
 

  



 

 

 

 

 

نعبو  (اندور األول  )أسئهة اختببر نهبية انفصم اندراسي انثبني  
  هـ1443_11442

 

 

 رقى انسؤال

 املدققة املراجعة املصححة  اندرجة 

ب
ً
 كتببة رقً

 

     

   انسؤال األول

 اجملًىع   انسؤال انثبني

ب   انسؤال انثبنث
ً
 كتببة رقً

      انسؤال انرابع

 6 عــــدد  األسئـــهة   انسؤال اخلبيس

 4 عـــــدد انصـــفحبت   انسؤال انسبدس

  

 فهى املقرو ء :    انسؤال األول 

 :الرئً النص التالً ثم أجٌبً على األسئلة 

ونشأت حٌاته التً تغذت بهوائه واستظلت ,الوطن طٌنة المرء التً نبت فٌها أصله ونما فرعه

وبعدت عنه , وممره الذي تتجاذبه عوامل الشفمة علٌه والحنٌن  إذا اشتاق إلٌه, بكنفه وسمائه

 .داره

وٌعبر , وللوطن هوٌة وطنٌة ٌمثلها النشٌد الوطنً السعودي الذي ٌمٌزها عن غٌرها من الدول 

داخل   ,وٌؤدٌه أفرادها فً كافة المحافل والمناسبات الوطنٌة والدولٌة, عن عمٌدتها ودستورها 

(1) 

 .لغتي الخالدة/ المادة 

متوسط اني الثال/ الصف 

  ساعتان ونصف/الزمن 

 /اليوم

 هـ1443    /     / / التاريخ 

 

 المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

 مكتب التعلبم 

 /المدرسة 

 

 

 / ..............رقى اجلهىس / ............................................................اسى انطبنبة 

 

 



حٌن وجه الملن خالد _ رحمه هللا_ولد كتبه الشاعر السعودي إبراهٌم خفاجً .البالد وخارجها

 .                                                                                                                      أن ٌكون هنان نشٌد وطنً ٌُصاحب السالم الملكً السعودي_ رحمه هللا_بن عبدالعزٌز

  )ضعً عالمة _ أ
√ 

)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ( 
  × 

 :أمام العبارة الخاطئة   ( 

 (   )للوطن هوٌة وطنٌة ٌمثلها النشٌد الوطنً السعودي الذي ٌمٌزها عن غٌرها من الدول/ 1 

 (    )النشٌد الوطنً ال ٌعبر عن عمٌدة و دستور الدولة / 2

أن ٌكون هنان نشٌد وطنً ٌُصاحب السالم _ رحمه هللا_وجه الملن خالد بن عبدالعزٌز/ 3

                                                                                                                     (   )الملكً السعودي

  (   )ٌؤدي  أفراد الدولة النشٌد الوطنً فً كافة المحافل والمناسبات الوطنٌة والدولٌة / 4

 (   )ونشأت حٌاته التً تغذت بهوائه ,الوطن هو طٌنة المرء التً نبت فٌها أصله ونما فرعه/ 5

 : اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة_ ب

فٌصل بن عبد _ عبد العزٌز آل سعود )الذي وجه بكتابة النشٌد الوطنً السعودي هو الملن / 1

 .رحمهم هللا  (خالد بن عبد العزٌز _ العزٌز 

العاللة )تدور كلها حول مضمون عام وهو,ٌحمل النشٌد الوطنً مضامٌن تربوٌة متعددة / 2

ربط المشاعر الوطنٌة بالركٌزة _ العاللة بٌن المواطن والوطن _ بٌن المواطن وولً األمر

 (الدٌنٌة

 (كلمة التوحٌد_ السٌف_الضٌاء  )تعنً  (ٌحمل النور المسطر)فً عبارة  (النور)كلمة / 3

رددي _ مجدي لخالك السماء )العبارة التً فٌها لفت االنتباه إلى االعتزاز بدور السعودٌة هً/4

 (عشت فخر المسلمٌن_ هللا أكبر ٌا موطنً

 (إبراهٌم خفاجً_صالح الزهرانً_  خالد الفٌصل  )الذي كتب النشٌد السعودي هو الشاعر/ 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انىظيفة اننحىية  /         انسؤال انثبني 

 :أجٌبً حسب المطلوب منن مما بٌن الموسٌن / أ 

المفعول  (استخرجً المفعول المطلك فً الجملة السابمة  )زرنا مسجد النبً ملسو هيلع هللا ىلص زٌارتٌن / 1

 .......................المطلك هو 

 (مثلً بجملة بها مفعول مطلك )/ ......................................................2

 (اعربً المفعول المطلك فً الجملة السابمة  )ٌعتز المواطن بوطنه اعتزاًزا / 3

 (                         ...........................................................................2) 

 

 

 



 :اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة/ أ 

_ المفعول المطلك )ولٌس خبًرا عن المبتدأ,أو عدده,أو ٌبٌن نوعه, اسم منصوب ٌؤكد عامله/ 4

 (المفعول ألجله_ المفعول به

 (الضمة_ الٌاء_ الفتحة )عالمة نصب المفعول المطلك فً االسم المفرد / 5

 (ناهً لألمر_ نافً للفعل_ مبٌن للنوع )من أنواع المفعول المطلك / 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انصنف انهغىي/      انسؤال انثبنث 

 :أجٌبً حسب المطلوب منن مما بٌن الموسٌن / أ         

 (أدخلً ال الناهٌة على الجملة السابمة وغٌري ماٌلزم)تمطفون األزهار من الحدائك العامة / 1

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

 (اجعلً الفعل ٌدرس من األفعال الخمسة )الطالب ٌدرس فً المدرسة / 2

1         ........................./2.........................../ 

 :اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة/ ب

 (صار_ لٌت_ كً )من أدوات النصب / 1

 (حذف النون_السكون _ ثبوت النون )عالمة رفع األفعال الخمسة / 2

األفعال  )هو كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنٌن أو واو الجماعة أو ٌاء المخاطبة /3

 (األسماء الخمسة_ التمنً_ الخمسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األسهىة انهغىي/      انسؤال انرابع 

 :اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة / أ 

 (منصوب_ مجرور_ مرفوع )ٌأتً بعد أداة التمنً لٌت اسمها وٌكون  / 1

 (لٌت_ لٌس_ لعل )أداة التمنً هى /2

 :أجٌبً حسب المطلوب منن مما بٌن الموسٌن / ب

     (مثلً بجملة مستخدمة فٌها أسلوب التمنً )/ ................................................1

(3) 

 

 

 

 

 

 



استخرجً أداة التمنً واسمها فً  ).لٌت المواطنٌن ٌساهمون فً مشروع المملكة الخضراء / 2

 (الجملة السابمة

 :.....................................                                           اسمها:................................... أداة التمنً

ضعً أداة التمنً فً الفراغ  )أخان ٌشارن فً مسابمة أفضل لصٌدة عن الوط / ........ 3

 (السابك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     انرسى اإليالئي /انسؤال اخلبيس 

  )ضعً عالمة _ أ 
√ 

)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ( 
  × 

 :أمام العبارة الخاطئة   ( 

 (    ) (آ  )ترسم الهمزة فً أول الكلمة أو فً وسطها على هذا الشكل/ 1

 (     )التعرٌف  إذا سبمت بهمزة استفهام فإن الهمزة تملب إلى مدة فوق ألف المد (ال  )/ 2

 (      )همزة المد فً كلمة آمن جاءت فً وسط الكلمة / 3

 :أكملً الفراغات التالٌة بكلمات بها همزة ممدودة/ ب

 .الكرٌم.................... لرأت آٌات / 1

 .المسجد الحرام ..................... ما أجمل /2

 .بالكتابة علٌها  .....................الذٌن ٌحبون الوطن ال ٌلوثون / 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انرسى انكتببي/   انسؤال انسبدس 

 :اكتبً الجملة التالٌة بخط الرلعة /أ   

 .وكٌف ال أدعو لن ٌا وطنً وأنت مهبط الوحً ومهد الطفولة
.......................................................................................................... 

  )ضعً عالمة / ب
√ 

)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ( 
  × 

 :أمام العبارة الخاطئة   ( 

 (     )وألف طاء الرلعة بال حلٌة , تكتب ألف طاء النسخ بحلٌة/ 1

 (     )عند رسم حرف الصاد ٌكون هنان صعود بزاوٌة متجهة للٌمٌن بتموس ثم امتداد أفمً / 2

 (4)/                          مع تمنٌاتً لكن بالتوفٌك           انتهت األسئلة        معلمة المادة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

نعبو  (اندور األول  )منىذج إجببة اختببر نهبية انفصم اندراسي انثبني  
  هـ1443_11442

 

 

 رقى انسؤال

 املدققة املراجعة املصححة  اندرجة 

ب
ً
 كتببة رقً

 

     

   انسؤال األول

 اجملًىع   انسؤال انثبني

ب   انسؤال انثبنث
ً
 كتببة رقً

      انسؤال انرابع

 6 عــــدد  األسئـــهة   انسؤال اخلبيس

 4 عـــــدد انصـــفحبت   انسؤال انسبدس

  

 فهى املقرو ء :    انسؤال األول 

 :الرئً النص التالً ثم أجٌبً على األسئلة 

ونشؤت حٌاته التً تغذت بهوائه واستظلت ,الوطن طٌنة المرء التً نبت فٌها أصله ونما فرعه

وبعدت عنه , وممره الذي تتجاذبه عوامل الشفمة علٌه والحنٌن  إذا اشتاق إلٌه, بكنفه وسمائه

 .داره

وٌعبر , وللوطن هوٌة وطنٌة ٌمثلها النشٌد الوطنً السعودي الذي ٌمٌزها عن غٌرها من الدول 

داخل   ,وٌإدٌه أفرادها فً كافة المحافل والمناسبات الوطنٌة والدولٌة, عن عمٌدتها ودستورها 

(1) 

 .لغتي الخالدة/ المادة 

متوسط اني الثال/ الصف 

  ساعتان ونصف/الزمن 

 /اليوم

 هـ1443    /     / / التاريخ 

 

 المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم 

 /اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

 /مكتب التعلبم 

 /المدرسة

 / ..............رقى اجلهىس / ............................................................اسى انطبنبة 

 

 

 

 



حٌن وجه الملن خالد _ رحمه هللا_ولد كتبه الشاعر السعودي إبراهٌم خفاجً .البالد وخارجها

 .                                                                                                                      أن ٌكون هنان نشٌد وطنً ٌُصاحب السالم الملكً السعودي_ رحمه هللا_بن عبدالعزٌز

  )ضعً عالمة _ أ
√ 

)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ( 
  × 

 :أمام العبارة الخاطئة   ( 

   (√ )للوطن هوٌة وطنٌة ٌمثلها النشٌد الوطنً السعودي الذي ٌمٌزها عن غٌرها من الدول/ 1 

  ( ×  )النشٌد الوطنً ال ٌعبر عن عمٌدة و دستور الدولة / 2

أن ٌكون هنان نشٌد وطنً ٌُصاحب السالم _ رحمه هللا_وجه الملن خالد بن عبدالعزٌز/ 3

  (                                                                                                                     √ )الملكً السعودي

  ( √  )ٌإدي  أفراد الدولة النشٌد الوطنً فً كافة المحافل والمناسبات الوطنٌة والدولٌة / 4

  (√)ونشؤت حٌاته التً تغذت بهوائه ,الوطن هو طٌنة المرء التً نبت فٌها أصله ونما فرعه/ 5

 : اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة_ ب

فٌصل بن عبد _ عبد العزٌز آل سعود )الذي وجه بكتابة النشٌد الوطنً السعودي هو الملن / 1

 .رحمهم هللا  ( خالد بن عبد العزٌز_ العزٌز 

العاللة )تدور كلها حول مضمون عام وهو,ٌحمل النشٌد الوطنً مضامٌن تربوٌة متعددة / 2

ربط المشاعر الوطنٌة بالركٌزة _ العاللة بٌن المواطن والوطن _ بٌن المواطن وولً األمر

 (الدٌنٌة

 (كلمة التوحٌد_ السٌف_الضٌاء  )تعنً  (ٌحمل النور المسطر)فً عبارة  (النور)كلمة / 3

رددي _ مجدي لخالك السماء )العبارة التً فٌها لفت االنتباه إلى االعتزاز بدور السعودٌة هً/4

 (عشت فخر المسلمٌن_ هللا أكبر ٌا موطنً

 ( إبراهٌم خفاجً_صالح الزهرانً_  خالد الفٌصل  )الذي كتب النشٌد السعودي هو الشاعر/ 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انىظيفة اننحىية  /         انسؤال انثبني 

 :أجٌبً حسب المطلوب منن مما بٌن الموسٌن / أ 

المفعول  (استخرجً المفعول المطلك فً الجملة السابمة  )زرنا مسجد النبً ملسو هيلع هللا ىلص زٌارتٌن / 1

 .زٌارتٌن المطلك هو 

 (مثلً بجملة بها مفعول مطلك ) نضحً من أجل الوطن تضحٌات/ 2

    (اعربً المفعول المطلك فً الجملة السابمة  )ٌعتز المواطن بوطنه اعتزاًزا / 3

 (2                            ) .مفعول مطلك منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة /  اعتزاًزا 

 

 

 



 :اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة/ أ 

_ المفعول المطلك )ولٌس خبًرا عن المبتدأ,أو عدده,أو ٌبٌن نوعه, اسم منصوب ٌإكد عامله/ 4

 (المفعول ألجله_ المفعول به

 (الضمة_ الٌاء_  الفتحة)عالمة نصب المفعول المطلك فً االسم المفرد / 5

 (ناهً لألمر_ نافً للفعل_ مبٌن للنوع )من أنواع المفعول المطلك / 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انصنف انهغىي/      انسؤال انثبنث 

 :أجٌبً حسب المطلوب منن مما بٌن الموسٌن / أ         

 (أدخلً ال الناهٌة على الجملة السابمة وغٌري ماٌلزم)تمطفون األزهار من الحدائك العامة / 1

 .ال تمطفوا األزهار من الحدائك العامة

 (اجعلً الفعل ٌدرس من األفعال الخمسة )الطالب ٌدرس فً المدرسة / 2

  تدرسون/ 2        ٌدرسون / 1

 :اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة/ ب

 (صار_ لٌت_  كً)من أدوات النصب / 1

 (حذف النون_السكون _ ثبوت النون )عالمة رفع األفعال الخمسة / 2

  األفعال)هو كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنٌن أو واو الجماعة أو ٌاء المخاطبة /3

 (األسماء الخمسة_ التمنً_ الخمسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األسهىة انهغىي/      انسؤال انرابع 

 :اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة / أ 

 (منصوب_ مجرور_ مرفوع )ٌؤتً بعد أداة التمنً لٌت اسمها ٌكون  / 1

 (لٌت_ لٌس_ لعل )أداة التمنً هى /2

 :أجٌبً حسب المطلوب منن مما بٌن الموسٌن / ب

مثلً بجملة مستخدمة فٌها أسلوب ) لٌت العالم أجمع ٌدرن مدى ُحبنا لهذا الوطن العظٌم/ 1

 (3                                                                                              )(التمنً

 

 

 

 

 

 



استخرجً أداة التمنً واسمها فً  ).لٌت المواطنٌن ٌساهمون فً مشروع المملكة الخضراء / 2

 (الجملة السابمة

                                          المواطنٌن: اسمها لٌت             :  أداة التمنً

 (ضعً أداة التمنً فً الفراغ السابك ) أخان ٌشارن فً مسابمة أفضل لصٌدةعن الوطنلٌت/ 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     انرسى اإليالئي /انسؤال اخلبيس 

  )ضعً عالمة _ أ 
√ 

)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ( 
  × 

 :أمام العبارة الخاطئة   ( 

   (√  ) (آ  )ترسم الهمزة فً أول الكلمة أو فً وسطها على هذا الشكل/ 1

   (√   )التعرٌف  إذا سبمت بهمزة استفهام فإن الهمزة تملب إلى مدة فوق ألف المد (ال  )/ 2

   (×    )همزة المد فً كلمة آمن جاءت فً وسط الكلمة / 3

 :أكملً الفراغات التالٌة بكلمات بها همزة ممدودة/ ب

 . الكرٌم المرآنلرأت آٌات/ 1

 . المسجد الحرام مآذنما أجمل /2

 . بالكتابة علٌها  المنشآتالذٌن ٌحبون الوطن ال ٌلوثون / 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انرسى انكتببي/   انسؤال انسبدس 

 :اكتبً الجملة التالٌة بخط الرلعة /أ   

 .وكٌف ال أدعو لن ٌا وطنً وأنت مهبط الوحً ومهد الطفولة
. وكيف ال أ دعو كل اي وطين وأ نت همبط الويح وهمد الطفوةل

  )ضعً عالمة / ب
√ 

)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  ( 
  × 

 :أمام العبارة الخاطئة   ( 

  (√  )وألف طاء الرلعة بال حلٌة , تكتب ألف طاء النسخ بحلٌة/ 1

 ( √ )عند رسم حرف الصاد ٌكون هنان صعود بزاوٌة متجهة للٌمٌن بتموس ثم امتداد أفمً / 2

 (4)/                          مع تمنٌاتً لكن بالتوفٌك           انتهت األسئلة        معلمة المادة 
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 )الدور الأول( متوسط الثانيالاختبار النهائي لمادة لغتي الخالدة الفصل الدراسي الثاني للصف 

 

  فهم المقروء و تذوقه و تحليله و نقده

هـ  ملك  3331شوال  3ولد في الكويت بتاريخ الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود )

م.  االبن الثاني للملك  3191نوفمبر  2إلى  3193نوفمبر  1المملكة العربية السعودية من 

عام الذي سيطر فيه والده على مدينة الرياض وانتزعها عبدالعزيز آل سعود.  ولد في نفس ال

من آل راشد.  وهو الوحيد من ملوك المملكة العربية السعودية الذي انتهى حكمه بعزل أفراد 

بدأ يكتسب ثقة والده من خالل بعد أن شب  . كثر مرضهوليس بالموت بعد أن له أسرته 

المهام له كما فوض  ،ة بشكل مستقل ممارسة بعض المهام العسكرية والسياسية واإلداري

ة السياسية الخارجية بعد أن درس العلوم السياسية والدبلوماسية على يد كنحال تكسبهالتي 

 عبد الله الدملوجي والشيخ حافظ وهبة ، وهما ركنان من أركان بالط والده.  

لغ الثالثة عشرة من عمره ، أرسله والده عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى قطر وعندما ب

للقاء حاكمها الجديد الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني ، لتوضيح األفكار وإزالة الرواسب في 

 3139العالقة بينهما.  كما شارك في حروب والده ، وكانت معركة جراب التي دارت عام 

ومعركة وادي الشعيبة و معركة السبلة ب اطكما شارك في معركة ي أول معركة شارك فيها. 

أعماله خالل فترة توليه منصب ولي العهد ، أجرى العديد من  أهم. من و غيرها من المعارك

اإلصالحات اإلدارية تحت إشراف والده الملك ، وكانت البداية بعد نهاية الحرب العالمية 

القتصادية في العالم وتأثرت المملكة العربية السعودية الثانية ، عندما  استقرت األوضاع ا

 .بذلك ، فدرس الوضع المالي مع ذوي الخبرة والمسؤولين والمختصين في الشؤون المالية 

  اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:

 الشخصية التي تحدث عنها النص : -1

 الملك سعود رحمه
 الله

 الملك خالد رحمه
 الله

 الملك فهد رحمه
 الله 

 الملك عبد
 الله رحمه الله

 نوع النص المقروء : -2

سيرة غيرية  قصة  حوار  مقال 

 رحمه الله عن الحكم: سعود سبب عزل الملك -3

 المرض  الموت  السفر  الحرب 

10 

 مادة : لغتي الخالدة ال

 متوسط  ثانيالصف : 

 هـ3113العام الدراسي 

 ( 1عدد األوراق : ) 

 

 وزارة التعليم

 بمنطقة الباحة إدارة التعليم 

 مكتب اإلشراف التربوي بالعقيق

 / رقية بنت محمد بوراخ  مدرسة

 / .................. رقم الجلوس    ...................................................................................... اسم الطالبة/
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 : سعود أول معركة شارك فيها الملك -4

 جراب  ياطب  وادي شعيبة  السبلة 

 ( الهاء في ) تكسبه ( عائدة على : ة السياسيةكنحالتي تكسبه الالمهام ) -5

 الملك سعود  الملك عبد العزيز عبد الله الدملوجي الشيخ حافظ 

 ولد الملك سعود في مدينة : -6

 الكويت  الرياض  قطر  البحرين 

 أرسله والده الملك عبد العزيز إلى قطر و عمره : -7
 13  16  14  15 

 مفرد كلمة ) اإلصالحات ( :  -8
 اإلصالح  الصالح  المصالح  الصالحة 

 من أهم أعمال الملك سعود الواردة في النص عندما كان وليًا للعهد : -9
  اإلصالحات

 اإلدارية
 توسعة الحرمين   خطة إدارة شؤون

 الحج
  إنشاء إدارة

 للجمارك

 المعلومة التي وردت أوال في النص المقروء: -11
 مولد الملك سعود

 رحمه الله
  اإلصالحات

 المالية 
 زيارته لقطر   درس العلوم

 السياسية
 

 وية الوظيفة النح

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:

 

 اشترى الطفل لعبتين . المفعول به في الجملة هو : -1

الطفل لعبتين  النون اشترى 

 .  نوع كلمة ) تمزيقًا ( تمزيقامزقت الرسالة  -2

مفعول به  مفعول مطلق مفعول ألجله مفعول فيه 

 المجتهدات مفعول به منصوب وعالمة نصبه :   كرمت المدرسة المجتهدات . -3

 الفتحة  الكسرة  األلف  الياء 

 ارتفعت الطائرة ................... المفعول المطلق المناسب هو : -4

 رفع ًعااارتف  مرفوع  رافعة 

 قرأت الطالبة القصة . الموقع االعرابي لكلمة )القصة ( :  -5

 مبتدأ  مفعول به   اسم مجرور  فاعل 

 كبر اإلمام ثالث تكبيرات . نوع المفعول المطلق : -6

مبين للنوع  مبين للعدد  مؤكد للفعل  محذوف 
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  الصنف اللغوي

 

 صلي كل كلمة تحتها خط بنوع الصنف الذي تمثله بتدوين الرقم الصحيح أمام العبارة

 مجزوم بحذف النون                            . بلبل -رقرق  –جلجل  -1

 معتل أجوف                    مبكًرا. تنامييا سعاد عليك أن  -2

 بثبوت النونمرفوع                            وصف –وزن  –وقف  -3

 معتل مثال                على تقديم النفع. نيحرصوالعلماء  -4

    فعل من األفعال الخمسة منصوب                                   نام –نال  –بات  -5

 رباعي مضعف  في  الدفاع عن وطنهم .    لم يتخاذالالجنديان   -6

 

 

 غوياألسلوب الل

  

 س/ اجيبي حسب المطلوب بين األقواس:

 ( ضعي خط تحت أسلوب التوكيد)               إياك إياك أن تتكاسل في الدراسة.   -3

 (ضعي خًطا تحت أداة التمني)    السالم يعم العالم                             ليت -2

 ( ( معنويفي الفراغ توكيد  ضعي)               قرأت الكتاب .......................  -3

 (ضعي في الفراغ أداة تمني مناسبة )                    .............. أصبح طبيبةً.   -1

 (توكيد معنوي –توكيد لفظي )                طريق النجاح . االجتهاد االجتهاد -9

 ( دعاء -نداء  –تمني  –ترجي   )نوع األسلوب          ليت الشباب يعود يوما . -9
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 ئيالرسم اإلمال

  اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:

 جميع الكلمات صحيحة إمالئيا ما عدا : -1

بدأ  تباطؤ شاطئ وضؤ 

 جمع كلمة ) مفاجأة ( -2

مفاجأات  مفاجئات مفاجأءات مفاجآت 

 يحتاج المصلي في صالته إلى جو ................... الكلمة الصحيحة إمالئيًا : -3

   هادء  ء  هادئ  هاءدي هاد 

 اللهم اجعله بلًدا ........................ -4

أءمنا أامن  ءأمن  آمنًا 

 كتبت الهمزة المتطرفة في كلمة ) تكافؤ ( على واو ألن ما قبلها : -5

مفتوح  مكسور  ساكن  مضموم 

 الكلمة التي تمثل همزة ممدودة في وسطها : -6

 آخر  آسر  آمال  مبدآن 
 

 بي الرسم الكتا

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:/ 3س

 تكتب النقاط في خط الرقعة : -1

  متباعدة  متصلة  منفصلة  مائلة 

 يرسم حرف ) الطاء( في خط الرقعة  -2

تحت السطر   مستقر على
 السطر

بعيد عن السطر جزء تحت السطر 

 مستقر على السطر( نهاية الكلمة في خط الرقعة السين  ) حرفيرسم  -3

 صح  خطأ 
 / أكتبي العبارة التالية بخط الرقعة مراعية القواعد الصحيحة للكتابة.2س

 
 

ض اب  لب  الن 
ها الوطن هو الق  ئ 

دف  عم ب 
ن  ي  ئ 

سرة  الت  ب  و الأ  وائ  الي  من الش 
  الخ 

 

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

 

 تمنياتي لكن بالتوفيق و النجاحاألسئلة  انتهت

 المادة / رضا الغامديمعلمة 
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