




 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 

 

 ـھ-١٤٤٣  ماعل لوألا يساردلا لصفلا

 
 
 

 
 
 

  اھنع هللا يضر ةملس مأ
 اھنیدب رارفلا و ةرجھلا تدارأ امدنعو . مالسالا ىلا نیلوالا نیقباسلا نم امھنع هللا يضر هللادبع اھجوز و ةملس مأ تناك
 ةدیدعً اروھش ةملس مأ تلظف .ً ادیحو ةرجھلا نم اھجوز نكمتو . اھیدی نیب نم اھدلو اھجوز ةریشعلا تذخأ و اھموق اھسبح
 ةرونملا ةنیدملا ىلإ ترجاھف اھدلو اھل اودرو اھموق ضعب اھل قر ىتح . اھنید ىلع ةتباث يھو اھجوز و اھدلو قارف يناعت
 هللا نكل اھلایع ةرثك و اھتبرغ و اھلاحل نوملسملا قفشأف . اھببسب تام ةغیلب حورجب ةملس وبأ اھجوز بیصأ دحأ ةكرعم يفو.
 : مویلا كلذ ذنم ةملس مأ تحبصأ و ملس و ھیلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ دعب اھجوزت دقف . ماركإلا مظعأ اھربص ءازج اھمركأ
 ةشئاع نینمؤملا مأ دعب ثیدحلل ةیاور ثیدح يناث دعت ذإ ثیداحالا نم ةلمج هللا لوسر نع تور و نیدلا موی ىلا نینمؤملا مأ

 اھرمع ناكو ) ـھ ٦٢ ( ةنس ىلاعت هللا ةمحر ىلا تلقتنا ثیح نینمؤملا تاھما نم تام نم رخا تناكو اھنع هللا يضر
  . ةنس نیعست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                               
 

 .......  ةجوز اھنأل نینمؤملا تاھما نم ةملس مأ ربتعت -١
 

 ھیلع هللا ىلص لوسرلا  -ب         ھنع هللا يضر هللادبع- أ
           ملسو

 جوزتت مل ـ د            ةملس وبأ  ـ ـج

 ......  ھنأ ببسب ھنع هللا يضر ةملس وبأ يفوت -٢
 

. 

 ةكرعملا يف بیصأ  -ب        رمعلا يف مدقت  - أ
        حورجب

 يف مسلا ھل عضو - ـج
        ھماعط

 تمی مل ـ د

      ....  ماع اھنع هللا يضر ةملس مأ هللا ةمحر ىلا تلقتنا -
 

         لیفلا- أ
 

 ـھ ٣٠ ـ د ـھ ٦٢ ـج           ـھ ٦٥  -ب

    .... ببسب اھجوز عم ةملس مأ رجاھت مل -٤
   

 

 اھجوز ةریشع ذخأ   - أ
          اھیدی نیب نم اھدلو

 اھنس رغص ـ د اھضرم - ـج          اھل اھمأ عنم  -ب

 
 
 

 عومجملا يباتكلا مسرلا يئالمإلا مسرلا ةیوحنلا ةفیظولا يوغللا فنصلا يوغللا بولسألا ءورقملا مھف
٣٠ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ١٠ 

       

 ...................................../ لصفلا ............................................................../ بلاطلا مسا

 : ةیلاتلا ةلئسألا نع يبیجأ  قباسلا صنلا  ةءارق دعب

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا       
 میلعتلا ةرازو       
  میلعتلا ةرادإ       
                                                                                                                                                                                                       

 ـھ ١٤٤٣- : يساردلا ماعلا
 طسوتملا لوألا /فصلا
 ةدلاخلا يتغل ةدام رابتخا
 / مویلا
 / خیراتلا



   .... نم ةملس مأ تناك -٥
 

   

      نیرجاھملا- أ
    

 جرزخلا ـ د سوألا ـج         راصنألا  -ب

   .... يھ صنلا يف ةملس مأ ریغ ثیدحلل ةیاورلا نینمؤملا مأ مسأ -٦ 
 

 

  اھنع هللا يضر ةمطاف   - أ
          

 اھنع هللا يضر ةجیدخ ـ د اھنع هللا يضر ءامسأ - ـج          اھنع هللا يضر ةشئاع  -ب

 :   يلی ام ىلع بیجأ )  يلجملا يأرلا و ملعلا مامإ ( يرعشلا صنلل كتسارد لالخ نم
   ....  وھ ةدیصقلا هذھ نم رعاشلا ضرغ - ٧
  

   فصولا- أ
       

 حدملا ـ د رخفلا - ـج                 ءاثرلا  -ب

  ...  وھ ــھ ١٤٢٠ ىتح ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ملاع يتفم مسا -٨
 

 

    نیمیثع نب دمحم   - أ
       

 نازوفلا حلاص ـ د خیشلا لآ زیزعلا دبع - ـج          زاب نب زیزعلا دبع  -ب

 .) يبنلا قالخأ نم ( يقوش دمحأ رعاشلا صن يف ) ءاربكلا ( ىنعم -  ٩
 

 مدقتملا وھو ریبك عمج    - أ
        ھماقم وأ ھنس يف

 ریغصلا ـ د رورغملا - ـج          ربكتملا  -ب

 : لوح ) يبنلا قالخأ نم ( صنلا تایبأ رودت- ١٠
 

 

    لوسرلا ةمحر   - أ
              

 ةباحصلا لئامش ـ د لوسرلا تاوزغ - ـج          لوسرلا لئامش  -ب

 : يوغللا بولسألا
  . ةصاخ ةادأب لبق نم ....... يشب ملعلا بلط وھ ماھفتسالا بولسا -١١

 
    امولعم- أ

      
 نسح ـ د لیمج - -ـج         امولعم نكی مل  -ب

  ؟ ماھفتسالا ةادأ مادختسا ددعلا نع لاؤسلا دنع -١٢ 
 

 

 ىتم ـ د نیأ - ـج          فیك  -ب          مك   - أ
 

 
 -: وھ ةیتآلا لاعفألا نم رمألا لعف -١٣

 
        جرخا- أ

 
 بعل ـ د سرد -ـج        بقرتی  -ب

 : بھذت لعفلا نم رمألا بولسأ -١٤ 
 

 

         بھذ   - أ
 

 بھذی ـ د بھاذ - ـج          بھذتل  -ب

 
 



 
  باجیالا ةلاح يف ......... ـب نوكی باوجلا نإف ةیفنم ةلمج ىلع تلخد اذإ ةزمھلا -١٥

 
    ىلب- أ

      
 مل ـ د ال - -ـج معن  -ب

  -: بولسأ ىمسی رمأ  لعفب أدبی يذلا يوغللا بولسألا -١٦ 
 

 

 ماھفتسا ـ د بجعت - ـج          ءادن  -ب          بلط   - أ
 

 يوغللا فنصلا
 

 ..مسا اھعون ءارحصلا ةملك – ١٧
 

    صوقنم- أ
      

 حیحص ـ د دودمم - -ـج         روصقم  -ب

    ھعون ) يذلا ( نسحأ يذلا تمركأ -١٨ 
 

 

 ةركن ـ د ریمض - ـج          لوصوم مسا  -ب          ملع   - أ
 

 ..رمع ةملكل حیحصلا فینصتلا – ١٩
 

    يقیقح ركذم - أ
      

 يظفل ـ د يونعم ثنؤم - -ـج         يزاجم ثنؤم  -ب

 : ةیددعلا ھتلالد ثیح نم فنصی) سرد (مسالا -٢٠ 
 

 

 ریسكت عمج ـ د عمج - ـج          ىنثم  -ب          درفم   - أ
 

 
 . ةایحلل نایرورض .............. ةقاطلاو ءاملا -٢١

 
    امھنینثا- أ

      
 الك ـ د لك - -ـج         امھالك  -ب

 : هرخآ بسحب فنصی ) يعادلا ( درفملا مسالا -٢٢ 
 

 

 حیحص ـ د دودمملا - ـج          صوقنملا  -ب          روصقملا   - أ
 

 : ةیوحنلا ةفیظولا
  ........ ىلع لدی ) راص ( خسانلا لعفلا -٢٣

 
    يفنلا- أ

      
 رارمتسالا ـ د ةیفرظلا - -ـج لوحتلا  -ب

 )ھملظی ال ملسملا  .......... ملسملا ( ةلمجلا يف بسانملا ربخلا  – ٢٤ 
 

 

 ةوخأ ـ د ناوخأ - ـج          خأ  -ب          وخأ   - أ
 



 
 
 

  .....  أدتبملا حبصی و ةیمسالا ةلمجلا ىلع خسانلا لعفلا لخدی – ٢٥
 

    اھمسا- أ
      

 لعف ـ د أدتبم - -ـج اھربخ  -ب

 نیلیمج ............... ناك       :نیسوقلا نیب نم حیحصلا ناك مسا–٢٦ 
 

 

 لوصفلا ـ د لصفلا - ـج          نالصفلا  -ب          نیلصفلا   - أ
 

 
 : نیسوقلا نیب امم حیحصلا سیل ربخ  .............. بلاطلا سیل  –٢٧

 
    بدؤم- أ

      
 نوبدؤم ـ د ِبدؤم - -ـج ًابدؤم  -ب

 ) حالفلا ىلإ لیبس ةالصلا ( ةیلاتلا ةلمجلا يف أدتبملا  – ٢٨ 
 

 

 حالفلا ـ د ىلإ - ـج          لیبس  -ب          ةالصلا   - أ
 

 : يئالمالا مسرلا
 

  .....   يتلا يھ عطقلا ةزمھ  – ٢٩
 
    طقف مالكلا ءدب يف قطنت - أ

      
 قطنت ال ـ د ھلصوو مالكلا ءدب يف - -ـج ھطسو يف  -ب

  ..... تناك اذإ فلالا تحت عطقلا ةزمھ بتكت – ٣٠
 

 

 ةروسكم ـ د ةنكاس - ـج          ةمومضم  -ب          ةحوتفم   - أ
 

 
 .... ادعام لصو ةزمھ اھتزمھ فورحلا عیمج – ٣١

 
    نإ- أ

      
 اذإ ـ د فیرعتلا لا - -ـج نأ  -ب

 .. ثعب لعفلا نم ملكتملا عراضملا – ٣٢ 
 

 

 تثعب ـ د ثعبت - ـج          ثعبن  -ب          ثعبأ   - أ
 

 ) ذخأ ( ةملك لوأ يف ةزمھلا عون ام -٣٣
 

    لصو- أ
      

 نأك ـ د فرح - -ـج عطق  -ب

 
 

 



 
    ) نبا ( ةملك يف لصولا ةزمھ - ٣٤ 
 

 لعف ـ د فرح - ـج          يعامس مسا  -ب          ردصم   - أ
 

 : يباتكلا مسرلا
 
 : ةیبرعلا طوطخلا عاونأ نم -٣٥ 
 

 

 قبسام عیمج ـ د يفوكلا - ـج          خسنلا  -ب          ةعقرلا   - أ
 

 
 : ةعقرلا طخ يف ةدعاصلا فورحلا نم دعت ةیلاتلا فورحلا نم يأ – ٣٦

 
    ع - أ

      
 ع ـ د س - -ـج  أ  -ب

 : اھسأرل ةیزاوم ماللا طسو يف فلألا مسرت – ٣٧ 
 

 

  ـ د  - ـج          أطخ  -ب          باوص   - أ
 

 
 : ةباتكلا ءانثأ ةدشب ملقلا ىلع ضبقلا بجی – ٣٨

 
    باوص- أ

      
  ـ د - -ـج أطخ  -ب

 : ) أ ( فرحلا ةروص – ٣٩ 
 

 

  ـ د  - ـج          الصتم  -ب          ادرفنم   - أ
 

 : ةعقرلا طخ يف ةیلح نودب فألا مسرت – ٤٠
 

    باوص- أ
      

  ـ د  - -ـج أطخ  -ب

 
 ةلئسألا تھتنا

 قیفوتلاب عیمجلل انتاینمت
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الفصل الدراسي ) األول / الدور األول( في مقرر لغتي الخالدةاختبار نهاية   

هـ 1443-1442 من العام الدراسي متوسط األولللصف    
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 السؤال األول: فهم المقروء

وثالثمائة وأربع وخمسون من الهجرة الموافق سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الخامس من شهر شوال سنة ألف الملك ُولد 
الرياض وهو االبن الخامس والعشرون لمؤسس  مدينة الواحد والثالثون من ديسمبر ألف وتسعمائة وخمسة وثالثون، في

 رحمه هللا.  –المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود 
كي في الرياض، حيث كان يرافق والده في اللقاءات الرسمية مع ملوك نشأ خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه في القصر المل

 وحكام العالم.
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعليمه المبكر في مدرسة األمراء بالرياض، حيث درس 

ن العاشرة على يد إمام وخطيب المسجد الحرام فيها العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم القرآن الكريم كامالً، وهو في س
 الشيخ عبدهللا خياط ـ رحمه هللا ـ.

وقد أبدى الملك سلمان بن عبد العزيز منذ الصغر اهتماًما بالعلم، وحصل على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز 
 األكاديمية.

ة الرياض بالنيابة، وهو في التاسعة عشرة من العمر تولى منصب أمير منطقة الرياض، حيث تم تعيينه بداية أميًرا لمنطق
ألف مارس  السادس عشر من شهرالموافق ألف وثالثمائة وثالُث وسبعون من الهجرة رجب  احدى عشر من شهربتاريخ 

بتاريخ  حاكًما لمنطقة الرياض، وأميًرا عليها برتبة وزير، وذلك -حفظه هللا-وبعد عام واحد ُعيّن وتسعمائة وأربٌع وخمسون، 
ألف أبريل  الثامن عشر منالموافق  وأربٌع وسبعون من الهجرةسنة ألف وثالثمائة شعبان  الخامس والعشرون من شهر

وقد شهدت الرياض خالل توليه اإلمارة  واستمر أميًرا لمنطقة الرياض ألكثر من خمسة عقود،وخمسون،  وتسعمائة وخمسٌ 
لكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية ا

 جانب المتاحف واإلستادات الرياضية ومدن الترفيه، وغيرها.
م ُعيّن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيًرا للدفاع في المملكة العربية 2011في نوفمبر 

 الدفاع: القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي. السعودية، وتشمل وزارة
 وشهدت الوزارة في عهده تطويًرا شامالً لقطاعات الوزارة كاملة في التدريب والتسليح.

 
 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. أ/
 

 د. حوار مقالج.  سيرةب.  قصةأ.  . نوع النص السابق1 1

 القصيمد.  المدينةج.  مكةب.        الرياضأ.   ٌولد الملك سلمان في مدينة  2

ختم الملك سلمان القرآن كاماًل  3
 على يد

الشيخ ابن ب.  الشيخ ابن بازأ. 
 عثيمين

الشيخ عبدهللا ج. 
 خياط

الشيخ د. 
 السديسعبدالرحمن 

تولى الملك سلمان منصب أمير  4
 الرياض وهو في

الثامنة عشر من أ. 
 عمره

التاسعة عشر ب. 
 من عمره

العشرون من ج. 
 عمره

 الواحد ود. 

      العشرون من عمره

 استمر الملك سلمان بن 5
قة طعبدالعزيز أميًرا لمن

 من رالرياض أكث

    عقود    تسعةد.  دعقو ثمانيةج.  عقود سبعةب.   عقود ستة أ.
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 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهاًل وأنت تجعل الَحَزن إذا شئت سهاًل 

 طالبتي النجيبة استعيني باهلل ثم أجيبي على األسئلة التالية
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 )خطأ( بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. أجيبي بـ )صح( أوب/ 

 
 
 

 
 الرسم الكتابي - الرسم اإلمالئي السؤال الثاني:

 
 الرسم اإلمالئي 

 
 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.أ/ 

 
 المدينةد.  أرنبج.      أحمدب.  ملأأ.  أيُّ من هذه الكلمات همزة وصل 1

 فعل سداسي د.       فعل خماسيج.  فعل رباعيب.  فعل ثالثيأأ.  )التقى( ُكتبت همزة وصل ألنها 2

)أحسذذذذذن( نذذذذذوع هذذذذذذه  –)أخذذذذذذ(  3
 الكلمات من حيث أقسام الكلمة

ال شيء مما د.    حروفج.                     أسماءب.               أفعالأ. 
 سبق

جميع األحرف همزتها همزة قطع  4
 ما عدا

 النافية (ما)د.  علىج.  التعريف (ال)ب.  إنأ. 

 
 
 

 ب/ أجيبي حسب المطلوب فيما يأتي:

 )اِْستِحياء( نوع الهمزة في كلمة ما  -1

................................... 

 )أخذ( )أحسن( )أصحابه( بَم بدأت هذه الكلمات؟ -2

................................... 

 
 

 

ُولد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الخامس من شهر شوال  1
 ألف وثالثمائة وأربع وخمسون من الهجرةسنة 

 خطأب.  أ. صح

شهدت الرياض خالل تولي الملك سلمان اإلمارة إنجاز العديد من  2
 مشاريع البنية التحتية

 خطأب.  أ. صح

 خطأب.  أ. صح تم تعيين الملك سلمان وزيًرا للدفاع وهو في التاسعة من عمره 3

 خطأب.  أ. صح تشمل وزارة الدفاع القوات البرية والبحرية فقط 4

شذذهدت الذذوزارة فذذي عهذذده تطذذويًرا شذذاماًل لقطاعذذات الذذوزارة كاملذذة   5
 في التدريب والتسليح

 خطأب.  أ. صح
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 الرسم الكتابي 
 
 الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.اختاري اإلجابة أ/ 
 

 جميع ما سبقد.       الخط الكوفيج.        خط النسخب.  خط الرقعةأ.  من الخطوط العربية 1

الحروف الصاعدة في خط من  2
 الرقعة

 (    خ حرف ) د.  (    ج حرف ) ج.  (     لحرف ) ب.  (    ع حرف ) أ. 

 ) ء (د.  ) ئ (ج.  ) ــا (ب.  ) أ (أ.  صورة حرف األلف حال الوصل 3

 

 أجيبي بـ )صح( أو )خطأ( بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. ب/

 
 

 األسلوب اللغوي –السؤال الثالث: الصنف اللغوي 
 

 الصنف اللغوي 
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.

 
حقيقي مؤنث أ.  ليلى طالبة مجتهدة، كلمة )ليلى( 1

 معنوي
ؤنث حقيقي م ب.

 لفظي
مؤنث مجازي ج. 

 لفظي
 مذكر حقيقيد. 

 هاتاند.       هؤالءج.  هذه ب. هذاأ.  المذكر يشار إليه بـ.... 2

األسماء  ج.                                           الضمائرب.                                      العلمأ.  من أنواع المعارف 3
 الموصولة

 جميع ما سبقد. 

الجملذة التذي اشذتملت علذى مفذرد  4
 فيما يلي

القلمان ب.  الكتاب جديدأ. 
 جديدان

المعلمون ج. 
 نشيطون

الطالبات ج. 
 نشيطات

أي من الكلمذات التاليذة يذدل علذى  5
 المثنى وليس له مفرد من لفظه

 اثنانج.  مدينتانج.                  عالمانب.                        مرصدانأ. 

الجملذذة التذذي تشذذمل علذذى مثنذذى  6
 فيما يلي هي

كتاااااب محمااااد أ. 
                     جديد

كتاباااا محماااد ب. 
                     جديدان

كتااااااااب محمااااااااد ج. 
 جديدة

ال شاااااايء ممااااااا ج. 
 سبق

 
 

 خطأب.  أ. صح وضوح الخط وتساوي أحجام الحروفمن مميزات خط النسخ  1

 خطأب.  أ. صح ـه(الحروف الصاعدة في خط الرقعة هي )ا، ل، ك، د، ال،  2

 خطأب.  أ. صح التعريف من مواضع همزة القطع (ال) برعتت 3
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 األسلوب اللغوي 
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.

 
  

 السؤال الرابع: الوظيفة النحوية
 

 أ/ صلي العبارات في العمود )أ(  بما يناسبها من العمود )ب(
 

 ب  أ 

 الجر واالسم المجرورحرف   الجملة االسمية 1

 كان، ظل، أصبح  الجملة الفعلية 2

 تتكون من فعل وفاعل  النسخ هو 3

 إحداث التغيير  من األفعال الناسخة 4

 المبتدأ والخبرمن تتكون    

 
 الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحةاختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول ب/ 

 
 

 استخدم أسذلوب األمذر فذيعندما  1
علذذذى الصذذذالة، فذذذ ني  المحافظذذذة

  أقول

يرضى هللا أ. 
عنك إذا حافظت 

 على الصالة

حافظ على ب. 
 صالتك

إن تهمل صالتك ج. 
 تندم

يجب المحافظة د. 
 على الصالة

الوطن  إنب.  كيف حالك؟أ.  أسلوب األمر بين الجمل التالية 2
 عزيز على أبنائه

اِهتم بنظافة ج. 
 المكان

يدافع المخلص د. 
 عن وطنه

األسلوب اللغوي الذذي يبذدأ بفعذل  3
 أمر يسمى أسلوب

 اختصاصد.        تعجبج.  طلبب.  نداءأ. 

 ياد.  هذاج.  متىب.  علىأ.  من أدوات االستفهام 4

أداة االستفهام المناسبة للسؤال  5
 عن الحال هي

 أيند.  متىج.                    منب.   كيفأ. 

أداة كم عدد الصلوات في اليوم؟  6
 االستفهام في الجملة هي

 فيد.      الصلواتج.   عددب.              كم أ.

فعل ماضي  أ. . إعراب )كان( كان الرسول ذا خلق عظيم 1
 ناسخ

فعل ماضي ب. 
        مرفوع

خبر د.         مبتدأ مرفوعج. 
 مرفوع

كلمة عراب إمنصفان.   القاضيان 2
 :قاضيانال

ع مرفو أمبتد أ. 
وعالمة رفعه 

    الضمة

 أمبتد  ب. 
ع وعالمة مرفو
    لفاألرفعه 

خبر مرفوع   ج. 
وعالمة رفعه 

 الضمة

خبر   د.
مرفوع 
وعالمة 
 لفرفعه األ
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 خالص دعائي لكن بالتوفيق والنجاح

ازميـادة: وسمية مرشود العــمعلمة الم  


