


 

 انًرٕسط نهصف األٔل اخرثاس انفرشج األٔنى

 ًَٕرج  )      ( يادج نغرً انخانذج 

 /1فصم                                   االسى:

   ا

 

   
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 اخرت اإلجابة الصحيحة:اآلتية قراءة جيدة ثم  آليةاقرأ اأوالً: استعن باهلل و      
ُسوا َوََل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعًضا ۖ  ِإْثٌم يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ تعاىل: "قال     "َوََل َتَجسَّ

 فً اٌَح انساتقح:( انزٌٍ )كهًح  -1     .

 أ، ج -د  اسى يىصىل -ج  اسى يعزب -ب  اسى يثُي -أ 

 

 َٕع األسهٕب: ( اجرُثٕا كثًٍشا يٍ انظٍ)   -2

 جًيع يا سثق -د  َهي -ج  أيز -ب  اسرفهاو -أ 

 

 قٕنّ: " يٍ انظٍ" كهًح )انظٍ( ذؼشب: -3

 اسى يجزور  - د يفعىال ته - ج يثردأ - ب فاعال - أ

 

 :قٕنّ: " ٔال ذجسسٕا" َٕع ال  -4

 حزف جىاب -د  عاطفح -ج  َاهيح -ب  َافيح -أ 

 

  قٕنّ: " آيُٕا" ذسًى انٕأ فً انكهًح انساتقح:  -5

 حزف جًع -د  ضًيزا يرصال -ج  حزف عطف -ب  ضًيزاً يُفصاًل  -أ 

 

 :كهًح ) كثٍشاً ( -6

 فعم يضارع -د   فعم ياضي -ج  اسى يعزب  -ب  اسى يثُى -أ 

 

 : ًْ ٌأذًانكهًح انًثٍُح فًٍا  -7

 انهذاٌ -د  انفرى -ج  يحًد -ب  آلٌآ -أ 

 

 :سهًد ػهى أتٍك كهًح ) أتٍك ( اسى يجشٔس ٔػاليح جشِ -8

 سثق جًيع يا -د  انياء -ج  انكسزج -ب  فرححان -أ 

 

 :) ال ٌسٕد حقٕد ( َٕع األسهٕب  -9

 طهة -د  َفى -ج  َهى -ب  اسرفهاو -أ 

 



 

 انًرٕسط نهصف األٔل اخرثاس انفرشج األٔنى

 ًَٕرج  )      ( يادج نغرً انخانذج 

 /1فصم                                   االسى:

   ا

 

   
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 إرا اسرثذخ تّ األحزاٌ ٔانُحَشق    *تسًح ذحًٍ سفاخ ديى   أياِ ٌا  :قال انشاػش -11

 :قائم انثٍد ْٕ

 حسٍ خطاب -د  حسٍ انزهزاَي -ج  حسٍ عثد هللا انقزشي -ب  أحًد شىقي -أ 

 

 :يؼُى ) اسرثذخ (  -11

 ذًيزخ -د  اَفزدخ  -ج  ظهًد  -ب  ذفزقد  -أ 

 

 )تّ(: انٓاء فً قٕنّ -11

ضًٍش يرصم فً يحم  -ج  ضًٍش يُفصم فً يحم جش -ب  ضًٍش يرصم فً يحم جش -أ 

 َصة

 ضًٍش يُفصم فً يحم َصة -د 

 

 ( أمبم العببرة اخلبطئت:×( أمبم العببرة الصحيحت، وعببرة )√ ثبنيًب: ضع عالمت )            

 

  .انضًائش كهٓا يؼشتح يا ػذا انضًائش انًُفصهح -1

  ٌجش انًثًُ ٔػاليح جشِ انٍاء. -1

  ػاليح جش جًغ انًزكش انسانى انكسشج. -3

  .نهًُٓ أداج ٔاحذج ًْ )ال( -4

  ٔاحذج  يًٓا ذغٍش يٕقؼّ. االسى انًثُى ٌهزو  حشكح -5

  االسى انًؼشب ْٕ انزي ذرغٍش حشكح آخشِ. -6

  أسًاء اإلشاسج كهٓا يثٍُح. -7

  ػُاصش انشسانح: يقذيح، ٔػشض، ٔيُاقشح. -8

 
 
 
 
 
 
 



 

 المتوسط للصف األول اختبار الفترة األولى

 نموذج  )      ( مادة لغتي الخالدة 

 /1فصل                                   االسم:

   ا

 

   
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 اخرت اإلجابة الصحيحة:اآلتية قراءة جيدة ثم  آليةاقرأ اأوالً: استعن باهلل و      
ِثريًا مِ نا الظَّن ِ تعاىل: "قال     "ب ب َّْعُضُكم ب اْعًضاواَلا َتااسَُّسوا واَلا ي اْغتا  ِإْْثٌ ۖظَّنِ  ْعضا الب ا ِإنَّ  َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا اْجتاِنُبوا كا

 في اآلية السابقة:( الذين )كلمة  -1     .

 أ، ج -د اسم موصول -ج اسم معرب -ب اسم مبني -أ

 

 نوع األسلوب: ( اجتنبوا كثيًرا من الظن)   -2

 جميع ما سبق -د نهي -ج أمر -ب استفهام -أ

 

 قوله: " من الظن" كلمة )الظن( تعرب: -3

 اسم مجرور  -د مفعوال به -ج مبتدأ -ب فاعال -أ

 

 :قوله: " وال تجسسوا" نوع ال  -4

 حرف جواب -د عاطفة -ج ناهية -ب نافية -أ

 

  قوله: " آمنوا" تسمى الواو في الكلمة السابقة:  -5

 حرف جمع -د ضميرا متصال -ج حرف عطف -ب ضميراً منفصاًل  -أ

 

 :كلمة ) كثيراً ( -6

 فعل مضارع -د  فعل ماضي -ج اسم معرب  -ب اسم مبنى -أ

 

 : هي يأتيالكلمة المبنية فيما  -7

 اللذان -د الفتى -ج محمد -ب آلنآ -أ

 

 :سلمت على أبيك كلمة ) أبيك ( اسم مجرور وعالمة جره -8

 سبق جميع ما -د الياء -ج الكسرة -ب فتحةال -أ

 

 :) ال يسود حقود ( نوع األسلوب  -9

 طلب -د نفى -ج نهى -ب استفهام -أ

 



 

 المتوسط للصف األول اختبار الفترة األولى

 نموذج  )      ( مادة لغتي الخالدة 

 /1فصل                                   االسم:

   ا

 

   
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 إذا استبدت به األحزان والُحَرق    *بسمة تحيي رفات دمى   أماه يا  :قال الشاعر -10

 :قائل البيت هو

 حسن خطاب -د حسن الزهراني -ج حسن عبد هللا القرشي -ب أحمد شوقي -أ

 

 :معنى ) استبدت (  -11

 تميزت -د انفردت  -ج ظلمت  -ب تفرقت  -أ

 

 )به(: الهاء في قوله -12

ضمير متصل في محل  -ج ضمير منفصل في محل جر -ب ضمير متصل في محل جر -أ

 نصب

 ضمير منفصل في محل نصب -د

 

 ( أمام العبارة اخلاطئة:×( أمام العبارة الصحيحة، وعبارة )√ ثانيًا: ضع عالمة )            

 

 × .الضمائر كلها معربة ما عدا الضمائر المنفصلة -1

 √ يجر المثني وعالمة جره الياء. -2

 × عالمة جر جمع المذكر السالم الكسرة. -3

 √ .للنهي أداة واحدة هي )ال( -4

 √ واحدة  مهما تغير موقعه. االسم المبنى يلزم  حركة -5

 √ االسم المعرب هو الذي تتغير حركة آخره. -6

 × أسماء اإلشارة كلها مبنية. -7

 × عناصر الرسالة: مقدمة، وعرض، ومناقشة. -8

 
 
 
 
 
 
 



 

 متوسطللصف األول  اختبار الفترة الثانية

 مادة لغتي الخالدة 

                                                                     /1فصل                                   االسم:

   ا

  

   
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 أوالً: استعن باهلل واقرأ اآليات اآلتية قراءة جيدة ثم اخرت اإلجابة الصحيحة       

ََُُوّللَاهُ)  قال اهلل تعاىل ِلَكََُليَةًُِلقَُإَُُِمْوتَِهاُُُۚبَْعدَُْرضَُأَْنَزَلُِمَنُالَسَماِءَُماًءُفَأَْحيَاُبِِهُاْل
 ْوٍمُيَْسَمعهونََُنُفِيُذََٰ

 (:َشاِربِينَُاُِللَدٍمُلَبَنًاَُخاِلًصاَُسائِغًُْيِنُفَْرٍثُوَُِمْنُبَُ ونِهَُِوإَِنُلَكهْمُفِيُاْلَْنعَاِمُلَِعْبَرةًُُۖنهْسِقيكهْمُِمَماُفِيُبهطُه

 عرب  تاآلية في "  اْلَْنعَامُِكلمة "  – 1

 ضاف إليه مجرور بالكسرةم –د  حرف الجر مجرور ب اسم–ج  بتدأ مرفوع بالضمةم –ب  ضاف إليه مجرور م –أ 

 " في اآلية : مكلمة " لككاف الخطاب في  – 2

 في محل جر ضمير متصل –د  سم إشارة للبعيدا –ج  سم إشارة للقريبا –ب  اسم موصول –أ 

   :تعرب " في اآلية  ماء  كلمة  "  -3

 ال شيء مما سبق –د  سم إشارة للقريبا –ج  مير متصل فى محل جرض–ب  ب مفعوال  به منصو –أ 

 : نوعها " في اآلية  السماءكلمة "  – 4

 برا  منصوبا  خ –د  معرفة  –ج  صولاسم مو –ب  كرةن –أ 

 " في اآلية :  كلمة "  ذلك – 5

 اسم نكرة–د  أ ، ب –ج  اسم مبنى -ب  م معرفةاس -أ 

 : صبحت أ"  ها" ضمير الغائب" في اآلية بعد إضافتها ل موت كلمة "  - 6

 سما  مبنيا  ا –د  عال  مضارعف –ج  سما  نكرةا -ب  سما  معرفةا -أ 

 اآلية السابقة دليل على :  – 7

 بقسكل ما  –د  رورة التفكر في النعمض –ج  لمتعددةانعمه  –ب  درة هللاق –أ 

 الجملة السابقة  : ( ...  ) وهللا أنزل من السماء ماء    -8

 سمية منفيةا -د  علية مثبتةف –ج  ية منفيةفعل –ب  سمية مثبتةا –أ 

 " في اآلية :أحيا به األرض "   قوله تعالى :معنى  -9

 ع ما سبقجمي -د قامت القيامة –ج   أنبت فيها النبات –ب  بعث الناس  –أ 



 

 متوسطللصف األول  اختبار الفترة الثانية

 مادة لغتي الخالدة 

                                                                     /1فصل                                   االسم:

   ا

  

   
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 ألنها:ف أل( كتبت على  فجأةالهمزة في كلمة )  - 10

 اءت مكسورةج –د  بقت بمدس –ج  مفتوحة قبلها مفتوح –ب  مفتوحة بعد ساكن  –أ 

 من أهم مهارات الخطيب الجيد :  -11

 لميل لألمام والخلفا –د  قاالنشغال باألورا –ج  تقليد اآلخرين –ب  تنويع درجة الصوت–أ 

 ال الشاعر : أعز األسد أمنعها عرينا       وأشجعها إذا القت قرينا  ق  - 12

 قائل البيت السابق هو الشاعر :       

 مر  بن ربيعةع-د مر الجارحىع –ج  مرو بن هندع –ب  روخفعمر  –أ 

             

 ( أمام العبارة اخلاطئة:×( أمام العبارة الصحيحة، وعبارة )√ ثانيًا: ضع عالمة )          

 

  األكسجينمن وجزء من الهيدروجين من اتحاد جزأين  يتكون الماء – 1

  كتسب الماء طعمه من خالل امتصاصه لبعض الغازات واألمالحي – 2

  عدا هذان وهاتان .ما نكراتأسماء اإلشارة كلها – 3

  موقعه في الجملةيعرب المضاف حسب  -4

  ذلك " اسم إشارة للقريب"   – 5

  صحيح اآلخرظهر عالمة اإلعراب على المضاف إليه إذا كان ت – 6

  ن المهارات األساسية في الخطيب صحة الضبط وسالمة اللغةم – 7

  تسمى جملة خبريةستفامية الجملة اال - 8

 



 

 متوسطللصف األول  اختبار الفترة الثانية

 مادة لغتي الخالدة 

                                                                     /1فصل                                   االسم:

   ا

  

   
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 :ثالثًا: فهم املسموع
 اآلتي:أجب عن استمع للنص 

 ؟ ذكرت في النص  يرتادها الناس للراحة  التياألماكن اذكر ثالثة من -1

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

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

 ؟  الناس للراحة ارتادهاألماكن التي ي يجب توافرها في التيما الشروط  -  2

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

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

 على االهتمام بنظافة البيئة. يحث  ااذكر حديثا نبوي   – 3

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

ا: الرسم الكتابي واإلمالئي:
ً
 رابع

 ما يأتي:  رقعةاكتب بخط ال -1

 ا أغلى بالِد        يا مهد أحالمي وزاديالشاعر : أهواك يقال 

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

 اكتب ما يملى عليك: -2

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

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

 خامسا: التواصل الكتابي:
 اكتب رسالة ألحد أصدقائك مستوفيًا عناصرها .

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

 

 



 

 متوسطللصف األول  اختبار الفترة الثانية

 مادة لغتي الخالدة 

                                                                     /1فصل                                   االسم:

   ا

  

   
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 أوالً: استعن باهلل واقرأ اآليات اآلتية قراءة جيدة ثم اخرت اإلجابة الصحيحة       

ََُُوّللَاهُ)  قال اهلل تعاىل ِلَكََُليَةًُِلقَُإَُُِمْوتَِهاُُُۚبَْعدَُْرضَُأَْنَزَلُِمَنُالَسَماِءَُماًءُفَأَْحيَاُبِِهُاْل
 ْوٍمُيَْسَمعهونََُنُفِيُذََٰ

 (:َشاِربِينَُاُِللَدٍمُلَبَنًاَُخاِلًصاَُسائِغًُْيِنُفَْرٍثُوَُِمْنُبَُ ونِهَُِوإَِنُلَكهْمُفِيُاْلَْنعَاِمُلَِعْبَرةًُُۖنهْسِقيكهْمُِمَماُفِيُبهطُه

 عرب  تاآلية في "  اْلَْنعَامُِكلمة "  – 1

 ضاف إليه مجرور بالكسرةم –د   حرف الجرمجرور ب اسم–ج  بتدأ مرفوع بالضمةم –ب  ضاف إليه مجرور م –أ 

 " في اآلية : مكلمة " لككاف الخطاب في  – 2

 في محل جر ضمير متصل –د  سم إشارة للبعيدا –ج  سم إشارة للقريبا –ب  اسم موصول –أ 

   :تعرب " في اآلية  ماء  كلمة  "  -3

 ال شيء مما سبق –د  سم إشارة للقريبا –ج  مير متصل فى محل جرض–ب   بمفعوال  به منصو –أ 

 : نوعها " في اآلية  السماءكلمة "  – 4

 برا  منصوبا  خ –د  معرفة  –ج  صولاسم مو –ب  كرةن –أ 

 " في اآلية :  كلمة "  ذلك – 5

 اسم نكرة–د  أ ، ب –ج  اسم مبنى -ب  م معرفةاس -أ 

 : صبحت أ"  ها" ضمير الغائب" في اآلية بعد إضافتها ل موت كلمة "  - 6

 سما  مبنيا  ا –د  عال  مضارعف –ج  سما  نكرةا -ب  سما  معرفةا -أ 

 اآلية السابقة دليل على :  – 7

 بقسكل ما  –د  رورة التفكر في النعمض –ج  لمتعددةانعمه  –ب  درة هللاق –أ 

 الجملة السابقة  : ( ...  ) وهللا أنزل من السماء ماء    -8

 سمية منفيةا -د  علية مثبتةف –ج  ية منفيةفعل –ب  اسمية مثبتة –أ 

 " في اآلية :أحيا به األرض "   قوله تعالى :معنى  -9

 ع ما سبقجمي -د قامت القيامة –ج   أنبت فيها النبات –ب  بعث الناس  –أ 



 

 متوسطللصف األول  اختبار الفترة الثانية

 مادة لغتي الخالدة 

                                                                     /1فصل                                   االسم:

   ا

  

   
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 ألنها:ف أل( كتبت على  فجأةالهمزة في كلمة )  - 10

 اءت مكسورةج –د  بقت بمدس –ج  مفتوحة قبلها مفتوح –ب   مفتوحة بعد ساكن –أ 

 من أهم مهارات الخطيب الجيد :  -11

 لميل لألمام والخلفا –د  قاالنشغال باألورا –ج  تقليد اآلخرين –ب  تنويع درجة الصوت–أ 

 ال الشاعر : أعز األسد أمنعها عرينا       وأشجعها إذا القت قرينا  ق  - 12

 قائل البيت السابق هو الشاعر :       

 مر  بن ربيعةع-د مر الجارحىع –ج  مرو بن هندع –ب  عمر فروخ –أ 

             

 ( أمام العبارة اخلاطئة:×( أمام العبارة الصحيحة، وعبارة )√ ثانيًا: ضع عالمة )          

 

 √ األكسجينمن وجزء من الهيدروجين من اتحاد جزأين  يتكون الماء – 1

 √ كتسب الماء طعمه من خالل امتصاصه لبعض الغازات واألمالحي – 2

 × عدا هذان وهاتان .ما نكراتأسماء اإلشارة كلها – 3

 √ موقعه في الجملة يعرب المضاف حسب -4

 × ذلك " اسم إشارة للقريب"   – 5

 √ صحيح اآلخرظهر عالمة اإلعراب على المضاف إليه إذا كان ت – 6

 √ ن المهارات األساسية في الخطيب صحة الضبط وسالمة اللغةم – 7

 × تسمى جملة خبريةستفامية الجملة اال - 8

 



 

 متوسطللصف األول  اختبار الفترة الثانية

 مادة لغتي الخالدة 

                                                                     /1فصل                                   االسم:

   ا

  

   
     

 
 

 
 

 
 
 

 

 :ثالثًا: فهم املسموع
 اآلتي: أجب عناستمع للنص 

 ؟ ذكرت في النص  يرتادها الناس للراحة  التياألماكن اذكر ثالثة من -1

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

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

 ؟  الناس للراحة ارتادهاألماكن التي ي يجب توافرها في التيما الشروط  -  2

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

........................................................................................................................... 
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ا: الرسم الكتابي واإلمالئي:
ً
 رابع

 ما يأتي:  رقعةاكتب بخط ال -1

 ا أغلى بالِد        يا مهد أحالمي وزاديالشاعر : أهواك يقال 
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 خامسا: التواصل الكتابي:
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