استخرج األفعال الخمسة وبين عالمة اإلعراب والسبب كما في المثال

تقولونتعلمواتقربواتعجبينيفعلواُيْحَمُدوايحّبونيفرحونالفعل

العالمة
ثبوت 
النون

ثبوت 
النون

حذف 
النون

حذف 
النون

ثبوت 
النون

حذف 
النون

حذف 
النون

ثبوت 
النون

مرفوعمنصوبمجزوممرفوعمجزوممنصوبمرفوعمرفوعالسبب

17- صحح الخطأ فيما يأتي 
روا           2- تناُموا           3- أُتصلَيان           4- تفضلون           5- تحبِّيَن    1- يَتسحَّ  

18- أجب عما يأتي بجمل تشتمل على فعل من األفعال الخمسة 
1- الطالب ُيجيبون عن السؤال.  

2- أصدقائي يمارسون الرياضة معي.  
3- التلميذان لم ُيهِمال الواجبات.  

4- الصديقتان تذهبان إلى السوق يوم الجمعة.            
5- الحجاج يقفون على جبل عرفات في التاسع من ذي الحجة.  

19- ضع كل فعل مما يأتي في جملة من عندك  )يجيب عليه الطالب بنفسه(
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ضمائر الرفع البارزة المتصلة باألفعال
20- اقرأ اآليات ثم ضع خطا تحت ضمائر الرفع المتصلة كما في المثال 

ُه َطَغى( 1- )اْذَهَبا إَِلى فِْرَعْوَن إِنَّ  
       ) َقْيُتنَّ َن النَِّساء إِِن اتَّ 2- )َيا نَِساَء النَّبِيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِّ  

اِكِعيَن( 3- )َيا َمْرَيُم اْقنُتِي لَِربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ  
4- ) إِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لله رب العالمين(  

الَِحاِت َلُهْم َجنَّاٌت تجري من تحتها األنهار( ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ 5- )إِنَّ الَّ  

21- أكمل األفعال بضمائر الرفع المتصلة المناسبة  
1- ركَبـا          2- ختمـُت          3- اخرجوا          4- كتبُت          5-يتحملَن          6- تفهمـِيَن   

22- ضع عالمة )√( أمام الجمل التي تحتوي على ضمائر الرفع المتصلة 
) √( -6             ) √( -5             ) √( -4  

23-أعد كتابة الجملة مستخدما الكلمات التي بين القوسين كما في المثال
- األب رجع. من العمل مبكرا.  

1- أنَت رجعَت من العمل مبكرا.  
2- نحن رجعنا من العمل مبكرين.  
3- أنتم رجعتم من العمل مبكرين.  

4- ارجعوا من العمل مبكرين.  
5- أنِت ارجعي من العمل مبكرة .  
6- أنِت ترجعيَن من العمل مبكرة.  

7- أنتما ترجعان من العمل مبكَريِن.  
8- أنتن ترجْعَن من العمل مبكرات.  

ا يأتِي في جملة من عندك 24- َمثِّل لِكلِّ ضميٍر ِممَّ
)يجيب عليه الطالب بنفسه(   
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25- امأل الفراغ بفعل مناسب ُمعينًا اسم الضمير كما في المثال 
تاء الفاعل )ت(  - َغيرت النقود من البنك.    

ياء المخاطبة )ي(  1- تفعليَن      
واو الجماعة )وا(  2- يسألون.      
ألف االثنين )ا(  3- يبحثان      

واو الجماعة )وا(  4- تناولوا      
نون النسوة )ن(  5- يشعْرَن      
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أول :المفردات
1- امأل الفراغ بفعل مناسب

4- أثرى 1- يستغني     
َضت 5-َتعرَّ 2-يْتُلو      

6-َردََّدت  3- ُطبِع     

2- امأل الفراغ بكلمة مناسبة مما بين القوسين
4- ُأمِّي 1- ُطبع     

5- المطبعة ض    2- تعرَّ  
3- اإلنترنت  

3- ضع كل كلمة مما يأتي  في جملة من عندك
)يجيب عليه الطالب بنفسه(  

4- كون من األحرف اآلتية المطلوب بين القوسين كما في المثال    
ض  : يْتلو / يردد / ُيثري/ َيتعرَّ 1- )أربعَة أفعاٍل(    

: منتدى / مشرف / عضو / مشاركة 2- )أربَع مفرداٍت َحاُسوبية(   

5- استخرج الغريب مما يأتي 
4- مصافحة 1- اكتشَف     

5- ُممثل ي    2- أمِّ  
6- المحكمة 3- جمهورية     

6- ماذا نعني  بـ......
1- )ت( يجتمع فيه األعضاء لتبادل الخبرات.  

ْأِي فِيه. 2- )ت( تحِليُلُه وإِْبَداُء الرَّ  
3- )أ( الذي ال يقرأ وال يكتب.  

4- )ب( كثِيًرا  
5- )ت( ال يحتاج إليهم.   
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ثانًيا :الحوار
7- )أ( أجب عن األسئلة اآلتية

1- يسمى المشاركون في المنتدى األعَضاُء .  
ض لها في حياتنا.  2- المواِقُف الطَِّريفة التي نتعرَّ  

3- َمدَّ يَده لكي يْمنُعه.  
4- أن يقرَأ له قائمة الطعام.  

5- كِلمًة كِلمًة وبُِبْطٍء شديد.  

)ب( علل لما يأتي )اذكر السبب(
1-ألنه ال يفهم اللغة العربية.        

2- ألنه فهم أنه يمد يده لِيسلِّم عليه.  
3-ألنه نسي نظارته.      

4- ألنه أميٌّ ال يقرأ وال يكتب.      
5- ألنه اعتقد أنه يتلو القرآن الكريم.  

8- تناقش مع زميلك ثم أجب عن األسئلة اآلتية  )يجيب عليه الطالب بنفسه(

9- هات من الحوار موقفا أو تعبيرا أعجبك / لم يعجبك مبينا السبب  )يجيب عليه الطالب بنفسه(

10- استخرج من الحوار ما يأتي
1- أمنَعه / لكي  

2- المعتمرين / جمهوريات / النساء  
ض / يبدو  3- ُطبع / تعرَّ  

4- طلب / قرَأه / حّج  
5- نادل- ندل / مجموعة - جمع  

11- اختر أفضل عنوان للدرس مما يلي مبينا السبب  )يجيب عليه الطالب بنفسه(

12- اختر جزءا من الحوار ثم اقرأه جيدا واطلب من زميلك أن يمليه عليك ثم صوب أخطاءك بنفسك
)يجيب عليه الطالب بنفسه(  
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ثالثا: القواعد: »إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر«
13- ضع عالمة )√( أمام الجملة التي بها فعل مضارع معتل اآلخر  

)√( -6             )√( -5             )√( -4             )√( -2  

14- بين عالمة إعراب الفعل الذي تحته خط كما في المثال  
َرة( مة الُمَقدَّ 4- )الضَّ َرة(    مة الُمَقدَّ 1- )الضَّ  

5- )حذف حرف العلة( 2- )الفتحة الظَّاِهرة(     
3- )حذف حرف العلة(  

15- امأل الفراغ بفعل مضارع معتل اآلخر وبين عالمة اإلعراب 
4- تنَسى )فتحة مقدرة( 1- تْعتِن )حذف حرف العلة(     

5- تْدُع )حذف حرف العلة( 2- أقضَي )فتحة ظاهرة(     
3- ترتدي )ضمة مقدرة(     

16- اختر عالمة اإلعراب الصحيح لما تحته خط 
4- )ب( حذف حرف العلة 1- )ت( الضمة المقدرة     

5- ت- الضمة المقدرة 2- )أ( الفتحة المقدرة      
3- )ب( الفتحة الظاهرة  

17- ضع خطا تحت الفعل المنصوب وبين عالمة نصبه   
4- تمضَي / الفتحة الظاهرة 1- أتغدى / الفتحة المقدرة     

5- أشترَي / الفتحة الظاهرة - أنتهَي / الفتحة الظاهرة 2- تسعى / الفتحة المقدرة     
3- أخرَج / الفتحة الظاهرة  

18- أعد كتابة الجملة مبتدًئا بما بين القوسين ومبينا عالمة اإلعراب كما في المثال 
)حذف حرف العلة( 1- لم أتعشَّ مع األسرة كثيرا.     
)حذف حرف العلة( 2- ال تمِش مسافات طويلة.     

)الفتحة الظاهرة ( 3- لن يِقَي المريض نفسه من البرد.    
)حذف حرف العلة( ا ُيجِر الرجل المقابلة الشخصية.   4- لمَّ  

)الضمة المقدرة(    5- ال تحتوي الرسالة على معلومات مهمة.   
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إسناد الفعل الناقص إلى الضمائر

19-ضع خطا تحت الفعل الناقص 
4- ادع 1 - يبدو     

يُت 5- أدَّ 2-استرخ     
6- يكتفي  3- رأى     

20- ضع خطا تحت الفعل الناقص وبين الضمير المسند إليه كما في المثال 
4- لهوُت / تاء الفاعل 1- تنتهين / ياء المخاطبة     

5- يتعافين / نون النسوة وا / واو الجماعة    2- قوُّ  
6- يصلون / واو الجماعة 3- أعطيا /ألف االثنين     

21-امأل الفراغ بفعل ناقص  مناسب مما يأتي
4- تعانيان 1- انتهينا     
5- كويُتن 2- أتمنى     
6- اسعين 3- أتيتم     

22- أعد كتابة الجمل مع المطلوب بين القوسين مع تغيير ما يلزم  
1- عانيُت كثيرا من المرض.  

- عانوا كثيرا من المرض.     - عانينا كثيرا من المرض.   
- عانا كثيرا من المرض.     - عانْيَن كثيرا من المرض.   

2- هل ستجريان مقابلة اليوم؟  
- هل ستجرْيَن مقابلة اليوم؟        - هل ستجرون مقابلة اليوم؟   

    - هل ستجريَن مقابلة اليوم؟   
3- ادع الله أن يشفي كل مريض.  

- ادُعوَن الله أن يشفي كل مريض.     - ادُعوا الله أن يشفي كل مريض.  
- ادِعي الله أن يشفي كل مريض.     - ادُعَوا الله أن يشفي كل مريض.  

23- اختر المناسب مما بين القوسين وأكمل الجملة 
1- ُفوا              2- نسيتما              3- اشترينا              4- غطِّي              5- سيأتين   
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24- أسند الفعل إلى الضمير الذي بين القوسين وبين ما حدث فيه من تغيير

التغيير بعد اإلسناد الضمير الفعل

ُحِذَف حرف الِعلَّة أغُروا )واو الجماعة( 1- أغرى

ُحِذَف حرف الِعلَّة ترِجيَن )ياء المخاطبة( 2- يرجو

ُحِذَف حرف الِعلَّة وفتح ما قبلها اْنُسوا )واو الجماعة( 3- انس

ُحِذَف حرف الِعلَّة تكتفين )ياء المخاطبة( 4- يكتفي

رابًعا:القراءة والكتابة
25- أجب عن األسئلة اآلتية

1- ستة / شفع.  
2- الرأس للرئيس والجناحان لالبنين والساقان لالبنتين والعجز للعجوز والباقي له.  

3- ثالِث دجاجات.  
4- ألنه رأى األسرَة َتنُْظر إلى الدجاَجَتْيِن وكرهت قسمته.  

5- األولى وتر والثانية شفع.   

26- ضع عالمة )√( أو)×( ثم صوب الخطأ 
4- )×( خمس دجاجات 1- )×( تغدى     

5- )×( دجاجتين في الوتر وثالث دجاجات في الشفع.    )√( -2  
3- )×( لم تغضب  

27- اختر عنوانا آخر للقطعة مما يلي مبينا السبب  )يجيب عليه الطالب بنفسه(

28- اقرأ القطعة مرة أخرى واستخرج ما يلي 
1- اشِو / قدم  

2- البادية / تنظرون.  
3- دجاجة/ دجاجتان / دجاجات.  

29-اكتب قصة مضحكة فيما ل يزيد عن سبعة أسطر  )يجيب عليه الطالب بنفسه(

30- اكتب ما يأتي مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة  )يجيب عليه الطالب بنفسه(


