
 3موذج اختبار ن

عدم نظافة مكان فتح 

 العلبة .
نظافة مكان فتح العلبة فقط 

. 

نظافة اآللة التً سٌفتح 

بها ونظافة مكان فتح 

 العلبة .
 نظافة اآللة فقط .

من االحتٌاطات الالزمة عند استخدام المعلبات 

 الغذائٌة
1 

 2 الشرط من أدوات ِمن   إن   كً َمن  

شعرت باأللم ال  لو

 الدواء ٌأخذ
من ٌتناول الدواء البد أن 

 ٌشعر باأللم
 تألم فأخذ الدواء

من ٌشعر باأللم ٌتناول 

 الدواء
 الشعور باأللم ٌتطلب تناول الدواء ..

 سلوب الشرط من هذه الجملةأ
3 

 أفعال ماضٌة أفعل معتلة من األفعال الخمسة أفعال أمر
 -ٌذهبون  فعال مضارعة نوعها :األفعال التالٌة أ

 تذاكرٌن -ٌشربان  -ٌذاكران  -تكتبون 
4 

 5 عالمة نصب األفعال الخمسة الفتحة الضمة حذف النون ثبوت النون

 ٌاء واو مٌم نون
ترسم األلف اللٌنة فً آخر االسم الثالثً قائمة ) ا ( 

 إذا قلبت ..... فً المثنى .
6 

 ٌاء واو الفا نونا
اللٌنة فً آخر االسم الثالثً ٌاء غٌر ترسم األلف 

 منقوطة ) ى( إذا قلبت ..... فً المثنى .
7 

 8 جمٌع ما ٌأتً من أدوات نصب المضارع ما عدا من -فً -لن  -أن  من -كً  -لن  -أن  الم التعلٌل -كً  -لن  -أن  على -كً  -لن  -أن 
 

 األلف رابعة
األلف رابعة مسبوقة 

 بٌاء
 9 .................... انتهت بألف لٌنة قائمة ألن  )  دنٌا ( كلمة ل األلف واوأص أصل األلف ٌاء

 قال لتحترموا لتنالوا رضا
 . حترموا والدٌكم لتنالوا رضا هللاا

 ......... الفعل المضارع المنصوب فً الجملة السابقة
11 

 استفهام أمر نداء هًن
 ........ أبنت الدهر عندي كل بنت  

 ........................ السابق ٌعد األسلوب
11 

 احمد شوقً البارودي المتنبً أبو تمام
 شاعر العرب جمٌعا على مر العصور ارتبط اسمه بأمٌر حلب

 ؟ ، فمن هو   ) سٌف الدولة الحمدانً(   
12 

 صالحون مشهورات انتشار تعملٌن
 صالحون ، مشهورات ، انتشار ، تعملٌن

 .................. هوالمصدر فً الكلمات السابقة 
13 

 14 . اسم من لفظ الفعل ٌدل على حدث مجرد من الزمن اسم الفاعل المصدر اسم الزمان اسم المكان

 15 ........ حرف ٌنفً وٌنصب الفعل المضارع لم ال لن ما

 عظٌمة عظم عظٌم عظمة
 فعافتها وباتت فً عظامً بذلت لها المطارف والحشاٌا 

 رد : )ِعـظام( ؟ما هو مف
16 

 لهفة وشوقا خوفا منها انتظارا لها لٌتقرب منها
 مراقبة المشوق المستهام أراقب وقتها من غٌر شوق

  راقب الشاعر وقت مجًء الحمى فً البٌت السابق : 
17 

 18  لٌاءعالمة نصب المضارع المعتل اآلخر بالواو أو ا الفتحة الظاهرة حذف النون األلف الٌاء

 19 ................. سلوب الشرط هوأ سرنً من ٌذاكر ٌجب أن تذاكر من ٌذاكر بنجح الٌوممن الغائب 

 


