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ضع في المكان الخالي صFيغة مناسFبة مFأخوذة ممFا بFين القوسFين مFع : السؤال الثاني 

  !تغيير ما يلزم 

  )دخل. (لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكمالجنة و………    أم حسبتم أن      -1

  )جلس! (في الطرقات ………    إياكم و      -2

  )فتح. (كتبھم بعد مجيئ المدرس………    الطلبة     -3

  )علم. (ب" عمل كالشجر ب" ثمر………          -4

  )أحاط(………      إن هللا كان على كل شيئ      -5

  )حسن. (فيضاعفه له أضعافا كثيرة…    ……من ذا الذي يقرض هللا قرضا     -6

  )أفلح(………   أ/ إن حزب هللا ھم     -7

  )رحل(………   يرحل الطلبة في كل سنة ث"ث    -8

  )مرّ .  (السحاب………    وتمر الجبال     -9

  )    تسلّق. (القرد………    تسلق الولد الشجر     -10

  )اجتمع.  (الكرام، أشكركم على حضوركم………      أيھا      -11

  )احمرّ .  (عيناه………     اشتد غضب البوليس حتى     -12

  )تعارف(………    إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لـ  -13

  )تعلّم.  (في الصغر كالنقش على الحجر………        -14
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  )شكر. (نعمتك التي أنعمت عليّ ………    رب أوزعني أن     -22



  )صلح.  (صلح الجسد كله………    أ/ إن في الجسد مضغة، إذا     -23

  )نھى.  ( عار عليك إذا فعلت عظيم*  عن خلق وتأتي مثله ……… /     -24

  )حسب.  (الظمآن ماء………    والذين كفروا أعمالھم كسراب بقيعة       -25
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  )ورث. (اjنبياء………     العلماء      -5
  )رفق. (قبل الطريق………    الجار قبل الدار و      -6
  )وضع. (الشيئ في محله………      العدل ھو         -7
  )رأى. (واحدة………    رأيت الھ"ل      -8
  )صفا. (حبي إليك………    يصفو ماء البئر      -9

………  تبارك الFذي جعFل فFي السFماء بروجFا وجعFل فيھFا سFراجا وقمFرا   - 10
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كFل عسFير فFإن تيسFير كFل عسFير عليFك ………    اللھم الطFف بFي فFي     - 11
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  ) ربّى. (الوالدين jو/دھما………    ربّى المدرسون ت"ميذھم       - 12
  ) استقام(………    إنك لمن المرسلين، على صراط      - 13
. لنFFFا أن نجعFFFل اللغFFFة العربيFFFة وسFFFيلة لفھFFFم القFFFرآن والحFFFديث………       - 14
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  )اتّخذ. (لكافرين أولياء من دون المؤمنينالمؤمنون ا………    /      - 15
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  )تداوى( ………     حفظ الصحة أولى من      - 17
  )تجلّى. (ربه للجبل جعله دّكا وخّر موسى صعقا………    فلما      - 18
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  ضع في المكان الخالي صيغة مناسبة من الصيغ : السؤال الثاني 
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  !الطرقات في ………    إياكم و      -2



  .كتبھم بعد مجيئ المدرس………    الطلبة     -3
  .ب" عمل كالشجر ب" ثمر………          -4
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  ………يرحل الطلبة في كل سنة ث"ث    -8
  .السحاب………    وتمر الجبال     -9

  .     القرد………    تسلق الولد الشجر     -10
  .الكرام، أشكركم على حضوركم………      أيھا      -11
  .عيناه………     اشتد غضب البوليس حتى     -12
  ………إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لـ  -13
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  !ضع في المكان الخالي صيغة مناسبة من اjمثلة التصريفية: السؤال اjول  -أ
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               يمرّ   
           تسلّقا      
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  جامعة إندونيسيا التربوية
  .قسم تربية اللغات اjجنبية. كلية تربية اللغات والفنون

  شعبة تربية اللغة العربية
   2002/2003اHمتحان الدوري للسنة الدراسية  
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  !ضع في المكان الخالي صيغة مناسبة من اjمثلة التصريفية: السؤال اjول  - أ
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  جامعة إندونيسيا التربوية
  .ربية اللغات اjجنبيةقسم ت. كلية تربية اللغات والفنون

  شعبة تربية اللغة العربية
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  !مثلة التصريفيةضع في المكان الخالي صيغة مناسبة من اj: السؤال اjول  -أ
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  ضع في المكان الخالي صيغة مناسبة مأخوذة مما بين  :السؤال الثاني  -ب

  !القوسين مع تغيير ما يلزم                               
  )دخل.  (في السلم كافّة………      يا أيھا الذين آمنوا        -11 

  )نوى(………    إنما اjعمال بـ      -12
  ) شكر(. نعمتك التي أنعمت عليّ ………    رب أوزعني أن     -13
  )رفق. (قبل الطريق………    الجار قبل الدار و     -14
  )وضع. (الشيئ في محله………      العدل ھو        -15
  )رأى. (واحدة………    رأيت الھ"ل     -16
  )صلح.  (صلح الجسد كله………    أ/ إن في الجسد مضغة، إذا     -17
  )تعلّم.  (في الصغر كالنقش على الحجر………        -18
  ) ربّى. (الوالدين jو/دھما………    ربّى المدرسون ت"ميذھم       -19
  ) استقام(………    إنك لمن المرسلين، على صراط      -20
  )اتّخذ. (المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين………    /      -21
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