
 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم
 بالمدينة المنورة 

 مدارس الخندق األهلية
  ابتدائي * متوسط * ثانوي

 أسئلة اختبار
 الدور: األول األولالفصل الدراسي 

 1441للعام الدراسي
 

رقم 
 السؤال

اسم  الدرجة المستحقة
 ةالمصحح

 ةاسم المراجع
 كتابة   رقما  

   عشر درجات 01 األول

   ثالث درجات 3 الثاني

   ست درجات 6 الثالث

   ثالث درجات 3 الرابع سطلث املتوالثا الصف: ................................................................................................اسم الطالبة: 

 درجتان اثنتان 2 الخامس يت اخلالدةلغاملادة:  رقم اجللوس:
  

   السادس ان ونصفالزمن : ساعت 62/4/1441االثنني  يخالتاراليوم و
  

 ارقًم كلية الدرجة ال
64 

 22 المجموع   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ةكتاب
أربع وعشرون 

 درجة

  

64 

  

 

 5من  1صفحة 
 

 م 01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 

 

 بدئييني بالله ثم اوفقك الله استع ةالطالب ابنتي
 اإلجابة 

   
 جابة الصحيحة للعبارات اآلتية :اإل ير ااخت    السؤال األول :

 اإلجابة الصحيحة في ورقة التصحيح اآللي يثم ظلل
 اسم الفاعل من الفعل )تكاتف(:   1

 َمتكاَتف د ُمتكاَتف ج ُمتكاِتف ب يتكاتف أ
 

 في جملة )الجاهل ال يصدق كل األخبار سوى الشائعات(: إعراب الشائعات 2
 مفعول به د مضاف إليه ج بدل من المستثنى منه ب  مستثنى  أ

 

 :جواب القسم في جملة )والذي نفسي بيده ألوتين الجار حقه( 3
 ألوتين الجار حقه د نفسي بيده ج الذي ب الواو أ

 

 في جملة )نقد الشيخ حمد الجاسر المطبوعات الحديثة(: اسم المفعول 4
 الحديثة د المطبوعات ج الجاسر ب الشيخ أ

 

 :يسمى األسلوب في جملة )ما تزرع تجِن( 5
 قسما د نهًيا ج شرطا ب تفضيال أ

 

 الفعل: تكتب األلف في الفعل )نّمى( على هذه الصورة ألن 6
 ثالثي سبق بياء د رباعي لم يسبق بياء ج بياءرباعي سبق  ب ثالثي لم يسبق بياء أ

 

 :اسم الفاعل في قوله تعالى: )إن تكونوا صالحين فإنه كان لألوابين غفورًا( 7
 غفورًا د لألوابين ج صالحين ب تكونوا  أ

 
 
 
 
 

 
11 

 



 

 5من  9صفحة  
 

 م 01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1قم اإلصدار :    ر     KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 
 

 :الفعل الذي صيغ منه اسم المفعول )ُمْكَرم( 8
 َكَرم د ُكرِم ج ُأكرِم ب َأكَرم أ

 

 ................يتركب الماء؟ 9
 منما د مم ا ج من ما ب مم   أ

 

 :(أمًناالموقع اإلعرابي للكلمة التي تحتها خط في جملة )يزداد الوطن  11
 تمييز د مستثنى ج مفعول به ب حال أ

 

 :في الحرب(مقدام الجندي الشجاع نوع االسم الذي تحته خط في ) 11
 اسم زمان   د اسم مفعول   ج اسم فاعل   ب صيغة مبالغة   أ

 

 جواب الشرط في جملة )من يقرع أبواب المجد يفتح له(: 12
 يفتح د المجد ج أبواب ب يقرع أ

 

 نوع األسلوب في جملة )تعتبر الصين من الدول الكبرى(: 13
 أمر د شرط ج تفضيل ب قسم أ

 

 :أي الجمل اآلتية تنتمي إلى أسلوب القسم باألفعال 14
إن للضيف  والله أ

 واجبا
 تالله ال أعبد غير الله د يمين الله لن أكذب ج أحلف بالله ألتصدقن   ب

 

 :صابرا(الحالة اإلعرابية للكلمة التي تحتها خط في جملة )شوهد المريض  15
 الجزم د الجر ج الرفع ب  النصب أ

 

 : أنها تصنف كلمة )ُمهذ ب( 16
 اسم فعل   د فاعلاسم  ج اسم مفعول ب صيغة مبالغة  أ

 

 أسلوب............. )وطني أغلى األوطان( األسلوب الوارد في جملة 17
 شرط د قسم ج تعجب ب تفضيل أ

 

 :(ثناء في جملة )لم يحضر إال خالداالست نوع 18
 مثبتاستثناء  د مفرغاستثناء  ج تام منفياستثناء  ب تاماستثناء  أ

 

 :م(صيغة المبالغة من الفعل )َهدَ  19
 امهد   د َهْدًما ج مهدوم ب هادم أ

 
 
 



 

 5من  3صفحة  
 

 م 01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1قم اإلصدار :    ر     KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 
 

 :نوع الحال في جملة )سمع المصلون الخطبة وهم خاشعون( 21
 مثنى د جملة ج جمع ب مفرد أ

---------------------------------------------------------

 كانت العبارة خاطئة.  )ب( إذا ير ااخت)أ( إذا كانت العبارة صحيحة و  ير ااختالسؤال الثاني :

 في ورقة التصحيح اآللي )أ( إذا كانت العبارة صحيحة و )ب( إذا كانت العبارة خاطئة. يثم ظلل

 العبارة خاطئة -ب العبارة صحيحة -أ العبارة م

   صيغة مبالغة المدن( فضلىنوع الكلمة التي تحتها خط في جملة )مكة  21

   صاعا قمحا( تمييز ذات.رد فنوع التمييز في جملة )منح كل  22

وب ( مستثنى منصتنام العيون إال عين رجل األمنإعراب كلمة عين في جملة ) 23

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

  

   .يعرب التمييز في جملة )قرأت عشرين كتابا( مجرورا 24

   )مفعول(. المبالغة من أوزان صيغ 25

   ر( مباشرة من الفعل على وزن أفعل.)دم  يصاغ اسم التفضيل من الفعل  26
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 5من  4صفحة  
 

 م 01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1قم اإلصدار :    ر     KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 
 

 
 :تيةسئلة اآلعن األ يبيي النص التالي ثم أجئاقر  :السؤال الثالث

 

الحههالههة  – لَفِطنوهو الرجههل ا – تكن َتخفى عليهههلم ، الههذي الملههك عبههدالعزيز طيهه ب اللههُه ثراهة اللههُه لهههذه البالد جاللهه قي ض     
ري أن حتى وجد ،ذ  قتئو  سههائدة الفوضههوية التي كانت ها، ر داب فوضههى وقطعبالقضههاء على ال كفيلة ها كاملةعة اإلسههالمية بتطبيقالشهه 

في  ألصههههههلعن نواهيه،الذي هو ا بتعادواال الله على تنفيذ أوامر واإلصههههههرار مبالحز  إال   ة  الملك الصهههههبوركن ذلك لم يتم لجاللل
 أن ؤكدلهذِه البالِد.من الم ائروز  وافد وكل مواطن كل مكينا في قلبشههههعورًا راسههههًخا و  ه؛ حتى أصههههبواسههههتقرار  األمن باسههههتتبا

 عربيةيَِفُد إلى المملكة ال ، لهذا فكهل حهاجن األحوالم حهال يأط فيهها بهغهايهة ال يمكن التفري سهههههههههههؤولين يعملون لجعهل األمنالم
على  الهالذي هو وأخوانه ورج ؛خادم الحرمين الشهههههههههههريفين في قيادةحقيقة ثابتة ، أال وهي الحقيقة المتمثلة  دجهية السهههههههههههعوديه

ي تمتد بظالل وه الخدمة ون بها، فكيف بهذهتز يعو لهم  ون خدمة الحرمين الشهههههريفين شهههههرفام ومسهههههؤولياتهم يعدختلف مراكزهم
هم، وحتى وصهههههولِ  منذ جا للحج السهههههالمة بلسههههه اح إلى خدمة بيت الله الحرام، وتوفيرالفو بقه وع، الجميل الوارف وشهههههذاه األمن
البالد  والقهائمين عليهه في هذه لهم الوجهه النهاصهههههههههههع لألمنوا لهذويهم وأهيعودوا بهأجمهل الهذكريهات، ولَيعكسهههههههههههل م لبالدهمهعودت

متزايدة فهو يرى التوسههعات ال ؛من اإلنجازات في كل مجال ِمن مجاالت متطلباته سههلسههلة ربع هر في حجج يم. إن الحا الطاهرة
، والخدمات األمنية والمرورية، وخدمات الدفاع المدني، التي تم توزيع ةين الشههههريفين، والمشههههاعر المقدسههههالحرمفي  والمسههههتمرة

الهالل األحمر السههريعة، وتوافر الغذاء والماء  والمراكز الصههحية وإسههعافات ى المسههتشههفياتر القوات لها من رجال األمن، كما ي
ِاِله جلى ر ع ؤكدَرَمْيها الشههههههريفين الذي ي، وخادُم حَ هذه األمة وراءها قائد يقف وخدمات عظيمة انجازاتها إن، لكل اسههههههتعماالته

 .وال وهن لةبال غف اليقظة والعزمأمن الوطن يستدعي بأن 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات اآلتية: (أ)
 :مرادف كلمة الفواح 27
 الخالص د المتألق ج الجميل ب المنتشر أ

 

 استتباب:ضد كلمة  28
 االنتشار د اضطراب ج اطمئنان ب استقرار أ

 

 األصل في تحقيق األمن واستقراره: 29
وضع عقوبات  أ

للمتسببين في 
 الفوضى

خدمة حجاج بيت  ب
 الله الحرام

تطبيق الشريعة  د الصبر على األذى ج
 اإلسالمية كاملة

 

 المملكة العربية السعودية:الحقيقة الثابتة التي يلمسها الحاج حين يفد إلى  31
خدمة الحرمين الشريفين  ب الحزم واإلصرار أ

 شرف لقيادتها
االهتمام بمصالحها  د توافر الغذاء والماء ج

 الخاصة

 

          

           6 



 

 5من  5صفحة  
 

 م 01/00/9010تاريخ اإلصدار :       0/1قم اإلصدار :    ر     KH-P028-F11رقم النموذج : 
 
 
 

 

 أجيبي عن األسئلة اآلتية: (ب)

 .عددي اثنين من اإلنجازات التي يراها الحاج في المملكة العربية السعودية -31
.............................................................................................................................................................. 

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

 وأخرى جزئية وردت في النص.اذكري حقيقة مهمة  -32
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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---------------------------------------------------------------- 
                                درجة( ربع)كل كلمة  :الرقعةما يأتي بخط  ياكتب السؤال الخامس:

 كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذ جارهمن  

.................................................................................................................  
 
 دعواتي لكن بالتوفيق والنجاح                                                                     تمت األسئلة بحمد الله    

 معلمة المادة/إسراء الشامي                                                                                               
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