
 



  ثالث متوسط : الصف 

  هـ١٤٤٣للعام ) الدور االول 

  )إالماجعلته سهال أنت جتعل احلزن إن شئت سهال

  

  
  
  
  
  

  ظللي في ورقة األجابة أمام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيح 
يتقامسان حيكى أنه كان هناك أخوين يعيشان يف مزرعة وكان أحدمها متزوًجا ولديه عائلة كبرية ، وأما الثاين فكان أعزً وكا 

ح ليس عدًل ؛ نتاج واألعزب لنفسه إن تقامسنا أ وأخي اإل ر
ل من يب منازهلم ويفرغ و قبوب ويزحف به عرب احل

؛ أ متزوج ويل زوجة وأطفال  ح سوً ر
خذ كيًسا من احل ن  بوب يف كل ليلة ويفرغه وعلى هذا اختذ قرارًا 

ويف ليلة  . ن ماعندهم من حبوب مل يكن ينفذ أو يتناقص أبًدا
  . خرمظلمة قام كل منهما بتفقد خمزنه وفجأة ظهر هلما ماكان حيدث فأسقطا أكياسهما وعانق كل منهما األ

    د  بالصبر يتحقق النجاح 

    دأحدهما فقير واألخر 

  رباح ليس عدًل ؟

  
  المجموع 
  النهائي 

  

  
٤٠  

الوظيفة 
  النحوية

  

    توقيعها 

١ 

  لغتي الخالدة : المادة 
الصف           وزارة التعليم                                                                            

  هـ ١٤٤٣:      /      / 

الدور االول ( الثاني للفصل الدراسي مادة لغتي اخلالدة 
  

 إالماجعلته سهال أنت جتعل احلزن إن شئت سهالاللهم السهل (مرددة ..طالبيت العزيزة ابدئي احلل مستعينة با

ظللي في ورقة األجابة أمام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيح ) ٤٠(إلي 
حيكى أنه كان هناك أخوين يعيشان يف مزرعة وكان أحدمها متزوًجا ولديه عائلة كبرية ، وأما الثاين فكان أعزً وكا 

م ويف يوم من  عزب لنفسه إن تقامسنا أ وأخي اإلاأل األخ قال األ
خذ كل ليلة من خمزنه كيًسا من احل بوب ويزحف به عرب احلفردي واحتياجايت بسيطة ،فكان 

؛ أ متزوج ويل زوجة وأطفال نتاج واألإنه ليس عدًل أن نتقاسم اإل: تزوج لنفسه  ح سوً ر
خذ كيًسا من احل. ستقبله أحد يهتم مب ستقبل وأخي وحيد ال ن  وعلى هذا اختذ قرارًا 

ن ماعندهم من حبوب مل يكن ينفذ أو يتناقص أبًداطويلة أل ال لسننيخوان على هذا احل
مظلمة قام كل منهما بتفقد خمزنه وفجأة ظهر هلما ماكان حيدث فأسقطا أكياسهما وعانق كل منهما األ

  ماالغاية من هذا النص ؟
رباح 

.  
  ب

إن العطاء ليس له 
  حدود 

بالصبر يتحقق النجاح   ج

  ؟ ةاالجتماعيبي الخوين من الناحية 

  بواألخر عاطل عن 
أحدهما متزوج 
  واألخر أعزب 

أحدهما فقير واألخر   ج
  غني 

رباح ليس عدًل ؟واأل نتاجاإلإن تقاسمنا أنا وأخي : ) عزب 

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  

  
        

٨  ٦  ٦  ٤  ٦  

الرسم 
  اإلمالئي

الرسم 
  الكتابي

الصنف 
  اللغوي

األسلوب 
  اللغوي

الوظيفة 
النحوية

  توقيعها 
  اسم   

  المراجعة 
توقيعها   

 للجنةرقم ا) 

 

المادة المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم                                                                            

:      /      / التاريخ                    
  ساعتان: الزمن 

  

مادة لغتي اخلالدة اختبار 

 
  

 طالبيت العزيزة ابدئي احلل مستعينة با

  : ول السؤال األ

إلي ) ١(في الفقرات من 
حيكى أنه كان هناك أخوين يعيشان يف مزرعة وكان أحدمها متزوًجا ولديه عائلة كبرية ، وأما الثاين فكان أعزً وكا 

لتساويرنتاج واألاإل ويف يوم من  . ح 
خذ كل ليلة من خمزنه كيًسا من احلفأ مب فردي واحتياجايت بسيطة ،فكان 

  . أخيهالكيس يف خمزن 

تزوج لنفسه امل خويف نفس الوقت قال األ
ستقبل وأخي وحيد اليرعونين يف امل

خوان على هذا احلألوظل ا. يف خمزن أخيه 
مظلمة قام كل منهما بتفقد خمزنه وفجأة ظهر هلما ماكان حيدث فأسقطا أكياسهما وعانق كل منهما األ

١  
  

ماالغاية من هذا النص ؟

  أ
رباح ال واألمأن ال
.ياةحال يما فأهم 

بي الخوين من الناحية  قما الفر  ٢

  أ
أحدهما يعمل 

واألخر عاطل عن 
  العمل 

عزب خ األعلم يدل قول األ  ٣

  
  السؤال

١  

  الدرجة المكتسبة
  

  الدرجة الكاملة
  
١٠  

  األسئلة 
  المقروء 

  اسم المصححة 
  

) (رقم السجل :الطالبةاسم 



٢ 
 

  أ
رغبة األخ األعزب 

في الحصول على 
  االرباح كاملة 

  ب
طيبة األخ األعزب   ج  طمع األخ األعزب 

  وتقديره لظروف أخيه 
    د

منازلهمهذه العبارة تأكيد للقيمة  نل من بيوقحبوب ويزحف به عبر الحيأخذ كل ليلة من مخزونه كيًسا من ال  ٤
 :السلمية

  أ

الصدقة تقي من 
  مصارع السوء 

  ب

مانقص مال من 
  الصدقة 

أن تبدو الصدقات فنعم   ج
هي وإن تخفوها 

وتؤتوها الفقراء فهو 
  خير لكم 

    د

 : حدث هذا الوقف في( خر عانق كل منهما األ)  ٥
    د  الذروة   ج  المقدمة   ب  الخاتمة   أ

  ؟(كيس البوب كل ليلة تفريغ) خوين على القيام بنفس العمل م يدل اتفاق األعال  ٦

  أ
تفكير كل أخ في 

  مصلحة أخية 
  ب

تفكير كل أخ في 
  مصلحته الشخصية 

تفكير كل أخ للحصول   ج
  على األرباح 

    د

 :معنى كلمة ينفذ  ٧
    د  ينتهي   ج  يكتمل   ب  يزداد   أ

  ر يأخذ كل ليلة كيًسايفرغه في مخزن أخيه ؟يخ الكبماهو السبب الذي جعل األ  ٨

  أ
وجد احتياجاته نه أل

أقل من احتياجات 
  .أخيه

  ب
ن أكياس البوب أل

  كثيرة
ن مخزن أخيه أكبر أل  ج

  من مخزنه
    د

  ضد كلمة بسيطة   ٩
    د  ممكنة   ج  صعبة   ب  سهلة   أ

  مفرد الحبوب    حبة   ١٠
    د    ج  خطأ   ب  صح   أ

  عملته .............. سررت :  اإلمالئيالرسم   ١١
  الأ  د  لئال  ج  بما   ب  بم   أ

  ظلمني ................... عفوت   ١٢
  لئال   د  عم   ج  عمن   ب  أال   أ

  طالما كلمة موصولة من مقطعين   ١٣
    د    ج  خطأ  ب  صح  أ

  إن الشرطية رسمت رسما صحيحا في قولنا إنشاء هللا  ١٤
    د    ج  خطأ   ب  صح  أ

  ممن أخذت الواجب ؟ تقدم حرف الجر على االستفهام فوصلتا    ١٥
    د    ج  خطأ   ب  صح  أ

  فإن لم يستجيبوا لك الكلمات المفصولة خطا هي إن الشرطية ولم النافية   ١٦
    د    ج  خطأ   ب  صح  أ

  حرف الهاء من الحروف النازلة عن السطر في خط الرقعة :الرسم الكتابي   ١٧
    د    ج  خطأ   ب  صح  أ

  تكتب الهاء في أول كلمة هند هكذا   ١٨



٣ 
 

    د    ج  خطأ   ب  صح   أ
  خط الرقعة ترتكز كل حروفه على السطر   ١٩

    د    ج  خطأ  ب  صح  أ
  المسافات بين الكلمات متساوية في خط الرقعة   ٢٠

    د    ج  خطأ   ب  صح   أ
  بيت هللا الحرام أقدس البيوت    المفضل :األسلوب اللغوي    ٢١

  الحرام   د  البيوت   ج  أقدس   ب  بيت هللا   أ
  المواطن الحريص على خدمة وطنه أفضل من غيره أفضل اسم تفضيل   ٢٢

  أ
  صح 

  
  ب

    د    ج  خطأ 

  البيع مباح ماعدا بيع الربا  المستثنى في الجملة هو   ٢٣
  بيع الربا   د  مباح   ج  البيع   ب  ماعدا   أ

  ال يعالج البطالة سوى العمل   ٢٤
  استثناء   د  تمني   ج  مدح   ب  شرط   أ

  االستثناء وهما حرفان غير وسوى من أدوات   ٢٥
    د    ج  خطأ   ب  صح  أ

  المدن أكملي الفراغ باسم تفضيل ................ مكة   ٢٦
  المشرفة   د  الطاهرة   ج  المكرمة   ب  فضلى   أ

  على كل مواطن أن يكون شكور  ثم لوطنه شكور على وزن / الصنف اللغوي   ٢٧
  فاعل   د  فعول   ج  فعيل   ب  مفعول   أ

  الجندي مقدام في خدمة وطنه    مقدام   ٢٨
  اسم مكان   د  اسم مفعول   ج  اسم فاعل   ب  صيغة مبالغة   أ

  عند صياغة اسم المكان من الفعل سجد   ٢٩
  يسجد   د  مسجد   ج  سجود   ب  ساجد   أ

  قدمت موعد في تطبيق صحتي   ٣٠
  فاعل   د  مفعول   ج  َمْفعَل  ب  َمْفِعل  أ

  زمان من الفعل افتتح الخير والرزق    مفتتح اسم الصدقة مفتتح   ٣١
    د    ج  خطأ   ب  صح   أ

  نعم هللا أكملي الفراغ بصيغة مبالغة .......... الكافر   ٣٢
  يجحد   د  مجحود   ج  جاحد   ب  جحود   أ

  كل شيء هالك إال وجهه  المستثنى / الوظيفة النحوية   ٣٣
  وجهه   د  هالك   ج  إال   ب  كل شيء   أ

  حضر الطالب غير دمحم    إعراب دمحم   ٣٤
  اسم مجرور   د  مضاف إليه   ج  بدل   ب  مستثنى   أ

  ...............حضر الطالب إال   ٣٥
  أبوك   د  أخيك   ج  أخوك   ب  أخاك   أ

  عرفت تاجرا أمينا       أمينا   ٣٦
  بدل منصوب   د  نعت منصوب   ج  حال منصوب   ب  مفعول به   أ

  مر بمجلس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رجل جسمه قوي   نوع النعت   ٣٧
  شبه جملة   د  جملة فعلية   ج  جملة أسمية   ب  مفرد   أ

  األنبياء عمال يرتزقون من عمل أيديهم    يرتزقون نعت مفرد   ٣٨
    د    ج  خطأ   ب  صح   أ

  العمل ميزة لإلنسان المسؤول طابق النعت المنعوت في كل أحواله   ٣٩
    د    ج  خطأ   ب  صح   أ



٤ 
 

  قطفت األزهار سوى زهرة   نوع االستثناء    تام منفي   ٤٠
    د    ج  خطأ  ب  صح   أ

  

  انتهت  األسئلة مع تمنياتي لكن بإجابات موفقة                                      

  / معلمتكن                                                  

 


