أوالً  :النحو
ط : 1ػشف ػهى انُذٕ ؟ ٔيٕضٕػّ ؟ ٔفائذذّ ؟ ٔعثة ٔضؼّ َٔشأذّ ؟
ط : 2تًا يشرًم انكالو ػُذ انُذٕييٍ ؟
ط : 3يا األجضاء انرٗ يرأنف يُٓا انكالو ؟
ط : 4يا انؼالياخ انًًيضج نالعى ؟
ط : 5يًا يرشكة انهفع ؟
ط : 6يا أقغاو االعى ؟
ط : 7يا أقغاو انفؼم ؟
ط : 8يا أقغاو انذشف ؟
ط : 9يا أقغاو انهفع انًشكة ؟
ط : 11ػشف اإلػشاب .
ط : 11يا انثُـاء ؟
ط : 12يرٗ يظٓش اإلػشاب فٗ األعًاء ؟
ط : 13يا ْٗ انكهًح انًثُيح ؟
ط : 14يا ْٗ انكهًح انًؼشتح ؟
ط : 15يا إَٔاع االعى يٍ ديث انؼذد ؟
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القطعة األولى
" اإلٌمان معناه االعتقاد الصحٌح والعمل الصالح والتلمٌذ المإمن هو الذى ٌعمل الصالحات
وٌطٌع والدٌه كلٌهما وٌسعى للخٌر وٌعتقد أن له ربا واحدا مستحقا لكل كمال  ،وأن التلمٌذ
الذى مأل اإلٌمان قلبه وسار على الدرب الذى رسمته الشرٌعة اإلسالمٌة لن ٌفشل فى
حٌاته".
أ) أعرب ما فوق الخط .
ب) استخرج من العبارة :
 – 1اسما معربا بعالمة ظاهرة .

 – 2اسما مبنٌا .

 – 3اسما معربا بعالمة فرعٌة .

 – 4حرفا مبنٌا .

ج) " المؤمن ٌحرص على الصالة " اجعل المبتدأ جمعا للمذكر وغٌر ما ٌلزم .
د) مثل لما ٌأتً :
 – 1اسم مضمر .

 – 2اسم مبهم .

 – 3اسم مظهر .

 – 4اسم مفرد مرفوع .

 – 5جمع تكسٌر مجرور ،وآخر منصوب .

 – 6مفرد مجرور .
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القطعة الثانٌة
" أصبح معرض الكتاب مهرجانا فنٌا ٌنشؤ كل عام فى مصر وٌإمه الزوار على اختالف
مراحل أعمارهم مستمتعٌن بالعروض الفنٌة وٌشترون ما ٌحلو لهم من طرائف الكتب
بؤرخص األثمان فاحرص على زٌارته لتستمتع بندواته وعروضه الرائعة وبجب أن تمنح
العاملٌن به شكرا على جهودهم ".
أ) أعرب ما تحته خط .
ب) استخرج من القطعة السابقة :
 - 2اسما وبٌن عالمته.

 – 1فعال مبنٌا.

 – 3فعال معربا بعالمة ظاهرة  ،وآخر مبنٌا.
ج) " ٌقول اللص الحقٌقة " اجعل الجملة للمثنى  ،وغٌر ماٌلزم .
د) مثل لما ٌأتً :
 – 1حرف مختص باألسماء.

 – 2حرف مختص باألفعال.

 – 3حرف مشترك بٌن األسماء واألفعال.

 – 4فاعل ٌكون مثنى.

 – 5مفعول به ٌكون مثنى.

 – 6مبتدأ ٌكون مثنى.
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القطعة الثالثة
"ٌمر العرب هذه األٌام بؤزمتهم األشد تؤثٌرا وٌحتاجون إلى وقت طوٌل لٌتغلبوا علٌها وعلى
السٌاسٌٌن العرب تقع المسئولٌة الكبرى واآلن علٌنا أن نصبر حتى تزول هذه األزمة
وتصفو السماء العربٌة كلها".
أ) أعرب ما تحته خط .
ب) استخرج من القطعة ما ٌلً :
 – 1اسما  ،وبٌن عالمته.
 – 2فعال معربا بحرف ظاهر.
 – 3اسما معربا بعالمة فرعٌة  ،وآخر معربا بعالمة أصلٌة.
ج) مثل لما ٌأتً :
 – 1اسم معرب بحرف مقدر.
 – 2اسم تقدر فٌه جمٌع حركات اإلعراب.
 – 3اسم معتل اآلخر بالٌاء تقدر علٌه بعض حركات اإلعراب.
 – 4اسم معتل اآلخر تظهر علٌه الفتحة.
 – 5جملة فاعلها مرفوع وعالمة رفعه الواو.
 – 6جملة فاعلها جمع تكسٌر.
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القطعة الرابعة
" إن المإمنٌن الصادقٌن هم الذٌن ٌحبون طاعة ربهم حتى ٌرضى هللا عنهم  ،فٌا طالب
العلم احرص على طاعة هللا كى تظفر برضاه ".
أ) أعرب ما تحته خط .
ب) استخرج من القطعة السابقة ما ٌلً :
 – 1جمعا مذكرا سالما.
 – 2اسما مبنٌا.
 – 3فعال معربا  ،وآخر مبنٌا.
ج) مثل لما ٌأتً :
 – 1فعل معرب بحرف مقدر.
 – 2فعل معتل اآلخر تظهر علٌه الفتحة.
 – 3فعل تقدر فٌه الضمة والفتحة.
 – 4فعل تظهر علٌه جمٌع حركات اإلعراب.
 – 5جمع مإنث سالم ٌكون منصوبا.
 – 6جمع مذكرسالم ٌكون مرفوعا.
 – 7مثنى ٌكون مجرورا.
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القطعة الخامسة
" الصادق ٌخلص فى األقوال واألفعال وهو ٌكسب ثقة الناس واحترامهم وٌرضى هللا عنه
وٌكون من الذٌن ٌحفظون األمانات والذى لم ٌصدق تكرهه الناس ".
أ) ضع عالمة ( صح ) أو عالمة ( خطأ) أمام المناسب فٌما ٌلً مع تصحٌح الخطأ :
 -1كلمة "الصادق" مرفوعة ألنها مبتدأ.

(

)

 -2كلمة " ثقة " تعرب مفعوال به .

(

)

ب) استخرج من العبارة ما ٌأتً :
 - 1خبرا واذكر نوعه وإعرابه .
 – 2اسما معربا بعالمة ظاهرة .
 – 3اسما مبنٌا .
 –4فعال معربا بعالمة مقدرة .
ج) " المصري ٌعشق الحرٌة وٌدافع عنها "
اجعل هذه العبارة للمثنى المإنث مرة وللجمع المذكر مرة أخرى وغٌر ما ٌلزم .
د) مثل لما ٌأتً :
 – 1فعل مبنى على السكون .

 – 2حرف مبنً على الفتح .

 – 3حرف مبنً على الكسر .

 – 4حرف مبنً على الضم .

 – 5فعل مبنً على الفتح .

 – 6حرف مبنً على السكون .
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ثانيًا  :املطالعة
 – 1كٌف حمى اإلسالم األسرة ؟
 – 2من قائد األسرة ؟ وما أسباب اختٌاره ؟
 – 3جعل هللا القوامة للرجل  ،فما المراد بالقوامة ؟ ولم جعلها هللا للرجال ؟
 – 4وضع اإلسالم دستورا للمعاشرة الزوجٌة  .فما أهم مبادئه ؟

 – 1من أبو ٌزٌد البسطامً؟
 – 2لماذا سخر اللصوص من أبً ٌزٌد البسطامً؟
 – 3أٌن ولد أبو ٌزٌد البسطامً؟
 – 4كم أعطت أم أبً ٌزٌد له لما ارتحل؟
 - 5لم تحظ فضٌلة من الفضائل بما حظٌت به فضٌلة الصدق  .وضح ذلك.

 – 1ما أسباب الفساد والرشوة فى مجتمعنا؟
 – 2للغش صور عدٌدة .اذكر ثالثة منها.
 – 3ما طرق الوقاٌة من ظاهرة الغش؟
 – 4اذكر ثالثة من األسباب التى تدفع التالمٌذ للغش.
 – 5اذكر أربع ظواهر سلبٌة منتشرة فى مجتمعنا العربى ،واثنتٌن فى المجتمعات الغربٌة.
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ثالجاً  :حقوق الوالدين
 – 1حق الوالدٌن مقدم على حقوق جمٌع البشر ،فكٌف تستدل على ذلك من خالل اآلٌات؟
 – 2شرط قبول المغفرة المبالغة فى التوبة وكثرة االستغفار .حدد اآلٌة التى تدل على هذا
المعنى .

 – 1ما جزاء من عاش فى عداوة مع الناس وقابل اللٌن بالشدة واحتقر الفقٌر؟
 – 2لم نصح الشاعر بمالٌنة من نخشى عداوته ؟
 – 3اكتب نبذة عن قائل النص .
 – 4علل :
 – 1كثرة أسالٌب النهً فى النص.
 – 2نصٌحة الشاعر بعدم احتقار الفقٌر.
 – 3إطالق لقب رب السٌف والقلم على البارودي.
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رابعًا  :اإلنشاء
( )1فٌم تستخدم عالمات الترقٌم التالٌة :
 – 1الفصلة .
 – 2عالمة االستفهام .
 – 3عالمة التؤثر .

( )2اكتب عبارات من إنشائك تشتمل على عالمات الترقٌم التالٌة :
 – 1النقطتٌن.
 – 2الفصلة المنقوطة.
 – 3الشرطة.
 – 4عالمة الحذف.

 – 3عرف الترقٌم  ،واذكر الغرض العام من عالمات الترقٌم .
 – 4عرف فن اإلنشاء  ،واذكر موضوعه  ،وامتداده  ،وواضعه  ،وفضله  ،وثمرته  ،وفنونه.
 – 5موضوع اإلنشاء ٌتكون من :
 – 1المقدمة

 – 2صلب الموضوع

 – 3خاتمة الموضوع

** اكتب فى سطرٌن ما تعرفه عن كل مكون من المكونات السابقة.
 – 6ما أسس كتابة موضوع التعبٌر؟ وما مكونات موضوع التعبٌر؟
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خامسًا  :اإلمالء
 ( - 1كتب – انطلق – استغفر – أكرم)
هات األمر  ،والمضارع المبدوء بهمزة  ،وبٌن نوع الهمزة وحركتها فٌما سبق.
( – 2اذهب)
متى ٌكون وضع األلف فى الكلمة السابقة صوابا ؟ ومتى ٌكون خطؤ؟
( – 3خرج)
هات من الفعل السابق فعلٌن مختلفٌن فى جملتٌن من إنشائك بحٌث ٌبدأ األول بهمزة
وصل  ،والثانً بهمزة قطع .
 – 4همزة الوصل توجد فى خمسة أفعال  ،ومصدرٌن  ،وحرف واحد  ،وعشرة أسماء .
اذكر هذه المواضع مع التمثٌل.
 – 5كتب – ٌنؤى – ٌلجا – خطإه.
هات األمر من الفعلٌن األول والثانً  ،ثم اسند الثالث لواو الجماعة  ،واجعل الكلمة
الرابعة مفعوال  ،واكتب الهمزة كتابة صحٌحة.
ٌ – 6رإف رءوف بالمسئول.
لماذا اختلف رسم الهمزة فى الكلمات السابقة مع أنها مضمومة فى كل؟
 – 7سؤل لإى فئة عن مكافآت التفوق.
لم اختلفت الهمزة فى الكلمات السابقة  ،مع أنها مفتوحة فى كل؟
 – 8نؤى
هات المضارع المبدوء بالٌاء من الفعل السابق  ،ثم ادخل علٌه حرف الجزم "لم" ،
واكتب الهمزة فى كل مع التعلٌل .
 – 9ما أحوال الهمزة المسبوقة بحرف علة ؟
 – 11ما أحوال الهمزة الساكنة ؟
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إجابات النحو
س : 1ػزف ػهى انُحى ؟ ويىظىػه ؟ وفائذته ؟ وسثة وظؼه وَشأته ؟
قٕاػذ نضثظ أٔاخش انكهًاخ انؼشتيح ٔ ،يؼشفح أدٕانٓا إػشاتًا ٔتُاء.

 يىظىػه :
انكهًاخ انؼشتيح يٍ جٓح اإلػشاب ٔانثُاء .

 فائذته :
 -1يقٕو انهغاٌ ٔ ،يذفظّ يٍ انهذٍ .
 -2يذفع قاسئ انقشآٌ انكشيى ٔ انغُح انُثٕيح يٍ انهذٍ ٔانرذشيف .
 -3يؼيٍ ػهٗ فٓى انقشآٌ انكشيى ٔ ،انٕقٕف ػهٗ إػجاصِ .
 -4يؼيٍ ػهٗ فٓى انغُح انُثٕيح ٔاألعانية انؼشتيح فٓ ًًا صذيذًا .

 سثة وظؼه :
ظٕٓس انهذٍ فٗ نغاٌ انؼشب تغثة اخرالطٓى تغيش انؼشب ( األػاجى ) تؼذ اذغاع انفرٕح اإلعالييح ،
ٔانخٕف يٍ ذغشب انهذٍ إنٗ انقشآٌ انكشيى ٔ انغُح انُثٕيح.

َ شأته :
يشٖٔ أٌ أٔل يٍ كرة فيّ ْٕ أتٕ األعٕد انذؤنٗ تأيش يٍ عيذَا ػه ّٗ تٍ أتٗ طانة – كشَّو هللا
ٔجّٓ– ٔ،قذ ٔضغ تؼض انقٕاػذ ػشضٓا ػهٗ عيذَا ػه ّٗ فقشأْا ٔ ،قال ":يا أدغٍ ْزا انُذٕ
انزٖ َذٕخ " .عًٗ نزنك َذ ًٕا.

س : 2تًا يشتًم انكالو ػُذ انُحىييٍ ؟
انكالو ػُذ انُحىييٍ هى يا اشتًم ػهً ثالثح أشياء :
 -1نفع ػشتٗ .
 -2إفادج ذايح يكرفٗ تٓا انغايغ ٔيذغٍ انغكٕخ ػهيٓا .
 -3قصذ ْزِ اإلفادج يٍ انًركهى .
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س : 3يا األجزاء انتً يتأنف يُها انكالو ؟
األجزاء انتً يتأنف يُها انكالو ثالثح هً :
 -1اسى  ْٕ :كم كهًح دند ػهٗ راخ أٔ يؼُٗ ٔنيظ انضيٍ جضء يٍ دالنرٓا.
 -2فؼم  ْٕ :كم كهًح دند ػهٗ دصٕل ػًم فٗ صيٍ  ،أٔ طهة دصٕل ػًم فٗ صيٍ .
 -3حزف  ْٕ :كم كهًح دند ػهٗ يؼُٗ فٗ غيشْا.

س : 4يا انؼالياخ انًًيزج نالسى ؟
يؼزف االسى تؼاليح يٍ ػالياخ أرتغ هً :
 -1انخفط  ْٕٔ :كغش انذشف األخيش يٍ انكهًح تغثة ػايم يٍ ػٕايم انخفض.
 -2انتُىيٍ  ٌَٕ ْٕٔ:عاكُح ذهذق آخش االعى ٔ ،يظٓش فٗ انُطق يغ انٕصم دٌٔ انخظ ٔانٕقف.

س : 5يًا يتزكة انهفظ ؟
 انهفظ َىػاٌ هًا :
 -1يفزد  ْٕٔ :ياال يذل جضء نفظّ ػهٗ جضء يؼُاِ .
 -2يزكة  ْٕٔ :يا يذل جضء نفظّ ػهٗ جضء يؼُاِ .

س : 6يا أقساو االسى ؟
 االسى ثالثح أقساو :
 )1يظهز ْٕٔ :يادل ػهٗ يؼُاِ يٍ غيش ٔاعطح.
ُ )2يعًز ْٕٔ :يادل ػهٗ يؼُاِ تٕاعطح ذكهى أٔ خطاب أٔ إخثاس ػٍ غائة.
ُ )3يثهى  ْٕٔ :يا يصهخ ألَٕاع كثيشج ٔ ،يرؼيٍ انًشاد يُّ تٕاعطح اإلشاسج إنيّ .

س : 7يا أقساو انفؼم ؟
 انفؼم ثالثح أقساو :
ض  ْٕٔ :يا دل ػهٗ دصٕل ػًم فٗ انضيٍ انًاضٗ.
 )1يا ٍ
 )2يعارع  ْٕٔ :يا دل ػهٗ دصٕل ػًم فٗ انضيٍ انذاضش أٔ انًغرقثم.
 )3أيـــز  ْٕٔ :يا دل ػهٗ طهة ػًم فٗ انضيٍ انًغرقثم.
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س : 8يا أقساو انحزف ؟
 انحزف ثالثح أقساو :
 )1يشتزك تيٍ األسًاء واألفؼال  ْٕٔ :كم دشف يذخم ػهٗ األعًاء ٔاألفؼال.
 )2يختص تاألسًاء  ْٕٔ :كم دشف يذخم ػهٗ األعًاء فقظ ( دشٔف انجش) .
 )3يختص تاألفؼال  ْٕٔ :كم دشف يذخم ػهٗ األفؼال فقظ (دشٔف انُصة ٔانجضو) .

س : 9يا أقساو انهفظ انًزكة ؟
 انهفظ انًزكة ثالثح أقساو :
 -1إظافً  ْٕٔ :كم كهًريٍ أضيفد األٔنٗ يًُٓا إنٗ انثاَيح فهضيد انثاَيح انجشٔ ،ذغيشخ األٔنٗ
ترغيش انؼٕايم .
 -2يزجً  ْٕ :كم كهًريٍ ايرضجرا درٗ صاسذا كهًح ٔادذج  ،ذهضو األٔنٗ انفرخ غانثًا ٔ ،اإلػشاب
أٔ انثُاء ػهٗ انثاَيح.
 -3إسُادي ْٕٔ :كم كهًريٍ (اعًيٍ أٔ فؼم ٔاعى) أعُذخ إدذاًْا إنٗ األخشٖ.

س : 11ػزف اإلػزاب .
ْٕ ذغيشدشكح آخش االعى أٔ انفؼم انًضاسع  ،ذغيشًا ظاْشًا  ،أٔ يقذسًا تغثة ػايم يهفٕظ
تّ أٔ يقذسًا .

س : 11يا انثُـاء ؟
ْٕ نضٔو أخش انكهًح (اع ًًا أٔ فؼالً أٔ دشفًا ) دانح ٔادذج نغيش اػرالل يغ اخرالف انؼايم.

س : 12يتً يظهز اإلػزاب فً األسًاء ؟
* يظهز اإلػزاب فً أَىاع ثالثح يٍ األسًاء هً :
 -1االسى انصحيح  ْٕٔ :يا كاٌ آخشِ دشفًا صذيذًا ٔ ،ذظٓش ػهيّ كم ػالياخ اإلػشاب فٗ
جًيغ األدٕال  :سفؼًا َٔ ،صثًا ٔ ،خفضًا.
 -2االسى انشثيه تانصحيح  ْٕٔ :يا كاٌ آخشِ ٔأاً أٔ ياء قثهٓا عاكٍ ٔ ،ذظٓش ػهيّ كم ػالياخ
اإلػشاب فٗ جًيغ األدٕال.
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 -3االسى انًؼتم تانياء  ْٕٔ :يا كاٌ آخشِ ياء قثهٓا كغشج ٔ ،ذظٓش ػهيّ انفرذح فقظ يٍ ػالياخ
اإلػشاب نخفح َطقٓا ػهٗ انياء.

س : 13يا هً انكهًح انًثُيح ؟
* انكهًح انًثُيح :
ْٗ انرٗ يهضو آخشْا دانح ٔادذج يغ اخرالف انؼٕايم انذاخهح ػهيٓا .

س : 14يا هً انكهًح انًؼزتح ؟
انكهًح انًؼزتح  ْٗ :انرٗ يرغيش آخشْا دغة ذغيش انؼٕايم انذاخهح ػهيٓا .

س : 15يا أَىاع االسى يٍ حيث انؼذد ؟
 يُقسى االسى يٍ حيث انؼذد إنً : )1يفـزد  ْٕٔ :يا يذل ػهٗ ٔادذ أٔ ٔادذج
 )2يثًُ  ْٕٔ :يا يذل ػهٗ اثُيٍ أٔ اثُريٍ تضيادج أنف ٌَٕٔ يكغٕسج  ،أٔ ياء ٌَٕٔ يكغٕسج ػهٗ
يفشدِ
 )3جًغ  ْٕٔ :يا يذل ػهٗ أكثش يٍ اثُيٍ أٔ اثُريٍ  ْٕٔ ،ثالثح إَٔاع ْٗ :
* جًغ يذكز سانى  ْٕٔ :يا يذل ػهٗ أكثش يٍ اثُيٍ تضيادج ٔأ ٌَٕٔ يفرٕدح  ،أٔ ياء ٌَٕٔ
يفرٕدح ػهٗ يفشدِ  ،تذٌٔ ذغييش صٕسج انًفشد .
* جًغ يؤَث سانى  ْٕٔ :يا يذل ػهٗ أكثش يٍ اثُريٍ تضيادج أنف ٔذاء ػهٗ يفشدج  ،تذٌٔ
ذغييش صٕسج انًفشد .
* جًغ تكسيز  ْٕٔ :يا يذل ػهٗ أكثش يٍ اثُيٍ أٔ اثُريٍ ترغييش صٕسج يفشدِ .
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القطعة األولى
أ) أعرب ما فوق الخط .
الصالحات  -:مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة النه جمع مإنث سالم .
التلمٌذ  - :اسم ان منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
الشرٌعة  -:فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
ب)  – 1اإلٌمان

 – 2الذي

 – 4على

 – 3والدٌه

ج) " المؤمن ٌحرص على الصالة " اجعل المبتدأ جمعا للمذكر وغٌر ما ٌلزم .
المإمنون ٌحرصون على الصالة .
د) مثل لما ٌأتً :
 – 1هو مجتهد

 – 2هذا كتاب مفٌد .

 – 3خالد مهذب .

 – 4الصدق منجى .

 – 5سلمت على العمال – رأٌت العمال .

 – 6قرأت عن األسد .

القطعة الثانٌة
أ) أعرب ما تحته خط .
مهرجانا  -:خبر أصبح منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
مستمتعٌن  -:حال منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم.
الرائعة  -:نعت مجرور وعالمة جره الكسرة.
ب)  – 1احرص

 – 2اختالف  ،مجرور بحرف الجر

ٌ – 3نشؤ  /أصبح

ج) ٌقول اللصان الحقٌقة
د) مثل لما ٌأتً :
 – 1الطالب فى الفصل .

 – 2لم تنضج الفاكهة .

 – 3هل نجح محمد ؟  /هل محمد نجح ؟

 – 4حضر الصادقان صباحا .

 – 5رأٌت الطالبٌن فى الفصل .

 – 6الطالبان مهذبان .
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القطعة الثالثة
أ) أعرب ما تحته خط .
العرب  -:فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة .
السٌاسٌٌن  -:اسم مجرور بحرف الجر " فى " وعالمة الجر الٌاء .
تزول  -:فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة .
ب) استخرج من القطعة ما ٌلً :
ٌ – 2حتاجون .

 – 1العرب  ،وعالمته دخول )ألـ ) علٌه .
 – 3السٌاسٌٌن  ،السماء .
ج) مثل لما ٌأتً :
 – 1هل أنتم متبعى ؟

 – 2جاء صدٌقى .

 – 3حضر الساعى .

 – 4سمعت القاضى فى التلفاز .

 – 5قال المسلمون الحق .

 – 6حضر الطالب جمٌعهم .

القطعة الرابعة
أ) أعرب ما تحته خط .
الصادقٌن  :نعت منصوب وعالمة نصبه الٌاء
طاعة  :اسم مجرور بحرف الجر على وعالمة الجر الكسرة
تظفر  :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة
ب) استخرج من القطعة السابقة ما ٌلً :
 – 1الصادقٌن

ٌ – 3حبون ،احرص.

 – 2هم

ج) مثل لما ٌأتً :
 – 1لتدخلن المسجد الحرام .

 – 2أنت لن تقضى بالحق .

ٌ – 3خشى المإمن ربه .

ٌ – 4كتب الطالب الدرس .

 – 5رأٌت الطالبات فى الملعب .

 – 6المسلمون صائمون .

 – 7سلمت على المكرمٌن فى الحفل .
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القطعة الخامسة
أ) ضع عالمة ( صح ) أو عالمة ( خطا) أمام المناسب فٌما ٌلً مع تصحٌح الخطأ :
 -1كلمة " الصادق" مرفوعة ألنها مبتدأ.

(صحٌحة)

 -2كلمة " ثقة " تعرب مفعوال به .

(صحٌحة)

ب – االستخراج :
ٌ – 1خلص  ،نوعه خبر جملة فعلٌة.

 – 2األقوال .مجرور وعالمة جره الكسرة.

 – 3هو .

ٌ – 4رضى.

ج – المصرٌتان تعشقان الحرٌة وتدافعان عنها.
المصرٌون ٌعشقون الحرٌة وٌدافعون عنها.
د) مثل لما ٌأتً :
 – 1اكتب الدرس .

 – 2إن الحق ظاهر .

 – 3ألعب بالكرة .

 – 4رجعت منذ ٌومٌن .

 – 5كتب الولد الدرس .

 – 6ألعب فى الحدٌقة .
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