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 (     ٣٠    )                                                                                 السؤال األول :  
 (  —٣٠—)                              اقرأ النَص التالي ، ثم اختر اإلجابة الصحيحة لكل فقرة :

ُلُ بُُُِّق ِّبُ لُ الُ ،ُوُ ُُنوحُ ُُبنُُُِّالد ِّينُُُِّانصرُِّبن ُُُُمدُ مُ ُُنُِّحُ الرُ بدُِّوُعُ ب ُأ ُُُد ِّثُ حُ الُ ُُخُ يالشُ ُُوُ هُ  1332ُُُياُ،ُو لِّد ُعامُ لبانِّأ ُُُهِّدُِّلُ ىلُب ُ إُُُِّةُ سبُ ُنِّلبانِّ
ُ ُُُأُ شُ نُ ،ُوُ (ُُُُ)ُأ ْشق ودر ةُ ُُةِّينُ دُُِّمُ ه ُُفِّ ُالش رعِّي ةُُُِّيالبانِّأ ُُُماءُ لُ عُ ُُنُْمُُُِّهُ دُ والُُِّانُ كُ ُُدُْقُ ،ُف ُ ُمُ ْلعُِّوُ ُُينُ دُُِّيتُ ب ُُُهُ نُ كِّل ُوُ ُُيُ قُِّفُ ُُيتُ ُبُ فِّ ُفُالع ل ومِّ

ُُُكانُ و ُُُشقُ مُ ىلُدُِّأ سر تِّهُِّإُُِّعُ مُ ُُرُ اجُ .ُهُ  ُُُي ةُ دائِّاالبتُُِّةُ لُ رحُ ُالُ ت ُ ،ُأُ ُُهُِّرِّمُْعُ ُُنُْمُُُِّةِّعُ ُالت اسُِّفِّ ُمُ تُ خُ وُ .ُُُُيُ(يِّالُ ُُسعافُِّالُُُِّي ةُِّعِّ)جُ ُةُِّسُ درُ ُمُ فِّ
ُالبُ ُُعيدُ سُ ُُمدُ مُ ُُيخُ الشُ ُُهِّوخُِّيُ مِّْنُشُ .ُوُ ُُمُ اصُِّعُ ُُنُْعُ ُُصُ فُْحُ ُةُِّوايُ رِّبُُُِّيُ رِّالكُ ُُرآنُ القُ  مُ العُ ُوُ هانِّ دُقُ .ُوُ ُُالبيطارُُةُ جُ بُ ُُمدُ مُ ُُيخُ الشُ ُةُ َّل 
ُُيخُ الشُ ُأُ دُ بُ  ُُوُ هُ وُ ُيثُِّدُِّالُ ُمُِّْلعُ ُبُِّلُ طُ ُفِّ ُةُِّي ُرِّاهُِّالظُ ُةُِّبُ كت ُ نُالُ مُُِّهُ ربُ ،ُقُ ُلمُِّالعُ ُيلُِّصُِّلىُتُ عُ ُهُ عانُ اُأُ مُِّ ُكانُ و ُُ،ُُهِّمرِّعُ ُنُْمُُُِّينُ شرُِّالعِّفِّ

ُ وُ ت ُ .ُليهاُدُّدُعُ الّت ُ ُُمُ ائِّدُ ُانُ ،ُاليتُكُ  ُ رُ ُفِّ ُالثُ دُقُ قُ ه ُُوُ 22/6/1420ُبتُِّالسُ ُُومُِّي ُُُوبُِّرُ غُ ُبلُ قُ ُللاُ ُهُ حِّ ُعُ ُيُ مانِّار ب  ،ُفِّ ُةُِّينُ دُُِّمُ اماُ 
ُُنُ د فِّوُ ُشاءُِّالعَُِّّلةِّصُ ُعدُ ب ُُليهِّعُ ُص ل ِّيُ ،ُوُ ُةُِّي ُنِّردُ الُ ُم انُ عُ  ُُةُ يُ دُِّقُ ُةُ قب ُ ُمُ فِّ ُ.َُّلنُ ي ُِّه ُُْحُ فِّ

ُالشيخُاللبانُمعُأ سر تِّهُِّإىلُمدينةُُ:1ُ ُهاج ر 
ْص أ  الكوفة د بغداُد ج دِّم شُق ب حِّ
2ُُ الش يخ ُفُط ل بِّ أُ  ُُب د  ُو ع مر ه ُُ:عِّْلمِّ ُال دِّيثِّ
 عاماُ 26ُ د عاماُ 24ُ ج عاماُ 22ُ ب عاماُ 20ُ أ
فظ ُالقرآن ُبِّرِّواي ةُُِّ:3ُ ُأ ت  ُالش يخ ُحِّ
 الكِّسائُِّيُنُْعُ ُصُ فُْحُ  د مُ اصُِّعُ ُنُْعُ ُصُ فُْحُ  ج مُ اصُِّعُ ُنُْعُ ُش ْعب ةُ  ب ق لون ُع ْنُانفِّعُ  أ
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ُوع ْمر ه ُُ:ُالش يخُ ت  و ف ِّ 4ُُ
 عاماُ 80ُ د عاماُ 75ُ ج عاماُ 70ُ ب عاماُ 65ُ أ
5ُُ فةُ ُالش يخُ ا ْش ت  هِّ ر  فاتُِّبِّصِّ ُُ:و هِّيُُهُِّغ ل ب ْتُعلىُبقيُصِّ
 ال دِّيُب د الن ح وِّي ج الف قِّيه بُال  ح  د ُِّث أ
ُُ:الش يخُِّك ان ُوالِّد 6ُُ ُُمِّن 
 الع لماءُ  د ال دبءُ  ج المراءُ  ب الوزراءُ  أ
ُتوفُالشيخُفُمدينةُ:ُُ 7
ُدمشُقُدُألبانياُجُمكةُبُعم ان أ
ُشيوخهُومنهمُُ:ىُالشيخُاللبانُعلومهُمنُتلق 8
ُممدُسعيدُالبهاُنُدُعبدالعزيزُبنُبُزُجُممدُبنُعثيمُيُبُعبدالرحنُالسديس أ
ُولدُالشيخُعامُُ: 9
ُه١٢٣٢ُُدُه١٣٣٣ُُجُه١٢٢٣ُُبُه٣٢١٣ُ أ

ُهاجرُالشيخُمعُأسرتهُإىلُدمشقُوهوُفُسنُُ: 10
ُالرابعُةُدُالثمانونُجُالعاشرةُبُالتاسعة أ
ُ

 :ُُ(ُالالُفُاجلملةُهو)ُُُُُفُالسماء:ُتغدورأىُهارونُالرشيدُالسحابةُوهيُُ  11
ُفُالسماُءُدُغاديُة ُجُدُووهيُتغ ُبُالسحابُة  أ

ُ(ُ:ُُُُُالتمييزُفُاآليةُالسابقةُ:ُُُنعجةُتسعُوتسعونإنُهذاُأخيُلهُ)ُقالُتعاىل:ُ  12
ُتسعونُدُتسعُجُأخيُُُبُنعجةُأ

ُأسلوبُالقسمُفُاجلملُاآلتيةُهوُ:13ُُ

بواجيبُُ نوللاُلقوم ُأ
استعنتُبهللُفُأداءُُ ُبُجتاهُوطين

بلعلمُوالالُيبينُُ ُجُايتواجب
هللُملكُالسماواتُُ ُدُالناسُملكهُم

ُوالرض
ُال شّت  كُ 14ُ ُالتاليةُ)ُُُماُالرف  ُ(ُُ:ُُجبل،َُُكالم،ُُسالم،ُُالليلفُالكلماتِّ
ُاللفُدُالكافُجُالَّلمُبُاليمُأ

ُمنُالفعلُالثَّلثيي  صاغ ُاسم ُالفاع15ُُِّ ُعلىُوزنُفاعلُمثلُ:ُ................ُُ.ُُلِّ
طُبُم  ت  ق  د ِّمُ ُأ لِّسُجُبسِّ عارُدَُم  ُشِّ

ُر ج ٌل16ُُ ُ(ُ،ُماُتت ه ُخطُفُاجل ملةُِّالسابِّق ةُُِّ:ُُحٌُ م  كافِّ )ُأ ب وك 
يغةُم بال غةُجُاسمُمفعوُلُبُاسمُفاعلُأ ُاسمُتفضيلُدُصِّ
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ُ
ُُُالثَّلثيُالبينُللمجهولُ.ُمِّنُالفِّعلُُِّيصاغُُ......................17ُ
يغةُُأ ُفعوُلالاسمُُدُفاعُلالاسمُُجُتفضيلالاسمُُبُبال غةالُ صِّ

ُ)ُاست خرِّج ُ(ُُ:مِّن ُُالفعولُُِّاسمُ 18ُ ُالفِّعلِّ
ُي ست خرِّجُدُم ست خر جُجُم ست خرِّجُبُاستِّخراُجُأ

ُالفِّعل ُ)ُشكورُ(ُجاءُعلىُو زنُُ:19ُ
ُف عِّيُلُدُمِّفعالُجُفع الُبُف عولُأ

ُكانُلألوابيُغفورا)ُُقالُتعاىل:20ُُ ُُ:اسمُالفاعلُهوُُُ.ُُُُُُ(ُ،ُإنُتكونواُصاليُفإنه
ُربُكُدُغفوراُجُتكونواُبُصاليُأ

ُاجلملةُِّالسابقةُُِّ:ُالقسمُبه:ُُُُهللُِّإن ُالعِّلم ُن وٌرُ(ُُات)21ُُ ُفِّ
ُن ورٌُُدُالعِّلمُ ُجُللاُُِّبُالتاُءحرفُُأ

م ُُبُ)22ُ ُالوالِّد ينُِّهللُِّأ ق سِّ ُأعظ م ُمِّنُع ٌقوقِّ ركِّ ي ة ُب عد ُالش ِّ ُاجلملةُِّالسابقةُُِّ:ُأداةُُُُ(ُ،ُُماُمِّنُم عصِّ ُفِّ ُالق س مِّ
مُ ُأ ي ةُ ُجُللاُُِّبُأ ق سِّ ُأعظ مُ ُدُم عصِّ

ُعلىُُ:23ُ ُ)ُم ْنُ(ُت د لُّ ُأداة ُالش رطِّ
ُالز مانُُِّدُالكانُُِّجُغ ي ُالعاقِّلُُِّبُالعاقِّلُُِّأ

ُللاُ  ُتُ )ُأيُّ هاُال سلِّم ُإْنُت  24ُ ُاجلملةُِّالسابقةُُِّ:ُجاُ رُ م ُُْ كُ ْلُلُ عُ يُ ُقِّ ُفِّ ُالش رطِّ ُ(ُ،ُجواب 
ُجاُ رُ م ُُْدُلُْعُ يُ ُجُقُِّ تُ ت  ُبُإنُُْأ

ُاسمُالفاعلُيدلُعلىُ:25ُُُ
ُالدثُوفاعلُهُدُفاعلهُجُمفعولهُبُوماضيُهُالدثُأ

ُالفعولُفُاجلملُالتاليةُ:ُُُاسم26ُ
افُِّئُأ ُنُبُشربتُالاءُالد  ُشربتُالاءُالفاتُرُدُالب ُدشربتُالاءُُجُشربتُالاءُالساخِّ

ُجوابُالشرطُفُجلةُُ)ُمنُيقرأُأبوابُاجملدُيفتحُلهُُ(27ُُ
ُيقرعُدُأبوابُجُاجملدُبُيفتحُأ

ُُُُ(ُُُُأمناُ يزدادُالوطنُ)ُُاالعرايبُللكلمةُاليتُتتهاُخطُفُجلةُالوقعُُ
ُمبتدأُدُفاعُلُجُحالُبُمتييزُأ

ُفُاجل مل ةُِّالسابِّق ةُُِّ:ُالتمييز(ُ،ُُقمحاُ ُكلُفردُصاعاُ منحُُ)29ُُ
ُاسمُمساحُةُدُمتييزُجلُةُجَُمرورمتييزُُبُمتييزُذاُتُأ

30ُُ(ُ ُمخسة ُعشر  ت ه ُخطُُ:ُطالباُ رأيت  ُ(ُ،ُماُت 
فٌةُمنص وب ةٌُُجُحالُمنص وُبُبُمفعوٌلُبِّهُِّمنص وُبُأ ُمتي يزُمنص وُبُدُصِّ
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 )          (                                                                           :   الثاني السؤال  
 (—٧—)                 (ُأمامُالعبارةُالاطِّئ ةُ:ُ X(ُأمامُالعبارةُالصحيحةُ،ُوعَّلمةُ)ُ✓ض عُعَّلمةُ)ُُ

ُُ(ُُُُُ✓ُُ)ُُُُُخَّللُصياغةُالفعلُالاضُييكنُمعرفةُأصلُاللفُاللينةُفُآخرُالفعلُالثَّلثيُمن1ُُُ
ُألفُقائمة2ُ وجاءُماُقبلهاُايءُفإهناُت كت ب  ُكانْتُاللفُاللينةُفُالفعالُرابعةُف صاعِّداُ  ُُ(ُُُُ✓ُُ)ُُُُُإذا
ُمِّنه ُ)3ُُ ُُ(Xُُُُُُ)ُُُُُم  ن ت  ص  رُُ(الفعلُالماسيُ)ُان ت  ص  ر ُ(ُاسم ُالفاعِّلِّ
ُُ(Xُُُُُُ)ُُُُُإذاُزاد ُالفعل ُعلىُثَّلثةُأحر فُفإنُاسمُالفعولُأييتُمِّنه ُم باشرةُعلىُوزنُمفعوُل4ُ
ُالق س مُ(5ُُُ ُ)ُأداةُالق س مُوم قسم ُبِّهُِّوجواب  ُيتكو نُمِّنُثَّلثةُِّم كو ِّانتِّ ُالق س مِّ ُُ(ُُُُُ✓)ُُُُُُأ سل وب 
ت وِّيُُ(ُ،ُعلُاليُاليعدمُجوازيهُيفُُْنُْمُ )6ُُُ ُُ(ُُُُ✓ُُ)ُُُُُالسابِّقة ُعلىُأداةُِّش رُطُُاجلملةت 
7ُُ ُالالُُِّالط ِّ ْف لُ )ُج اء نِّ ب  ت ه ُخطُهوُصاحِّ ُ(ُماُت  د ةُِّال وفِّ ُُ(ُُُُ✓ُُُ)ُُُي بكِّيُمِّنُشِّ

ُ

ُُ(٣ُُُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:   الثالث السؤال  
ُالرُُّ ط ِّ ُُ(—٣—)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقعةُِّ:ا رس مُالعبارة ُالتالِّي ة ُِبِّ

 

ة وبقائِه العدُل ، وهَو ِمقياٌس رباني األمُن أحُد أركان وُجوِدِه المُ   همَّ

 

ة وبقائِه العدُل ، وهَو ِمقياٌس رباني   األمُن أحُد أركان وُجوِدِه الُمهمَّ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 السؤال األول: فهم المقروء

 

عبدالعزيز آل  أعوام )هجرية( على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن سبعةيحيي السعوديون، ذكرى مرور 
لعام الف وأربعمائة وسٌت وثالثون من ربيع اآلخر  الثالث من شهريوم في الوتمت مبايعة الملك سلمان ، سعود مقاليد الحكم

 ليصبح سابع ملك للمملكة العربية السعودية.، ألفان وخمسة عشريناير/كانون الثاني  الثالث والعشرون منالموافق  الهجرة
ويحتفل السعوديون بتلك الذكرى وهم يستذكرون بفخر وامتنان سنوات العز والرخاء واإلنجازات تحت قيادة  احتفاء كبير
 الملك سلمان.

رت جريدة وتصدرت الصفحات األولى للصحف السعودية الصادرة اليوم عناوين رئيسية احتفالية بتلك المناسبة، حيث صد
سنوات في عهد  7الرياض بعنوان "ذكرى البيعة .. سنوات العز والرخاء وبناء المستقبل"، وجريدة عكاظ تحت عنوان " 

  سلمان .. نبايعكم على السمع والطاعة".
ه العشرة كما أعلنت "دار اليوم" للصحافة والطباعة والنشر، بهذه المناسبة، إطالق كتاب "الملك السابع"، الذي يوثق بفصول

رحلة المجد والعطاء لخادم الحرمين الشريفين؛ ليكون شاهًدا حيًّا على مسيرة ملك، قاد حزمة إصالحاٍت في الصحة والتعليم 
والسياسة واالقتصاد، وحرص على توحيد كلمة العرب ونصرتهم بمواقفه الواضحة والراسخة تجاه قضايا األمة اإلسالمية، 

ز التكامل وفق مبادئ اإلسالم وقِيَم ال عروبة، وواصل التصدي لإلرهاب اإليراني، ووقف إلى جانب الشرعية في اليمن، وعزَّ
ٍ من  ٍ إسالمي  ج ذلك بتشكيل تحالٍف عسكري  ِ  دولة، بقيادة المملكة لمحاربة اإلرهاب. 41الخليجي، وتُو 
ثنائية خالل السنوات الخمس األولى في تحقيق إنجازات است 2030وتتزامن ذكرى البيعة السابعة مع نجاح رؤية السعودية 

من إطالقها، رغم التحديات الناجمة عن جائحة كورونا خالل العامين الماضيين، وإطالق خطة خمسية جديدة خالل الفترة 
 لدفع عجلة اإلنجاز في إطار الرؤية. 2025 - 2021من 

مان بن عبد العزيز آل سعود، التي ترتبط بشكل يحتفل السعوديون بتلك الذكرى وهم يستذكرون بفخر وامتنان سيرة الملك سل
 عقود. تسعةوثيق بمسيرة المملكة ونهضتها وتطورها على مدار 

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

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

ترتيب الملك سلمان في حكم   2
 المملكة العربية السعودية 

 السابعد.  السادسج.  الخامسب.  الرابع      أ. 

تحت  ظصدرت جريدة عكا 3
 عنوان

لبيعة، سنوات ذكرى اأ. 
 العز والرخاء وبناء

    لمستقبلا

سنوات في  7ب. 
عهد سلمان، نبايعكم 

 على السمع والطاعة    

رحلة المجد ج. 
 والعطاء          

مسيرة د. 
 الملك سلمان

في تحقيق  2030تمكنت رؤية  4
 إنجازات استثنائية خالل

السنوات األربعة ب.  السنوات الثالث األولىأ. 
 األولى

السنوات ج. 
 الخمس األولى     

السنوات د. 
 األولى      الست

يحتفل السعوديون بالذكرى  5
التي ترتبط بشكل وثيق بمسيرة 

 المملكة ونهضتها على مدار 

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

 
 
 

 
 الكتابيالرسم  - السؤال الثاني: الرسم اإلمالئي

 
 الرسم اإلمالئي 

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

 
تكتب األلف اللينة في آخر  -1 1

ثي على صورة )ى( إذا الفعل الثال
 كان أصلها

د. ال شيء مما  ياءً ج.      واًواب.  ألفًاأ. 
 سبق

األلف الموجودة لف اللينة هي األ 2
 في

)ب( َو )ج(  د.       آخر الكلمةج.  وسط الكلمةب.  أول الكلمة أ. 
 معًا

ة المكتوب  ة بص  ورة خاطئ  ة الكلم   3
 إمالئيًا

 ارتقىد.    أعطىج.                      استشفىب.               استقصاأ. 

 استدعيد.  استدعوج.  استدعاب.  استدعىأ.  تكتب ألفه….( الفعل )استدعـ 4

 
 
 

 ب/ أجيبي حسب المطلوب فيما يأتي:

 الفعل الماضي من الفعل )يُعطي( -1

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

 الفعل المضارع من الفعل )دعا( -2

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

 
 

للمملكة العربية تمت مبايعة الملك سلمان ليصبح سابع ملك  1
 .السعودية

 خطأب.  أ. صح

 خطأب.  أ. صح .قاد الملك سلمان حزمة اصالحات في الصحة والتعليم فقط 2

ل  ذل  ك بتش  كيل تح  الف  3 ع  زز المل  ك س  لمان التكام  ل الخليج  ي وتُ  وي
 .دولة بقيادة المملكة لمحاربة اإلرهاب 41عسكري إسالمي من 

 خطأب.  أ. صح

لدفع عجلة اإلنجاز في إطار الرؤي ة ت م إط الق خط ة خمس ية جدي دة  4
 .2025 – 2020خالل الفترة 

 خطأب.  أ. صح

لعام  ربيع اآلخر الثالث من شهريوم في التمت مبايعة الملك سلمان  5
 سٌت وثالثون وأربعمائة من الهجرة.

 خطأب.  أ. صح

6 
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 الرسم الكتابي 
 

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

ل على أي من العبارات التالية تد 1
 أن )ل( كتبت بخط النسخ

جزء منها أ. 
 تحت السطر

رسمت على ب. 
 السطر      

 فوق السطرد.       خالية من الحليةج. 

من الحروف التي تنزل عن  2
 السطر في خط الرقعة.

 (    محرف ) د.  (    تحرف ) ج.  (     بحرف ) ب.  حرف ) أ (    أ. 

 جميع ما ذكرد.  الخط الكوفيج.  خط الرقعةب.  خط النسخأ.  تكتب )ل، ال، ك( بحلية في 3

 

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

 
 
 

 األسلوب اللغوي –السؤال الثالث: الصنف اللغوي 
 

  اللغويالصنف 
 

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

 
 د. يكفل ُمكل ِفج.  مكفول ب. كافلأ.  اسم الفاعل من الفعل ) كفل ( 1

 د. اسم فعل      اسم مفعولج.  اسم فاعل ب. صيغ مبالغةأ.  تُصنف كلمة " ُمعليلم " أنها 2

 د. فعول ج. مفعول                                             فاعلب.                                         فعلأ.  االسم "قائل"وزن  3

م (اسم المفعول من الفعل ) اٌ  4  احترامج.  مُمحترَ ج.  يحترمب.  ُمحتِرمأ.  حترل

الفعل الذي صيغ منه اسم المفعول  5
 "مجموعة"

 أُجِمعج.  جاِمعج.                  يجمعب.                        عمِ جُ أ. 

 مفعولج.  فاعلج.                       فعولب.                       فعالأ.  الوزن الصرفي لكلمة ) موضوع ( 6

 
 

ال ينزل جزء منه تحت  فإنه نسخعند كتابة ) ل ، ال ( بخط ال 1
 السطر. 

 خطأب.  أ. صح

 خطأب.  أ. صح نكتب حرفي ) ك، م ( بخط الرقعة على السطر. 2

رأس حرف ) م( في خط الرقعة ال يتغي ر ش كله ف ي جمي ع أوض اعه  3
 ولكن في خط النسخ يتغير.

 خطأب.  أ. صح

6 
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 األسلوب اللغوي 
 

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

 
  

 السؤال الرابع: الوظيفة النحوية
 

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

 ب  أ 

المفعول   اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه وقت حدوث الفعل 1
 المطلق

 تمييز مفرد  اسم معرفة وقد يعرب فاعاًل أو مفعواًل به أو نائب فاعل 2

محسوس ويدل على وزن أو كيل أو مساحة  ءيسمى تمييز ذات؛ ألنه يزيل الغموض عن شي 3
 أو عدد أو قياس

 صاحب الحال 

 التمييز  اسم نكرة منصوب يبين المراد من مبهم قبله 4

 الحال   

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

 
 

 سأخدمُ أ.  الجمل التالية تشمل أسلوب القسم أي 1
 الوطن

 وهللا ألخدمُ ب. 
 الوطن

الشرطي  يخدمُ ج. 
 الوطن

ال شيء مما د. 
 سبق

أداة القس  م ف  ي المث  ال الت  الي: ) وهللا  2
 للضيف واجبًا( هي إن  

 د. واجبًا الضيفج.  إنب.  الواوأ. 

 د. جميع ما سبق جواب القسم      ج.  الُمقسم بهب.  أداة القسمأ.  من مكونات القسم 3

)ما تزرع يُسمى األسلوب في جملة  4
.)  تجنل

 قسًماد.  نهيًاج.   شرًطاب.  تفضيلأ. 

جواب الشرط في جملة ) من يقرْع  5
 .أبواب المجد يفتْح له(

 يفتح  د.  المجدج.                    .أبوابب.   يقرع  أ. 

األسلوب اللغوي/ لو أخلصت في  6
عملك تنل أفضل الدرجات ) لو أداة 

 تفيد...شرط 

حرف امتناع ب.              تفيد الشرط أ.
  المتناع

تدل على ج. 
 العاقل    

تدل على د. 
 الزمان

على تقدم  مشجعين)يقُف قادةُ الوطن  1
الصناعة في مجاالتها كافة( الحالة اإلعرابية 

 للكلمة التي تحتها خط.

 الجزمد.  الجر        ج.  الرفع       ب.  النصبأ. 

. أعراب حبًاهفت القلوب إلى الملك سلمان  2
 كلمة حبًا

حال  أ. 
 منصوب   

تمييز  ب. 
 منصوب

مفعول به  ج. 
 منصوب

نعت  د.
 منصوب

6 
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 خالص دعائي لكن بالتوفيق والنجاح

ازميـادة: وسمية مرشود العــمعلمة الم  


