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 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ:ـ 1
باعِ   ئاِب والض ِ ِ

تأُكُل الحيواناِت  ،فإن ها الوحوُش المفترسةُ مْن أكلِة اللُّحوِم، كاألسوِد والنُّموِر والفهوِد والذ 
ِر المساحاِت الخضراِء.   العاشبةَ الَّتي تتغذَّى على النَّباتاِت، وهي بذلك تحافُظ على عدِم تصحُّ

نتها العبارةُ الّسابقةُ؟ ــ      ما الفكرةُ التي تَضمَّ

     . الت وازُن الط بيعيُّ البيئيُّ  (أ 
    صفاُت الحيواناِت العاشبِة. (ب
.االختالُل الط بيعيُّ  (ت     البيئيُّ
يةُ تواجِد الحشراِت. (ث  أهم 

 

 اختِر اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ:ـ 2
اهتمَّ كثيٌر من النَّاِس باصطياِد أنواعٍ مخص صٍة مَن الثَّعابين والتَّماسيحِ لالستفادةِ من الجلوِد في صناعِة بعض  

 المالبِس واألمتعِة. 
  ما الفكرةُ التي يدعُمها التَّفصيُل السَّابُق؟ ــ      

    .ُل البيئيُّ االختال (أ 
.  (ب ُث المائيُّ    التَّلو 
. (ت ُث الهوائيُّ   الت لوُّ
.  (ث  التَّوازُن البيئيُّ

 

 اقرأ ثمَّ اختِر اإلجابةَ الّصحيحةَ: ــ 3
 أْيقْظ ُشعوَرَك بالمحبَِّة إْن غفا *** لوال الشُّعوُر النَّاُس كانُوا كالدُّمى  قاَل الش اعُر:

 البيُت الّسابُق؟ ما الفكرةُ التي عبَّر عنها ــ      

. (أ  ٍ احِة واالسترخاِء بعَد يوٍم شاق         يغفو اإلنساُن طلبـًا للرَّ
 الدُّمى تُشبهُ اإلنساَن في شكِلها وأخالقِها وِطباِعها. (ب
ِة اآلخرين (ت ةُ لإلنساِن تكمُن في شعوِرِه بمحبـ    .الس عادةُ الحقيقيـ 
زِق والس عيِ  (ث    في مناكِب األرِض.يستيِقُظ النَّاُس ُمبِك ريَن ِلجلِب الِر 

 

 اقرأْ ثمَّ اختِر اإلجابةَ الص حيحةَ:ـ 4
ِة الَحْفِل الَمْدَرسِ  ِب َمعََها َعلَى أََداِء َمْسَرِحيَـّ  .ّيِ السَّنَِوّيِ َوبََدأَْت لَْيلَى بُِمَساَعَدِة َصِديقَتَِها َعْليَا، َوالتََّدرُّ

  الُمتََرتِّبَـةُ َعلَى الَحَدِث السَّاِبِق؟ النَِّتيَجـةُ  َماــ              

ِة.( َأ ٍة تَْقتَِصُر َعلَى الِلقَاَءاِت الَمْدَرِسيَـّ لَْت َصَداقَـةُ لَْيلَى َوَعْليَا إِلَى َعالقَـٍة َرْسِميَـّ  َحوَّ

ِدْيقَتَْيِن. لَْم تَْستَِمرَّ َصَداقَـةُ َعْليَا َولَْيلَى ِلعََدٍد ِمَن الظُُّروِف َعلَى  ب(  ْغِم ِمْن َوفَاِء الصَّ  الرَّ

ِ.ت(  ِة العَْرِض الَمْدَرِسي   اْستََمرَّ تََردُُّد َعْليَا َوقَلَقَُها َحْوَل َدوِرَها فِي َمْسَرِحيَـّ

  اْكتََسبَْت َعْليَا ثِقَـةً َواِضَحـةً بِالنَّْفِس َمكَّنَتَْها ِمْن أََداِء الدَّوِر بِإِتْقَاٍن.ث( 



 ثمَّ اختِر اإلجابـةَ الّصحيحـةَ: اقرأ ـ 5 

اِت الكربوِن ويُستخدُم في كثيٍر مَن االْستِخداماِت. ُن مْن ذرَّ  حجُر األلماِس )ِكريستاٌل( َشفَّاٌف يتكوَّ
 ما الفكرةُ التي تنتمي إليها الفقرةُ الّسابقةُ؟ــ       

  ندرةُ حجِر األلماِس. (أ 
    .شفافيَّةُ حجِر األلماِس  (ب
ةُ.خصائُص األل (ت    ماِس الفيزيائيـ 
  وحدةُ قياِس األلماِس. (ث

    

 اختِر اإِلجابَـةَ الصَّحيحـةَ:ـ 6
 هَي:  التَّمنِّي الُجملَـةُ الَّتي تَحتَوي َعلَى نَاِسخٍ يُِفيُد معَنى ــ      

ةَ تَعمُّ قُلُوَب َجِميعِ البََشِر. نَّ أ( ِإ ةَ تَعمُّ قُلُوَب َجِميعِ البََشِر. َكأَنَّ ب(          الَمحبَـّ  الَمحبَـّ

ةَ تَعمُّ قُلُوَب َجِميعِ البََشرِ  لَْيتَ ت(  ةَ تَعمُّ قُلُوَب َجِميعِ البََشِر. لَِكنَّ وَ ث(    .الَمَحبَـّ  الَمحبَـّ
 

 اختِر اإلجابــةَ الصَّحيحــةَ: ـ 7
ا يدلُّ على ــ       باحِ؟ما الجملــةُ التي اْحتَوْت فعًلا ناِسخا  وقِت الصَّ

ًما. (أ  فاعِ عن َوَطنِــهِ   ب(    صاَر الُموظَُّف الُمجتَِهُد مديًرا ناِجًحا ُمتفه ِ  .أصبَح الُجنديُّ ُمجتَِهًدا في الد ِ
ُر في مسؤولي اتِِه. (ب ـةُ الُمنتِشرةُ. ث(   باَت الُمحاِسُب طواَل اللَّيِل يفك ِ  كانْت كرةُ القََدِم هي اللُّعبــةُ الشَّعبيَـّ

 

 قرأ ثمَّ أجْب: اـ 8
ْبِر.   بعَد أْن قرأ واْجتَهَد، باَت ُمقتَنِعًا أنَّ العلَم أمٌر عظيٌم إذا اْقتََرَن باألخالِق وُزي َِن بالصَّ

 ما الفعُل النَّاسُخ في العبارِة السَّابقــِة؟ــ         

 ُزيِ َن. ث(                       اْجتَهَد. ت(                    قرأ. ب(                     .باتَ  (أ 
 

 اقرأ ثمَّ أجْب: ـ 9
 أْضحى عنَد البيِت َرُجـٌل كبيٌر وأنيٌق وُمبتَِسٌم، يَحِمُل معه هدايا كثيرةً وجميلــةً ألطفاِلــِه. 

 اسُم )أْضَحى( في الجملــِة السَّابقــِة؟  ماــ      

 كبيـٌر.  ث(                أنيـٌق.  ت(                     .َرُجـلٌ  ب(        ُمبتَِسٌم. (أ 
 

 اقرأ ثمَّ اختِر اإلجابةَ الصحيحةَ في ما يأتي:ـ 10
 الُمسافُر ُمستعِجٌل.                  

بطُ  ما  الصَّحيُح للجملــِة بعَد دخوِل )كاَن( عليها؟ الضَّ

 الُمسافَر ُمستعجٌل. كاَن ب(       كاَن الُمسافُِر ُمستعِجٌل. (أ 
 . كاَن الُمسافُِر ُمستعِجاًل ث(       كاَن الُمسافَر ُمستعِجاًل. (ب

 
 
 



 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ فيما يأتي:ـ 11
 ؟ التَّشبيـهُ  أيُّ جملٍة مّما يأتي ورَد فيها

 . كأنَّ الدُّموَع مطٌر منهِمرٌ  ث(  إنَّ العمَل ممتٌع. ت( .لعلَّ االمتحاَن يكوُن سهاًل  ب(   .سمعُت أنَّ البحَر هائجٌ  (أ 
 

 
 إنَّ التَّفاؤَل سبٌب في تحقيِق النَّجاحِ.      اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ فيما يأتي:ـ 12
 ما المعنى الَّذي تدلُّ عليه الجملةُ الّسابقةُ؟ــ      

ي  ث(          االستدراكُ  ت(                     التَّمن ي  ب(              التَّوكيدُ  (أ   التَّرج 
 

 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ فيما يأتي:ـ 13
 ؟فاقعٌ   الثَّوُب جميٌل لكنَّ .......... اسُم الحرِف النَّاسخِ فيما يأتي: ماــ      

 لونَـهُ   ث(                    لونٍ  ت(                     لونُـهُ  ب(               لونِـهِ  أ(        
 

 اقرأ ثمَّ أجْب: ـ 14
 صوُت الِحصاِن َصهيٌل وصوُت األسِد هو : .............. 

 ما الكلمةُ التي تُكمُل الجملةَ السَّابقةَ وتكوُن مكتوبةا بشكٍل إمًلئّيٍ صحيحٍ؟

 زؤيــــُر.    ث(           .زئــــــيرُ    ت(               زإيــــــُر.  ب(             زاءيــــُر. (أ 
 

 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ:ـ 15
 ما جمُع المذكَِّر السَّالُم لكلمِة )مخِطٌئ( والمكتوُب بشكٍل سليٍم؟ 

 . مخِطــــئُون ث(     ـؤون.مخطِ  ت(        مخطاءون. ب(             ـإون.مخطِ  (أ
 

 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ فيما يأتي:ـ 16
 . تساءَل ابٌن عْن شدَّةِ الوالِد، لكنَّهُ أدرَك بعَد زمٍن أنَّها تربيـةٌ وتوجيهٌ وتهذيبٌ 

 ( على السَّطِر؟ لَ تساءَ ما سبُب كتابِة الهمزِة المتوسطِة في )ــ   

 ألنَّ الهمزةَ مكسورةٌ وقبلَها حرُف األلِف.  ب(     .األلفِ ألنَّ الهمزةَ مفتوحةٌ وقبلَها حرُف  (أ 
 ألنَّ الهمزةَ ساكنةٌ وقبلَها حرٌف حركتُهُ الفتحةُ.  ث(   حرُف األلِف. ألنَّ الهمزةَ مضمومةٌ وقبلَها (ب

 

 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ:ـ 17
 التي تحوي همزةَ مّدٍ مكتوبـٍة بشكٍل صحيحٍ؟ الكلمةما      

  ألافاقِ ا   ث(             . آلفاقِ ا  ت(            . ألآفاقِ ا ب(                    . لئافاقِ ا (أ 
 

 اختِر اإلجابةَ الصَّحيحةَ:ـ 18
ُن همزةَ مّدٍ مكتوبةا بشكٍل إمًلئّيٍ سليٍم؟   ما الجملةُ الَّتي تتضمَّ

حِر والجماِل.صارِت  (أ بيعِ أستأذْنُت والدي للذ هاِب في رحلٍة إلى القريِة.  ب(   الطَّبيعةُ آيةً في الس ِ  في عطلِة الرَّ

دةً. ث(   .االسترخاُء في أحضاِن الطَّبيعِة أمٌر يالئُم الذَّائقةَ البشري ةَ   (ب   صاَر الجوُّ صافيًا واألشجاُر مورقةً واألطياُر مغر 



 اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ:اختِر ـ 19
 فالصَّمُت مطبٌق فيها.  ال يسكُن الغابةَ أحٌد؛

نِة؟ــ        ما نوُع األسلوِب الوارِد في الجملِة الملوَّ

ٍب. ث(      أسلوُب أمٍر.  ت(          أسلوُب استفهاٍم.ب(                 أسلوُب نفيٍ. (أ   أسلوُب تعجُّ
 

 الصَّحيحـةَ:اختِر اإلجابـةَ ـ 20
 ؟تعبيٌر مجازي   ما الجملـةُ التي جاَء فيها

انُع المعادَن في قوالَب ذاِت أشكاٍل معي نـةٍ  (أ ةَ على الجبلِ  تسكبُ  ب( .سكَب الصَّ  . الشَّمُس كلَّ صباحٍ أشع تها الذَّهبيـ 

بائِن في المطعِم. (ب ِك َسيَّاَرتِِه.َسَكَب َزْيَت  ث(    سكَب الطَّباُخ الطَّعاَم في الطَّبِق للز   الَوقوِد في ُمَحر ِ
 

 اختِر اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ:ـ 21
ئُب إلى الشَّجرةِ، وخطرْت لهُ فكرةٌ بعَد أْن رأى أجراَس النُّحاِس. " لقد  َوجْدتُها! لَم     عاَد الذ ِ

لُ        ِ ٍ جميٍل؟".  األجراَس النُّحاسيَّةَ  الأحو   إلى قِْدٍر نُحاسي 
ياقِ  ما نوعُ   اللُّغوّيِ الّذي ينتمي إليِه التركيُب الملّوُن في الحدِث السَّابِق؟ الّسِ

. ب(       .مصاحباٌت لغويَّةٌ  (أ  .  ث(          جملةٌ فعليَّةٌ. ت(        تركيٌب عدديٌّ  تركيٌب إضافيٌّ
 

 اقرأ ثمَّ اختْر مَن القائمِة اإلجابةَ الصَّحيحةَ.ـ 22
ن ِ يصنُع  ثًا نفسـهُ"."رجٌل كبيٌر في الس ِ ئُب محد ِ ائحةَ تأتي من هنا!" قاَل الذ ِ  الحساَء! ال شكَّ أن  الر 

  العنصُر الذي تدلُّ عليهُ الجملةُ السَّابقةُ، هو:ــ      

  التعبير اإلنشائي  ث(            رد لس  ا  ت(          الحوار الخارجي ب(       .الحواُر الّداخليُّ  (أ

 
 اقرأ ثمَّ أِجْب: ـ 23

ياضي وَن األلبسةَ المريحةَ ال تي تُساعُدُهم على الحركِة بخف ٍة وسهولٍة.  يبتاعُ   الر 
 ما مرادُف الكلمِة الملّونِة؟ ــ       

ذُ. أ(              يبيـُع.   ث(                   يرغُب.  ت(            .يشتري   ب(             يحبـ 

 اقرأ ثمَّ أِجْب: ـ 24
 كاَن شعُر أخي طوياًل. 

 ما نوُع الخبِر في الجملِة الّسابقِة؟

 اسٌم مفرٌد.   ث(              جملةٌ فعلي ةٌ.  ت(            شبهُ جملٍة. ب(      جملةٌ اسمي ةٌ. (أ 
 

  يأتي؟ما الحدُث الّذي يصُف نِهايَةَ قّصـٍة قصيرٍة فيما ـ 25

ةٌ إلى زايٍد تطلُب المساعدةَ. (أ  اَء ما فعلَ   ب(     جاءت امرأةٌ مسنـ   . شعَر زايٌد بسعادةٍ غامرةٍ جر 
 قد َم زايدٌّ الماَل للمرأةِ الكبيرةِ وألطفاِلها. ث(   سمَع زايٌد طرقًـا على باِب المنزِل في هدوِء اللَّيِل. (ب

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


