
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني المتوسط في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/8arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                       

             

                  https://www.almanahj.com/sa/8arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/8
https://www.almanahj.com/sa/8
https://www.almanahj.com/sa/8arabic
https://www.almanahj.com/sa/8arabic
https://www.almanahj.com/sa/8arabic2
https://www.almanahj.com/sa/8arabic2
https://www.almanahj.com/sa/8arabic2
https://www.almanahj.com/sa/grade8
https://www.almanahj.com/sa/grade8
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


                        أسئلة اختبار مادة : 
لغتي

                        للعام الدراسي 
1432/1433

                                الوحدة : 
الوألى 

مجال الوحدة : حّب                            
الوطن

 
 / 4 / 4التاريخ :                                               

 هـ1433

                            

           

              أزارة التربية أالتعليم 
          إدارة التربية التعليم 

بمـ...................
          مدرسة ........................ 

المتوسطة 

                            

                (             )        الصف / الثاني متوسط     ..................................................................................................................................اسم الطالب / 

: بعده السأئلة عن أجب ثم التالي النَص اِقرأ*  :     الوأل     السؤال 
 

( الحبيب ) وأطني

انتماء ..    ..                   الوطن ، حب الوطن
يتحقق         الوطن               حب ال هذا أحتى ثم ، ً الدينأأل إلى النتماء صدق تحقق من بُد ل النسان عند
إذ   ًثانيا ذلك               أ، على دليٍل خير ألعل ؛ الوطن حب على النسان تُحث الحنيف السلمي ديننا تعاليم ن

المكرمة              مكة يُخاطب أقف أنه أسلم عليه الله صلى النبي عن صح المودّع ما أطنه    مخاطبة أهي
الله           (    )   :    رسول قال قال أنه عنهما الله رضي عباٍس بن الله عبد عن رأي فقد ، منه أُخرج الذي

منِكما     :"               أخرجوني قومي أن ألول ، إلّي أأحبِّك ، بلد أطيبِكمن ما لمكة أسلم عليه الله صلى
غيرِك  "  الترمذي    سكنُت .رأاه

فيها           ألد التي بالبيئة يتأثر النسان كان عليه      أإذا البيئة لهذه فإن أما     - ؛ ، الكائنات من فيها بمن
المكونات   – من أحقوق            فيها ، الجوار أحقوق ، الوُخوة حقوق في تتمثل أأاجباٍتكثيرةً ً حقوقا

يؤديها                 أأن يُراعيها أن أمكان زماٍن أي في النسان على التي الوُخرى الحقوق من أغيرها ، القرابة
لوطنه       منه ً أحبا أفاءً المطلوب الوجه  .على

الشاعر        :         قاله فيما فيتمثل أطننا تجاه أاجبنا أأما
جندي  لـــــــــــــه ًسأظل لو   ***     ا تحت ئه اأأعيش

ج أالسلم  في أبنائـــــــه  ***      اًدـاهــعمل لرخائه
الوغــ  فيأأكون  أعدائه   ***   ـى ـيوم على أسدا
أرضــ  ّفالحر بدمائـــــــه  ***  ـــــه ـيفدى  .أبلده

ع          نحافظ أن يجب بالدف  للذا أطننا ال       اى كيد من ،أحمايته الخطر أقت عنه  يعادأع
لرفع      يفف جاهدا مخلصا أعمل السلم ،   يبلد ةأقت أطن   أستعدّالحرب  يفأعاليا عن يللدفاع

رأح  .يأأقدم له   فداءً
شوق     "   "    (    أحمد الشعراء أمير أقال عبادة الوطن حب أن قال الذى صدق ً ) :-يحقا

عنه     يأطن بالخلد شغلت ف إ ينازعتن  ***   لو نفس  يليه يالخلد
:  يأتي فيما الصحيحة اججابة )أ( اختر 

– ب           المال حب – :)      أ على اجنإسان تحث الحنيف ديننا - تعاليم1
( الوطن حب – ج           الدنإيا حب

ب         المنورة المدينة – هي:)      أ الرسأول منها أأخرج التي  المدينة– 2
(  - الطائف ج         المكرمة مكة –

2  .................................................... - 1..   فقط اثنين اذكر ؟ وأطننا تجاه وأاجبنا )ب( ما
– ....................................................  

.. ) الكلمة متضادتين كلمتين الخيرة الفقرة من )ج( اسأتخرج
            ................................................: ضدها ......................................:

السأئلة عن أجب ثم عليك سأيلقى الذي النص إلى : اسأتمع   الثانإي     السؤال
                 المسموع :                                          فهم التالية

منا-   1:) عليك يملى ما / اكتب3س وأاحد وأطني   –2وأأمنيات  ............................... لكل في تكثر
وأ  اجملئئي الرسأم(  ................................المعالم

4

4

4

3

الدرجة 
النهائية

 

30
 

) الجزء
  (     الوأل

) فهم  
(المقروأء

4

المنورة    تبلغ– 1 المدينة –ج                2كم589 –ب             2كم400 –أ : (         مساحة

   )       2كم300

المنورة    – 2 للمدينة الموانإئ ب                    –أ:(         أقرب ج                      –رابغ ينبع –جدة
 (

بـ     – 3 المنورة المدينة ........................................................تلقب

ال ال ها الت عال ال أش



 /4:   (                                                                         التاريخ الوطن ) حّب  : لغتي مادة اختبار أسئلة  
 هـ1433 / 4

)           (  متوسط / الثاني الصف................................................................................................................................../  الطالب اسم
(   الثانإي     الجزء) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :     الخامس     السؤال   
( اللغوي ) الصنف

:       يلزم ما تغيير مع خط تحته الذي المضارع الفعل على جزم أداة أأ نصب أداة أدخل)   أ(  

 (  المطالبة كل بحقوقهم يطالبون ) هم
..........................................................................       

:  يأتي فيما الصحيحة اججابة ( اختر )ب 
ب-وأاوأ        الثنين ألف–بآخره:)     أ اتصل مضارع فعل كل هي الخمسة الفعال
ماسأبق د-جميع        المخاطبة ج-ياء        الجماعة

( ) يدافع للفعل الخمسة الفعال (  أكمل ) ج

 يدافعونيدافع
 

السادس       يلزم : )  (           :السؤال ما تغيير مع تمني أسألوب إلى الجملـالتالية حّول أ
) اللغوي)  السألوب

                                                                                                                       

1 -. أطنهم         عن للدفاع أاحدا صفًا الشعب يقف أن )أتمنى
.......................................................................................) 

 (.......................................................................................) ..   طبيبًا يكون أن - طموحه2
 (.......................................................................................) ..  طياًرا يكون أن - يتمنى3

 

عما ( وأأجب الحبيب ) وأطني المقروأء فهم نإص إلى ( عــد :  ) أ     السابع     السؤال
( النحوية :                                        )الوظيفية  يأتي
اسأتخرج ً   (...............................................)   الوألى الفقرة من مطلًقا مفعول

:   مفيدة جملة في يأتي لما (  مثل ) ب 
الفعل مرات عدد لبيان مطلق مفعول

....................................................................................     
  الفعل نإوع لبيان التالي المطلق المفعول ( اجعل ) ج

(...........................................دفاعــ وأطني عن ) أدافع
                                                                                                                                 

ً إعرابًا خط تحته ما ( أعرب ) د  (  المن نإعمة على لله حمدًا)  مفصلئ
........................................................................................................................:  حمدًا

...........

بداية يكون أن يصلح ما وأحدد التالية القصصية الجزاء ) أ(صنف     الثامن     السؤال
الكتابي( :         )التواصل نإهايتها أوأ وأسأطها أوأ للقصة

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                             

 

                                    
  /  المادة ..معلم بالتوفيق لكم دعائي مع ..  انتهت الوسئلة 

4

3

4

4

أبي               بقيادة الكفر أجيش أسلم عليه الله صلى محمد بقيادة اليمان جيش الجيشان تواجه
ثم                عليهم الصحابة أتغلب المشركين من أنفر الصحابة من نفر بين المبارزة أكانت ، جهل

المسلمين              مع يقاتلون الملئكة من جندًا الله أأنزل القتال أاشتد المعركة أطيس حمي
حليفهم   .    النصر فكان

راية              أرفعت المسلمون أانتصر ، أهارب أأسير قتيل بين أصارأا الكفر جيش انهزم
أهزيمة               المسلمين نصر عن تتحدث القبائل أأصبحت ، نبيه أنصر دينه الله أأعز السلم

أقدامكم      : "       " .     أيثبت ينصركم الله تنصرأا إن يقول إذ الله أصدق ، قريش

عدد                 كان ، أالباطل الحق بين فيها فرق الله لون بالفرقان تسمى أكانت الكبرى بدر غزأة
مقاتل           .   الولف يتجاأز الكفر جيش بينما مقاتل مئة ثلث المسلمين جيش


	( أ ) أدخل أداة نصب أو أداة جزم على الفعل المضارع الذي تحته خط مع تغيير ما يلزم :

