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........................النص:  

وَ فِ ي  إِ لَ ى اْلَمْدَرَسِة، مُ سْ رِ عً ا وَ انْ طَ لَ قْ تُ  ثِ �/�ابِ ي عَ لَ ى عَ جَ لٍ  مُ تَ أَ خِّ رً ا، لَ بِ سْ تُ  مُ مْ طِ رٍ  /�وِ مٍ  فِ ي صَ بَ احِ  اسْ تَ ��0قَ ظْ تُ 
صِّ نَ نَ مِ ةٍ رَ قَ فِ ظِ فْ حِ ا بِ نَ رَ مَ أَ ات وَ ��4اضِ �4الرِّ سِ رْ دَ �13رِ مْ تَ ازِ جَ نْ إِ ا بِ نَ فَ لَّ كَ دْ قَ انَ كَ مَ لِّ عَ مُ الْ نَّ أَ تُ رْ كَّ ذَ تَ �12رِ الطَّ اءِ نَ ثْ أَ 

السَّ ��0رِ  فِ ي مُ تَ ابَ عَ ةِ  لَ حَ ظَ اتٍ  أُ نْ جِ ز وَ اجِ بَ اتِ ي الْ مَ دْ رَ سِ ��4ة، تَ رَ دَّ دْ تُ  فَ لَ مْ  فِ ي اللَّ عِ بِ  الْ مَ سَ اءَ  قَ ضَّ ��0تُ  القِ رَ اءَ ة، لَ كِ نِّ ي
إ.َخطَ بِ أ طَ خَ حَ لِ صْ نُ َال نْ أَ ا بِ نَ لَ مِ لِّ عَ مُ الْ ةَ ��4صِ وَ تُ رْ كَّ ذَ ن تَ كِ لَ ، وَ عِ ارِ وَ ي الشَّ فِ تِ وقْ الْ ةِ اعَ ضَ إِ وَ 

ا �7/�دِ عَ قْ ى مَ لَ إِ ابِ 6/�الذّ بِ عْ ارِ وء: سَ دُ ���56فِ مُ لِّ عَ المُ الَ قَ فَ تُ لْ خَ دَ وَ ا بَ البَ تُ قْ رَ ، طَ ةسَ رَ دْ مَ الْ حةَ اَ سَ تُ لْ خَ دَ 
بٍ لْ قَ رِ ��0ظَ نْ ا عَ �6/�لُ تْ أَ نْ أَ تُ ��0نَّ مَ تَ مْ كَ لَ وَ ةِ اءَ رَ ي القِ ي فِ رٍ وْ دَ اءَ ى جَ تَّ ات حَ ودَ دُ عْ مَ انٍ وَ ثَ الَّ إِ يَ ���16مَ وَ ..ي.�
�1غِ صَ 
���Q/�03مَ لِّ عَ المُ تُ عْ مِ سَ ى وَ ولَ األُ ةِ لَ مْ الجُ ذُ نْ مُ تُ مْ ثَ عْ لَ ي تَ نِّ أَ رَ ��0غَ  5��5�/نْ سِ حْ تُ مْ لَ كَ نَّ أَ مْ لَ عْ اوَ يَّ نَ ا بُ /�مَ وْ ����4كَ بَ اتِ عَ أُ 

ا".عً نْ صُ 
ا نَ مْ تَ خَ . وَ وِ حْ ي النّ ا فِ سً رْ ا دَ انَ طَ عْ أَ ا، وَ نَ تِ غَ لُ الَ مَ جَ ةِ حَ اضِ الوَ ةِ لَ ثِ مْ األَ ا بِ نَ لَ زُ رِ بْ �5، وَ �/�دِ الجَ صَ النَّ حُ رَ شْ /�ذَ خَ أَ مَّ ثُ 

َعلَى  أَ وْ صَ انَ ا بِ المٌ حَ افَ ظَ ةِ  وَ انْ تِ صَ ارَ اتِ نَ ا البَ ��16رَ ة ثُ مَّ  �/2أُ مَّ تِ نَ ا وَ نِ ضَ الَ �/�ا العَ رِ  إِ لَ ى أَ ذِ 6/�انِ نَ ا أَ مْ جَ ادَ  أَ عَ ادَ  �18التَّ ارِ  بِ دَ رِ سِ 
العَ زِ ����. الوَ طَ نِ  � /9/6
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ـ امأل الجدول التالي من النص:3


��C"�P�@ H����Q�R� فعل معتل أجوف
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"متأخرة" كلمة: في والتاء '
�>���D*%�'������:&� 4ـ علل سبب
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موظفا: جمع مذكر سالم. 
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s َالطنننااءِ ثثث ن نَ  ثْْثأَأ

يني نكِ  كةة، لَ رررالقِ القِ رَ رَ اَءاءَ 
ق تِ للل ووقْ اْلالْ ع ةِ ةِ ضضضاَعاعَ ض ضَ إِ َوَ 

ال َ ححةَ سسس ااَ سَسَ لل ل تُ تُ خخلْ لْ  خَ خَ دَدَ 
1
�16���16 ممَ وَوَ ...ي. الَّ إِ �666يَ يَ م 

ل ةِ ملَ ج ج مْ الج الجُ  ن ذ ذُ م  نْ ُمُ م تُ تُ ثث ْمْ عثَثَ لعْ تلَتَ

�/�جج ج دِِدالجَ الجَ نصَ النَّ ُ/�ب ِر�ب�5،، وَ  
تِ  تمَّ مأُ  اااجَ جَ اداَد جْْم أَا أَ  ما ااان نَ  ننننِ نِ  ا6/ا لَى أَ ذذِ 
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ن)1:(العنوان المناسبـ 1
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بدأنا = ختمنا
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أجوبة اللغة (3ن)
1ـ االعراب:
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ـ ـ أكمل الناقص:4
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