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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 توكلي على هللا ثم أجيبي على األسئلة التالية 
   الفهم القرائ ي                          السؤال األول: 

  

المتحدة األمريكية، وكان الغرض منها خدمة األغراض   ظهرت فكرة اإلنترنت في بداية الستينيات في الواليات
توصية  المفيد كما تحوي مواد ذات آثار سلبية، وهنا يظهر دور أهمية المدرسة واألسرة في اإلنترنت في طياتها العسكرية . وتحوي شبكة

 .. إمكانياتها االيجابية  األبناء إلى األسلوب األمثلالستخدام شبكة اإلنترنت واالستفادة من كافة

نشر العلم النافع واألخالق الحسنة،  لى الشبهات التي تثار حول اإلسالم ،الرد ع ، الدعوة إلى اإلسالم وبيان محاسنه:   ومن فوائد اإلنترنت
التعرف على أحدث التقارير والدراسات  مع األهل واألقارب سهولة االتصال باآلخرين والتواصل.  العلمية االستفادة منه في األبحاث

   . واإلحصاءات في مختلف المجاالت

تعرض خصوصية . إهمال الصالة وضعف االهتمام بها•  على صحبة السوء التعرف•  عة األوقاتوكما له فوائد، فله مضار ومنها:  إضا
 التعب الجسدي واإلرهاق واألضرار الصحية و التي يسببها االستخدام الطويل من قبل المخترقين المحترفين . المعلومات لالختراق

أو نقصان الوزن وغيرها من المخاطر الصحية  األعصاب وزيادة الوزنللكمبيوترواإلنترنت من ضرر للعيون والعمود الفقري والمفاصل و
 الجسدية . 

ا يأتي:  #   ×اختاري اإلجابة الصحيحة لما يلي:    اقرأي النص السابق قراءة جيدة ثم أجيبي عمَّ

 *نهاية الستينات           ظهرت فكرة اإلنترنت في    :                 *بداية الستينات               *منتصف الستينات    -1

 كان الغرض من اإلنترنت خدمة األغراض:   *االقتصادية                    *العسكرية                     *االجتماعية  -2

 مرادف كلمة )إرهاق:(                        *نشاط                          *راحة                          *مشق ة  -3

 جذر كلمة )إضاعة(:                           *ضاع                           *ضياع                         *ضائع -4

 فقط لإلنترنت فوائد              .             *صواب                         *خطأ        -5
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                          وظيفة النحويةال                             السؤال الثاني:

  ×اختاري اإلجابة الصحيحة لما يأتي: 

 فائدته(  -هيهات ثم هيهات أن أعود إلى النفق الُمظلم.      )حرف العطف -1

   الترتيب والتراخي-الترتيب والتعقيب                         *أن-الترتيب والتراخي                        *ثم-*ثم  

 نوعه(  -تُمنح جائزة الملك فيصل بن عبد العزيز للعلُماء.  )البدل   -2

 بدل اشتمال -بدل ُمطابق                            *فيصل-بدل ُمطابق                            *فيصل-*الملك  

 (   .                          )الحالة اإلعرابية للمعطوفاألنبياءيموت الناس حتى -3

 *منصوب                                      *مجرور                                         *مرفوع      

 الجملة التي تحوي بدل اشتمال هي: -4

 *نفعني المعلم علمه                   .      *فحص المهندس محمد أجهزة االتصال.     *قرأت ثلث الكتاب .   

 لتي تحوي حرف عطف يفيد التخيير:  الجملة ا-5

 أصبح محمد عنصر هدم ال عنصر بناء.  *اختر الضياع أو النجاة.                       *أقبل التائب وثغره باسم. -1

 (          محم د بعث هللا الرسول محمد هادياً.                    )إعراب -6

 بدل مطابق مرفوع.                            *بدل مطابق منصوب . بدل بعض من كل مرفوع                  .**  
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     -1-  

  

 

                                              الصنف اللغوي                     السؤال الثالث:

  ×اختاري اإلجابة الصائبة لما يلي:

 وزنه( -.                               )اسم اآللة  لنضرب على أيدي السفهاء بمطرقة من حديد  -1

 مفعل ة  -مفعال                          *مطرقة-فعيل                            *مطرقة-*حديد  

 بركان     .             )عللي ثار مصدرها ثوران(   ثوراننحن نعيش في عصر انفجرت فيه المعلومات ك-2

 ى لون                 *ألنها دلت على اضطراب              *ألنها دلت على داء *ألنها دلت عل  

 اسم اآللة الجامد:  -3

 *فُرجار                                *ساطور                                   *مبضع    

 مصدر الفعل )ربىَّ(:   -4

 ربىَّ                                     *تربي ة  *تربىَّ                                 *يت  

 اسم اآللة الذي جاء على وزن)فاعلة(:   -5

انة                              *طائرة                                     *منشا ر      *سخَّ

 الفعل الماضي من )استرجاع:( -6

 *استرجع                            *أرجع                                     *رجع                                
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                                    األسلوب اللغوي                         السؤال الرابع:

  ×اختاري اإلجابة الصائبة لما يأتي:

 روق الشمس!                                                 )وزن صيغة التعجب( ما أجمل ش-1

 *فعللة                                *أفعل بـ                         *ما أفع ل    

 ق(   استفاد تسعة وتسعون............... من خدمات اإلنترنت .            )المعدود الصحيح للعدد الساب-2

 *موظفين                          *موظٍف                          *موظفاً     

 الجملة التي تحوي أسلوب تعجب سماعي: -3

 *ما أحسن التوبة!                *أقبح بالتدخين!                  *يا لها من كارثة!    

 )العدد الصحيح للمعدود(                             حضْرُت عن بعُد.............ندواٍت.            -4

 *خمس*                             خمس عشرة                    *خمسي ن    

 من شروط صياغة الفعل الٌمراد التعجب منه أن يكون :  -5

 *ثالثي                               *مبني للمجهول                 *منف ي    

 ال تعالى:}إني رأيت..........عشر كوك بًا{                            )الجزء الصحيح للعدد السابق في اآلية( ق -6

 * أحد                                *إحدى                            *واحد         
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   يتبع



  

 

  

 -2-                                                                      

  

 
         الرسم اإلمالئي                            السؤال الخامس:

  ×اختاري اإلجابة الصحيحة لما يلي: 

  : يجب أن ......... رجال أمن لبلدهم.  الكلمة المناسبة للفراغ المرسومة رسًما إمالئياً صحيًحا-1

 *يكونو                              *يكونو ن                                  *يكونوا    

 }المعلومات ُمفيدة{ عند تحويلها إلى جملة استفهامية فالرسم اإلمالئي الصحيح لها:   -2

 *آلمعلومات ُمفيدة؟                     *أالمعلومات ُم فيدة؟                *ألمعلومات ُمفيدة؟   

 { التحليل اإلمالئي الصحيح لما تحته خط هو: عهًدا}إن على هللا عزَّ وجل -3

 *تنوين النصب + ألف أصلية           *تنوين النصب + ألف زائدة     *تنوين النصب + همزة   

 أنُشيء األمن السيبراني في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا. )سبب حذف األلف من ]ابن([ -4

 *ألنها ثنُيت                               *ألنها وقعت بين علمين          *ألنها وقعت بين صفتين   

 نحن نرجو أن يوفقنا هللا .                                                     )ال تزاد ألف في كلمة }نرجو{ ألنها:(  -5

 *واو األسماء الخمسة             *واو أصلي ة   *واو جمع المذكر السالم                  

}كذلك يبين هللا لكم آياته لعلكم تعقلون{  .                                   )موضع حذف األلف من  -6
 ]كذلك([                                  

      *من وسطها            *من أولها                                 *من آخرها                    
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                   الرسم الكتابي                              السؤال السادس:

  اختاري اإلجابة الصحيحة لما يأتي:-× أ

 األحاديث الشريفة تُحصر بين: -1

 رطتين *شرطتين                             *عالمتي التنصيص                      *ش  

 الجملة التي تستقر جميع حروفها على السطر عند كتابتها بخط الرقعة هي: -2

 *الُمخدرات تنهك الصحة.            *التدخين دمار.                          *الخمر إثمها عظيم.   

 )البرنامج( عند كتابتها بخط الرقعة فإن الحرف الذي يجوز أن ينزل تحت السطر هو:   -3

 الراء                                  *الجيم                                    *الميم  *  
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   يتبع



                                                        أعيدي كتابة العبارة اآلتية بخط الرقعة:-× ب

  في المحاضرات والمؤتمرات والندواتالُمشاركة عن بعُد                                                   

 
  

 موضي  –تركية   -انتهت األسئلة                                      ألهمكنَّ هللا اإلجابة الصائبة                       معلمات المادة/بدور 

  

  

 -3-                                                                            

  

 


