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كل مجلة ممّا أييت بنعت مناسب:
السوال األول  :أكمل ّ

( )1أكلت طعاما  ............وقهوة ............
للمدرس ............
( )3تلك السيَارة ّ ............
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طالب ............
اهيم ٌ ............
(2ابر ُ

( )4يل أخوان  ............وأختان ............
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السوال الثاين  :اكتب األمر من األفعل اآلتية:
(َ )1تَُر .......................
( )4تَ َشم .......................

(َ )7تََس .......................

ب .......................
(ََ )2تَ ُ

ف .......................
( )5تَطُْو ُ

ف .......................
( )8تَطُْو ُ

( )3تَ ُرد .......................

( )6تَ ُعد .......................

( )9تَعُ ْوُد .......................
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كل مجلة مثّ أكمل به اجلملة)
السوال الثالث :أدخل (ال الناهية على الفعل اللذي بني القوسني أمام ّ

( ................. )3هذا الورقة اي أخي (تَطْ يو ْي)

( ................. )1املسجد يف هذا الشارع (تَْب ي ِْن)
حممد (َتَْ يش ْي)
( ................. )2يف الشمس اي ّ

(َت ير ْي)
( ................. )4يف الشارع اي لد َْ
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السوال الرابع  :أجب عن األسئلة اآلتية ابلنفي مستعمال ( ََلْ):

املدرس اىل املدير .......................................................
( )1أشكاك ّ

( )2أرميت القماصة يف الشارع .......................................................
( )3أحموت امسي من دفرتك .......................................................
( )4أكويت القميص .......................................................
السوال اخلامس :اكتب معاىن الكلمات اآلتية
لفظ
يابنْتيظَام

لفظ

معىن
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Write the meanings of the following words in English

معىن

لفظ

معىن

لفظ

تَذْكيَرة

َع َدس

قُ َم َامة

َك يريْه

ضة
بَْي َ

َع َشاء

قُ ْرص

َو ََلَ يَلي ُج

ُُبَار

تَنَ ُاول

َابلُْو َعة
يديْبَاج

اق يَ ُذ ْو ُق
َذ َ

َك َوى يَ ْك يو ْي

َس َّد يَ ُسد

ج
َعَر َج يَ ْعُر ُ

َدار يَ ُد ْوُر

َحمَا َيَْ ُحو

صب
ص َّ
ب يَ ُ
َ

معىن
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السوال السادس  :أكتب املضارع املرفوع واملضارع اجملزوم واألمر من األفعال اآلتية:
املاضي

املضارع املرفوع

األمر

املضارع اجملزوم

َش َكا
َحمَا
َع َفا
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اف) و (قام):
السوال السابع  :أكتب تصريف املضارع من (طَ َ
(طاف) ....................................................................................................................
...........................................................................................................................
(قام) ......................................................................................................................

/6

...........................................................................................................................
السوال الثامن :اكمل اجلد َول اآليت:
قسم الفعل
Type

التشريح

Explanation

املثال (املاضي واملضارع)
Example

ساَل
مهموز الفاء
مهموز العني
مهموز الالم
ض َّعف
ُم َ
ُم ْعتَل الفاء  -يمثال
أجوف
ُم ْعتَل العني ْ -
ُم ْعتَل الالم  -انقيص

/20

لفيف مقرون
لفيف مفروق

كل مجلة مما أييت الفعل املضارع بعد اسناده اىل الضمري املناسب:
السوال العاشرَ :
ض ْع يف الفراغ يف ّ
كل يوم
( )1أمحد وابراهيم  ..................اىل امللعب ّ
( )2أين  ..................اي أوالد؟

( )3الطالبات اجلديدة  ..................اىل دفرت املدير
الصيدليّة اي بنتان؟
( )4مىت  ..................اىل ّ
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