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/ الدور األول( في مقرر لغتي الخالدة  الثالثاختبار نهاية الفصل الدراسي )   

هـ 1443 من العام الدراسي متوسط األولللصف    
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 السؤال األول: فهم المقروء 

 الحر  العمل مفهوم
 هذا مع  تتناسخخخخ   التي والفكرية  المادية وقدراته  إمكانياته  وتحديد فيها  العمل  يريد  التي للمهنة  الشخخخخ    تحديد عن  عبارة  الحر  العمل
 بمشخخار ة العمل وهو  اخر مفهوم له  يكون أن  يمكن  ولكن  التقليدية، والحرف المهن على  الحر  للعمل  العام المفهوم  يقتصخخر وال المجال

 . والقدرات الهدف نفس تملك  مجموعة
  تقلبخات  على يعتمخد  ولكنخه  الحكومي،  العمخل  مثخل  وروتيني  مؤمن  غير  فهو   الم خارر  بعض  حخدو  إمكخانيخة:  الحر  العمخل سخخخخلبيخات  من

 . السوق
 . المشرور الحكومي العمل مثل والغياب الحضور في اليومي الروتين الحر العمل في يشترر ال..  يجابياتها أما

 الكبيرة  الفرصخخخة  والشخخخرا  البيع مثل  معين مجال  في  فاعليته ومدى المال رأس فكرة  على  ويعتمد  بكثير أ بر المادي  العائد  يكون  غالبا  
 . تحقيقه الحكومي للعمل يمكن ال جدا   قصيرة وبفترة بسرعة العمل لمجال النجاح تحقيق في

 . لآلخرين الحياة في األ ثر المتطلبات توفير إلى باإلضافة الحر للعمل المقدمة المجاالت في التنوع
 من والتع  السخخن  بر بعد معاشخخات أو   تأمينات أو  امتيازات أي  به  توجد ال  انه الحر العمل في واالهم األ بر العي   الحر  العمل عيوب
  والمصاريف   التكاليف جميع  الحر العمل  صاح  تحمل.  لحظة  أي  في المال  رأس وخسارة  به  العمل  يتم  الذي  المجال فشل  خطر.  العمل

 . تنظيمه على القدرة عدم وال الوقت في نظام يوجد ال. ذلك  وغير والمرتبات

ر  إدا مبتدراا و ارم الموارد الب ــــريع والتنميع ا جتمت يع   والتي تهدف  لى تنظيم وتإفي     تعتبر منصــــع العمح الإح
ر في المملكع للمـستممع في  يجتد فر   مح للـسعودييو والـسعوديتا   . وتتيح المنـصع  ـصدار وقيقع العمح الإحر  العمح الإح

 مو خالح  جراءاا سريعع وميسرم   وا ستفتدم مو الممي اا والخدمتا المقدمع .

 مالهدف من انشاء منصة العمل الُحر ؟ أ/ 
................................................................................................................................... ...

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

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.  /ب
 
 د. إوار  مقتح ج.   قصعب.   عر أ.  نوع النص السابق   1

  توجد به أي أ.  ب العمل الحرمن عيو   2
  امتيت اا أو تأمينتا

 بعد كبر السو 

  ي ترط   ب.
 الروتيو

المتدي  العتئد ج. 
 أكبر

التنوع في  د. 
 المجت ا

إمكانية حدوث بعض المخاطر فهو غير   ٣
 يعتمد على تقلبات السوق. مؤمن وروتيني  

العمح  ج.  العمح الإر ب.  العمح الإكومي أ. 
 العسكري 

السالح  د. 
       الجوي

الموارد  ج.  الخدمع المدنيع   ب.  الصإع   أ. منصة العمل الُحر إحدى مبادرات وزارة   ٤
الب ريع والتنميع  

 ا جتمت يع 

 التعليم د. 

 
 أجيبي بـ )صح( أو )خطأ( بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. /ج

العمل الحر عبارة عن تحديد الشخص للمهنة التي يريد العمل فيها وتحديد   1
 التي تتناسب مع هذا المجال إمكانياته وقدراته المادية والفكرية 

 ب. خطأ  أ. صح 

 ب. خطأ  أ. صح  يقتصر المفهوم العام للعمل الحر على المهن والحرف التقليدية 2

10 
 طتلبتي النجيبع استعيني بتهلل قم أجيبي  لى األسئلع التتليع

 بسم هللا الرإمو الرإيم

 اللهم   سهح    مت جعلته سهالا وأنا تجعح الإ و  ذا  ئا سهالا 
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 الرسم الكتابي - السؤال الثاني: الرسم اإلمالئي

 
 الرسم اإلمالئي ❖

 
 اإلجابة الصحيحة.اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل أ/ 

 
ب. الجملع   الجملع ا ستفهتميع أ.   توضع النقطة بعد:  1

     التعجبيع 
د. لفظ   ج. الجملع التتّمع 

 المنتدا 

كتبت الهمزة  الماء؟ يتألفمم  2
 المتوسطة في كلمة )يتألف( على..

 السطر د.        اليتءج.   ب. الواو  األلفأ.  

كلمة )شــــؤون( كتبت الهمزة على  3
 الواو؛ ألنها مضمومة وما قبلها...

 مكسور د.  ستكو  ج.   ب. مضموم            أ. مفتوح           

 مـ د.  غ ج.  ا ب.  م أ.  اختصار التاريخ الهجري 4

 

   ب/ أجيبي حسب المطلوب فيما يأتي:

 (  ضعي عالمة الترقيم المناسبة بين القوسين .   عدد سور القرآن الكريم )  كم  -1

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

 ( تفاؤلعللي كتابة الهمزة على الواو في كلمة ) -2

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

 

 الرسم الكتابي ❖
 
 .اكتبي العبارة التالية بخط الرقعة ، مع ُمراعاة القواعد األساسية لخط الرقعة أ/ 
 

 إن التعليم هو الركيزة األساسية التي نحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي .             
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ب. خطأ  أ. صح  الوقت  في  نظام  يوجد ال  تمن عيوب العمل الحر بالنسبة للوق 3

ــترط في العمل الحر الروتين اليومي في الحضــور والغياب مثل العمل   4 الحكومي  يش
 المشروط.

 ب. خطأ  أ. صح 

 ب. خطأ  أ. صح  تحقيق النجاح لمجال العمل بسرعة وبفترة قصيرة جداً يمكن في العمل الحر  5

6 

6 
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 بـ )صح( أو )خطأ( بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. أجيبي ب/

 
 األسلوب اللغوي –السؤال الثالث: الصنف اللغوي 

 
 الصنف اللغوي ❖

 
 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. 

 
 

 األسلوب اللغوي: ❖
 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. ❖

 ب. خطأ  أ. صح حرف الذال والدال ينزالن أسفل السطر في خط الرقعة.  1

 ب. خطأ  أ. صح حرف الذال ينتهي بحلية في خط الرقعة  2

عند رسم حرف الباء في خط الرقعة فإنه يكون أصغر من رسمه في  3
 خط النسخ

 ب. خطأ  أ. صح

 حدد المشار إليه في العبارة اآلتية: 1
 االكسجين سيد العناصر في هذا العالم

 د. العتلم  مذا ج.  سيد  ب. األكسجيو أ.  

 منتك  د.     منتلك ج.  منت   ب. ذاك  أ.  إشارة للمكان البعيد ...اسم  2

 أكملي باسم إشارة مناسب 3
 ولد محبوب .......

 د. مذاو  ج. مؤ ء ب. مذه                                           أ. مذا                                     

 التي د.  نإو ج.   مت ب.  مو أ.  من األسماء الموصولة الخاصة 4

 مت ـ مو د.  اللذاو ـ اللتتو ج.            الالتي ـ الالئي  ب. الذي ـ التي أ.   جميع األسماء الموصولة مبنية ماعدا   5

 المدرسة الفتاة التي تفوقت( مت  ر  )ك 6
 االسم الموصول في الجملة:

 تفوقاد.  التيج.  الفتتمب.                      المدرسعأ. 

ـمن  1 نـــا  ـت ـحمـــاـي تـــاج  ـح ـت ئـــة  ـي ـب "اـل
الملوثات" لتقوية الخبر ندخل على 

 الجملة االسمية:

 د.    ج.  ليس  ب.  و  أ. مت 

تــدخــل على  2 التي  النفي  من أدوات 
 االسمية ...الجملة  

 لو  د.    النتميع ج.  لم  ب. ليس أ.  

ــمية تتألف من ركنين   3 الجملة االســ
 أساسيين هما....

الجتر  ج.   الفعح والفت حب.  المبتدأ والخبر أ.  
 والمجرور

مستقنى  د. 
 والمستقنى منه 

تدل   4 حلمي(  ألحقق  أدرس  )سوف 
الفعل  على  بدخولها  سوف 

 المضارع 

أ. المستقبح  
 القريب 

المستقبح  ب. 
 البعيد 

 د. الرجيح  التقليحج.  

إن  العمل المهني والحرفي شرٌف   5
 وواجب ديني واجتماعي .

 ـفـعـليــع  لــعـجمـ أ.  
  مقبتع

  اســـــمـيع ـلعجمب. 
 مقبتع

عجم  ج. ع    ـل اســـــمـي
 منفيع

 فعليــع  لــعجمد.  
 نفيعم

السين وسوف حرفان يختصان  6
 بالفعل ... 

المتضي  ج.    المضترع ب.          المتضي    أ.
      والمضترع 

 األمرد. 

6 

6 
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 السؤال الرابع: الوظيفة النحوية

 
 : أ/ صلي العبارات في العمود )أ(  بما يناسبها من العمود )ب(

 

 ب  أ 

 بتلواوفت ح مرفوع   العتمح إرفته . يتقو  ١

 وب فعح مضترع منص  .   والموطني آمتح  تتإققح  يفي وطن  ٢

      مفعوح به منصوب  في نهضع الوطو .  المعلموو يسهم ٣

 فعح مضترع مرفوع   هللا أجر المؤمنيو .  يضيعلو  ٤

 مضتف  ليه مجرور بتليتء     

 
 
 رة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائ /ب 

 

 

 " ااألرض"فإذا وصل الماء إلى سطح  ١
مجرور ما تحته خط مضاف إليه 

 وعالمة جره ... 

     سكوو الد.     يتءالج.        كسرمب. ال     الفتإع  أ.  

 ( عالمةالصالة عن وقتها  تؤخر )ال ٢
 الفعل المضارع... جزم

 إذف النوود.  السكوو ج.   الضمع  ب.  لكسرم أ. ا

 ختل  د تئي لكو بتلتوفيق والنجتح

6 

تيبيمعلمع المــتدم: وسميع  الع  



 

 

 

                   

ــ       ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لدة / الدور األول( في مقرر لغتي الخا الثالثاختبار نهاية الفصل الدراسي )   

هـ 1443 من العام الدراسي متوسط األولللصف    
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 السؤال األول: فهم المقروء 

 الحر  العمل مفهوم
 هذا مع  تتناسخخخخ   التي والفكرية  المادية وقدراته  إمكانياته  وتحديد فيها  العمل  يريد  التي للمهنة  الشخخخخ    تحديد عن  عبارة  الحر  العمل
 بمشخخار ة العمل وهو  اخر مفهوم له  يكون أن  يمكن  ولكن  التقليدية، والحرف المهن على  الحر  للعمل  العام المفهوم  يقتصخخر وال المجال

 . والقدرات الهدف نفس تملك  مجموعة
  تقلبخات  على يعتمخد  ولكنخه  الحكومي،  العمخل  مثخل  وروتيني  مؤمن  غير  فهو   الم خارر  بعض  حخدو  إمكخانيخة:  الحر  العمخل سخخخخلبيخات  من

 . السوق
 . المشرور الحكومي العمل مثل والغياب الحضور في اليومي الروتين الحر العمل في يشترر ال..  يجابياتها أما

 الكبيرة  الفرصخخخة  والشخخخرا  البيع مثل  معين مجال  في  فاعليته ومدى المال رأس فكرة  على  ويعتمد  بكثير أ بر المادي  العائد  يكون  غالبا  
 . تحقيقه الحكومي للعمل يمكن ال جدا   قصيرة وبفترة بسرعة العمل لمجال النجاح تحقيق في

 . لآلخرين الحياة في األ ثر المتطلبات توفير إلى باإلضافة الحر للعمل المقدمة المجاالت في التنوع
 من والتع  السخخن  بر بعد معاشخخات أو   تأمينات أو  امتيازات أي  به  توجد ال  انه الحر العمل في واالهم األ بر العي   الحر  العمل عيوب
  والمصاريف   التكاليف جميع  الحر العمل  صاح  تحمل.  لحظة  أي  في المال  رأس وخسارة  به  العمل  يتم  الذي  المجال فشل  خطر.  العمل

 . تنظيمه على القدرة عدم وال الوقت في نظام يوجد ال. ذلك  وغير والمرتبات

ر  إدا مبتدراا و ارم الموارد الب ــــريع والتنميع ا جتمتليع ت والتل تتدظ  لو تنيي  وتإ ي    تعتبر منصــــع العمح الإح
ر فل المملكع للمـستممع فل  يجتد فر  لمح للـسعودييو والـسعوديتا   . وتتيح المنـصع  ـصدار وقيقع العمح الإحر  العمح الإح

 ح  جراءاا سريعع وميسرم ت وا ست تدم مو الممي اا والخدمتا المقدمع .مو خال

 مالهدف من انشاء منصة العمل الُحر ؟ أ/ 
ر فل المملكع للمستممع فل  يجتد فر  لمح للسعودييو والسعوديتا  ...........  . ..........تتدظ  لو تنيي  وتإ ي  العمح الإح

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.  /ب
 
 د. إوار  مقتح ج.   قصعب.   عر أ.  نوع النص السابق   1

  توجد به أي أ.  العمل الحرب من عيو   2
  امتيت اا أو تأمينتا

 بعد كبر السو 

  ي ترط   ب.
 الروتيو

العتئد المتدي  ج. 
 أكبر

التنوع فل  د. 
 المجت ا

إمكانية حدوث بعض المخاطر فهو غير   ٣
 يعتمد على تقلبات السوق. مؤمن وروتيني  

العمح  ج.  العمح الإر ب.  العمح الإكومل أ. 
 العسكري 

السالح  د. 
       الجوي

الموارد  ج.  الخدمع المدنيع   ب.  الصإع   أ. منصة العمل الُحر إحدى مبادرات وزارة   ٤
الب ريع والتنميع  

 ا جتمتليع 

 التعلي  د. 

 
 بـ )صح( أو )خطأ( بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. أجيبي /ج

العمل الحر عبارة عن تحديد الشخص للمهنة التي يريد العمل فيها وتحديد   1
 إمكانياته وقدراته المادية والفكرية التي تتناسب مع هذا المجال 

 ب. خطأ  أ. صح 

 ب. خطأ  أ. صح  المهن والحرف التقليديةيقتصر المفهوم العام للعمل الحر على  2

10 
 طتلبتل النجيبع استعينل بتهلل ق  أجيبل للو األسئلع التتليع

هللا الرإمو الرإي بس    

 اللت    ستح    مت جعلته ستالا وأنا تجعح الإ و  ذا  ئا ستالا 
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 الرسم الكتابي - السؤال الثاني: الرسم اإلمالئي

 
 الرسم اإلمالئي ❖

 
 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.أ/ 

 
ب. الجملع   الجملع ا ست تتميع أ.   توضع النقطة بعد:  1

     التعجبيع 
د. ل ي   ج. الجملع التتّمع 

 المنتدا 

كتبت الهمزة  الماء؟ يتألفمم  2
 المتوسطة في كلمة )يتألف( على..

 السطر د.        اليتءج.   ب. الواو  األلظأ.  

كلمة )شــــؤون( كتبت الهمزة على  3
 الواو؛ ألنها مضمومة وما قبلها...

 مكسور د.  ستكو  ج.   ب. مضمو             أ. م توح           

 مـ د.  غ ج.  ا ب.    أ.  اختصار التاريخ الهجري 4

 

   ب/ أجيبي حسب المطلوب فيما يأتي:

 عدد سور القرآن الكريم )    (  ضعي عالمة الترقيم المناسبة بين القوسين .كم  -1

 ......... ............ . ؟......... .............. 

 ( تفاؤلالهمزة على الواو في كلمة )عللي كتابة  -2

 ........ ............................  قبلتت ستكو ألنتت مضمومع ومت....... 

 

 الرسم الكتابي ❖
 
 .اكتبي العبارة التالية بخط الرقعة ، مع ُمراعاة القواعد األساسية لخط الرقعة أ/ 
 

 إن التعليم هو الركيزة األساسية التي نحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي .             
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ب. خطأ  أ. صح  الوقت  في  نظام  يوجد ال  تمن عيوب العمل الحر بالنسبة للوق 3

ــترط في العمل الحر الروتين اليومي في الحضــور والغياب مثل العمل الحكومي   4 يش
 المشروط.

 ب. خطأ  أ. صح 

 ب. خطأ  أ. صح  بسرعة وبفترة قصيرة جداً تحقيق النجاح لمجال العمل  يمكن في العمل الحر  5

6 

6 
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 بـ )صح( أو )خطأ( بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. أجيبي ب/

 
 األسلوب اللغوي –السؤال الثالث: الصنف اللغوي 

 
 الصنف اللغوي ❖

 
 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. 

 
 

 األسلوب اللغوي: ❖
 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة. ❖

 ب. خطأ  أ. صح حرف الذال والدال ينزالن أسفل السطر في خط الرقعة.  1

 ب. خطأ  أ. صح حرف الذال ينتهي بحلية في خط الرقعة  2

عند رسم حرف الباء في خط الرقعة فإنه يكون أصغر من رسمه في  3
 خط النسخ

 ب. خطأ  أ. صح

 حدد المشار إليه في العبارة اآلتية: 1
 االكسجين سيد العناصر في هذا العالم

 د. العتل   مذا ج.  سيد  ب. األكسجيو أ.  

 منتك  د.     منتلك ج.  منت   ب. ذاك  أ.  إشارة للمكان البعيد ...اسم  2

 أكملي باسم إشارة مناسب 3
 ولد محبوب .......

 د. مذاو  ج. مؤ ء ب. مذه                                           أ. مذا                                     

 التل د.  نإو ج.   مت ب.  مو أ.  من األسماء الموصولة الخاصة 4

 مت ـ مو د.  اللذاو ـ اللتتو ج.            الالتل ـ الالئل  ب. الذي ـ التل أ.   جميع األسماء الموصولة مبنية ماعدا   5

 المدرسة الفتاة التي تفوقت( مت  ر  )ك 6
 االسم الموصول في الجملة:

 ت وقاد.  التلج.  ال تتمب.                      المدرسعأ. 

ـمن  1 نـــا  ـت ـحمـــاـي تـــاج  ـح ـت ئـــة  ـي ـب "اـل
الملوثات" لتقوية الخبر ندخل على 

 الجملة االسمية:

 د.    ج.  ليس  ب.  و  أ. مت 

تــدخــل على  2 التي  النفي  من أدوات 
 االسمية ...الجملة  

 لو  د.    النتميع ج.  ل   ب. أ. ليس 

ــمية تتألف من ركنين   3 الجملة االســ
 أساسيين هما....

الجتر  ج.   ال عح وال تلحب.  المبتدأ والخبر أ.  
 والمجرور

مستقنو  د. 
 والمستقنو منه 

تدل   4 حلمي(  ألحقق  أدرس  )سوف 
الفعل  على  بدخولها  سوف 

 المضارع 

أ. المستقبح  
 القريب 

المستقبح  ب. 
 البعيد 

 د. الرجيح  التقليحج.  

إن  العمل المهني والحرفي شرٌف   5
 وواجب ديني واجتماعي .

 ـفـعـليــع  لــعـجمـ أ.  
  مقبتع

جمـلع اســـــمـيع  ب. 
 مقبتع

عجم  ج. ع    ـل اســـــمـي
 من يع

 فعليــع  لــعجمد.  
 ن يعم

السين وسوف حرفان يختصان  6
 بالفعل ... 

المتضل  ج.    ب. المضترع          المتضل    أ.
      والمضترع 

 األمرد. 

6 

6 
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 السؤال الرابع: الوظيفة النحوية

 
 : أ/ صلي العبارات في العمود )أ(  بما يناسبها من العمود )ب(

 

 ب  أ 

 بتلواوفتلح مرفوع  3 العتمح إرفته . يتقو  ١

 وب فعح مضترع منص 4 .   والموطني آمتح  تتإققح  لفل وطن  ٢

      م عوح به منصوب  فل نتضع الوطو .  المعلموو يست  ٣

 فعح مضترع مرفوع  1 هللا أجر المؤمنيو .  يضيعلو  ٤

 مضتظ  ليه مجرور بتليتء   2  

 
 
 رة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائ /ب 

 
 
 

 

 " ااألرض"فإذا وصل الماء إلى سطح  ١
مجرور ما تحته خط مضاف إليه 

 وعالمة جره ... 

     سكوو الد.     يتءالج.        كسرمب. ال     ال تإع  أ.  

 ( عالمةالصالة عن وقتها  تؤخر )ال ٢
 الفعل المضارع... جزم

 إذظ النوود.  السكوو ج.   الضمع  ب.  لكسرم أ. ا

 ختل  دلتئل لكو بتلتوفيق والنجتح

6 

العتيبل معلمع المــتدم: وسميع  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 
 04الدرجة رقما  الدرجة كتابة المراجع : ...................المصحح : 

          التوقيع : التوقيع :

 هـ3001 الدراسي للعام –) الدور األول (  – الثالثختبار نهاية الفصل الدراسي ا

 ........................................................................................................اسم الطالب :  

 

 الصف : األول المتوسط )      (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                              األول : فهم المقروء :السؤال 

 

 إنَّ الماء النقي في وصفه الكيميائي ُمَرّكب من اّتحاد غازين : أحدهما األكسجين سيد العناصر في هذا العالم ، وهو    

 واآلخر الهيدروجين أخف هذين الغازين وزًنا . وباّتحاد جزأين من الثاني وجزٍء من األول الذي عليه مدار تنفسنا ،

يه ماًء .  يتألف ذاك السائل الذي ُنسمِّ

ه الظمآن ، وال يستسيغ شربه ؛ ألّن المياه     والماء في تكوينه األساس ليس له لوٌن ، وال رائحٌة ، وال طعٌم ، وقد َيُمجُّ

 بذات النقاوة الكيميائية ، وإْن كانت أحسن طعًما وأحلى مذاًقا .التي نشربها ليست 

 :( أمام العبارات التالية  ×( أو )  بعد قراءة النص السابق ضع عالمة ) **   

 

  الماء ُمرّكب من اتحاد ثالثة غازات . 3

  األكسجين سيد العناصر في هذا العالم . 2

  وال طعم ، وال رائحة . الماء ليس له لون ، 1

  المياه التي نشربها ليست بذات النقاوة الكيميائية . 0

  وزًنا من األكسجين . الهيدروجين أخف 5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

                                                                                  : الصحيحة اإلجابة اختر**       : الصنف اللغوي:  الثاني السؤال 

 

  حدد المشار إليه في العبارة التالية : ) األكسجين سيد العناصر في هذا العالم ( . -3

 العالمد ـ             العناصرجـ ـ             سيد  -ب األكسجين  -أ 

 .  ) هناك تقع مدرستي ( ، ) هناك ( اسم إشارة دلّ على : -2

   مكان ال ُيرىد ـ          مكان بعيد -جـ        مكان قريب  -ب        مكان متوسط  -أ 

 اسم اإلشارة المعرب من أسماء اإلشارة التالية : -1

 هذهد ـ             هذاجـ ـ             ذلك  -ب هذان  -أ 

 .  من األسماء الموصولة الخاصة : -0

 ماد ـ        هذا  -جـ       َمنْ   -ب        التي -أ 

  األسماء الموصولة مبنية ، ما عدا : جميع -5

 َمْن و َماد ـ             الذي و التيجـ ـ            الذبن والالتي  -ب اللذان واللتان  -أ 

 . تنقسم األسماء الموصولة إلى : -6

 خاصة ومحددةد ـ        مشتركة وعامة -جـ        نكرة ومعرفة  -ب      مشتركة وخاصة  -أ 

 

  

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 ......إدارة التعليم بمنطقة 
  .............مدرسة : 

 المادة : لغتي الخالدة
 المتوسط الصف : األول

 الزمن : ساعتان
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           : التالية العبارات أمام) × (  أو(  )  عالمة ضع**     : الوظيفة النحوية:  الثالث السؤال

 

  الم األمر ( حروف تجزم الفعل المضارع . –ال الناهية  –) لم  3

  ُيعرب المضاف حسب موقعه في الجملة ، أما المضاف إليه فيعرب مضافا إليه مجرور . 2

  ُيرفع الفعل المضارع إذا لم ُيسبق بناصب أو جازم . 1

  ) نصحت األم ابنها ( ، المضاف إليه في الجملة السابقة : اسم ظاهر . 0

  ) العامالن لن يخونا أمانتهما ( ، عالمة نصب الفعل المضارع ) يخونا ( هي : األلف . 5

  كتاًبا التوحيد ( ، الجملة السابقة " صحيحة " . ) ذاكرتُ  6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

             : التالية العبارات أمام) × (  أو(  )  عالمة ضع**  :  األسلوب اللغوي:  الرابع السؤال

                                                   

  الفعل الماضي ُيسبق بـ ) السين و سوف ( . 3

  الشباب عماد األمة ( ، الجملة االسمية السابقة مثبتة بداللة " إّن " . ) إنّ  2

     الجملة السابقة هي : جملة خبرية مثبتة .) اإلنسان في حاجة إلى الطعام ليقوى ( ،  1

  الجملة الفعلية المثبتة هي التي لم ُتسبق بأداة نفي . 0

  الجملة االسمية المثبتة هي التي تخلو من أدوات النفي . 5

  أداة النفي الخاصة بالفعل الماضي فقط هي : ) ما ( . 6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

              ** اختر اإلجابة الصحيحة :                            : الرسم اإلمالئي:  الخامس السؤال   

 

  الهمزة المتوسطة على ألف إذا كانت ساكنة وما قبلها : ُتكتب -3   

 ساكند ـ          مكسورجـ ـ         مفتوح  -ب مضموم  -أ 

 . الهمزة المتوسطة مفتوحة وما قبلها مفتوح في كلمة : -2

ل  -ب     تأخير  -أ   جزأيند ـ      نشأة -جـ       تأمُّ

 نهاية الجملة نضع عالمة الترقيم : في -1

 ! (التعجب ) د ـ          االستفهام ) ؟ (جـ ـ          النقطة ) . (  -ب الفاصلة ) ، (  -أ 

 .  ) ج ( عالمة اختصار كلمة : -0

 هجريد ـ      سؤال -جـ      ميالدي  -ب جواب  -أ 

  المتوسطة مضمومة وما قبلها ساكن ، في كلمة : الهمزة -5

 يملؤها د ـ             سؤالجـ ـ             كؤوس  -ب      التساؤل  -أ 

 . أقوى الحركات : -6

 السكوند ـ       الفتحة -جـ       الضمة  -ب    الكسرة  -أ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        : التالية العبارات أمام) × (  أو(  )  عالمة ضع**       السؤال السادس : الرسم الكتابي :  

       

  حرف الذال ينتهي بحلية في خط الرقعة . 3

  حرفا ) ت ، ث ( ترسم النقطتان والثالث منفردة في خط النسخ . 2

  . عند كتابة حرف الدال في خط الرقعة في وسط الكلمة يتصل بما قبله وال يتصل بما بعده 1

  . حرف الباء في خط الرقعة فإنه يكون أصغر من رسمه في خط النسخ عند رسم 0

  . يرسم حرفا التاء والثاء كحرف الباء مع زيادة نقطتين وثالث نقاط 5

  . عند كتابة حرف الدال بخط النسخ ينتهي بحلية 6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهت األسئلة

 ........................معلمك /                                     ى  ...                              وفقك هللا تعال        
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 
 04الدرجة رقما  الدرجة كتابة لمراجع :ا ...............المصحح : 

          : التوقيع التوقيع :

 هـ3001 الدراسي للعام –) الدور األول (  – الثالثختبار نهاية الفصل الدراسي ا

 ........................................................................................................اسم الطالب :  

 

 الصف : األول المتوسط )      (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                              ول : ههم المررو  :السؤال األ

 

 إنَّ الما  النري هي وصفه الكيميائي ُمَرّكب من اّتحاد غازين : أحدهما األكسجين سيد العناصر هي هذا العالم ، وهو    

 واآلخر الهيدروجين أخف هذين الغازين وزًنا . وباّتحاد جزأين من الثاني وجزٍ  من األول الذي عليه مدار تنفسنا ،

يه ماً  .  يتألف ذاك السائل الذي ُنسمِّ

ه الظمآن ، وال يستسيغ شربه ؛ ألّن المياه     والما  هي تكوينه األساس ليس له لوٌن ، وال رائحٌة ، وال طعٌم ، وقد َيُمجُّ

 بذات النراوة الكيميائية ، وإْن كانت أحسن طعًما وأحلى مذاًقا .التي نشربها ليست 

 :( أمام العبارات التالية  ×( أو )  بعد قرا ة النص السابق ضع عالمة ) **   

 

 خطأ الما  ُمرّكب من اتحاد ثالثة غازات . 3

 صح األكسجين سيد العناصر هي هذا العالم . 2

 صح وال طعم ، وال رائحة . الما  ليس له لون ، 1

 صح المياه التي نشربها ليست بذات النراوة الكيميائية . 0

 صح وزًنا من األكسجين . الهيدروجين أخف 5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

                                                                                  : الصحيحة اإلجابة اختر**       : الصنف اللغوي:  الثاني السؤال 

 

  حدد المشار إليه هي العبارة التالية : ) األكسجين سيد العناصر هي هذا العالم ( . -3

 العالمد ـ             العناصرـ  جـ            سيد  -ب األكسجين  -أ 

 .  ) هناك ترع مدرستي ( ، ) هناك ( اسم إشارة دلّ على : -2

   مكان ال ُيرىد ـ          مكان بعيد -جـ        مكان قريب  -ب        مكان متوسط  -أ 

 اسم اإلشارة المعرب من أسما  اإلشارة التالية : -1

 هذهد ـ             هذاجـ ـ             ذلك  -ب هذان  -أ 

 .  من األسما  الموصولة الخاصة : -0

 ماد ـ        هذا  -جـ       َمنْ   -ب        التي -أ 

  جميع األسما  الموصولة مبنية ، ما عدا : -5

 َمْن و َماد ـ             الذي و التيجـ ـ            الذبن والالتي  -ب اللذان واللتان  -أ 

 . تنرسم األسما  الموصولة إلى : -6

 خاصة ومحددةد ـ        مشتركة وعامة -جـ        نكرة ومعرهة  -ب      مشتركة وخاصة  -أ 

 

  

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطرة ......
  مدرسة : ................

 المادة : لغتي الخالدة
 المتوسط الصف : األول

 الزمن : ساعتان
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           : التالية العبارات أمام) × (  أو(  )  عالمة ضع**     : الوظيفة النحوية:  الثالث السؤال

 

 صح الم األمر ( حروف تجزم الفعل المضارع . –ال الناهية  –) لم  3

 صح ُيعرب المضاف حسب موقعه هي الجملة ، أما المضاف إليه هيعرب مضاها إليه مجرور . 2

 صح ُيرهع الفعل المضارع إذا لم ُيسبق بناصب أو جازم . 1

 خطأ ) نصحت األم ابنها ( ، المضاف إليه هي الجملة السابرة : اسم ظاهر . 0

 خطأ العامالن لن يخونا أمانتهما ( ، عالمة نصب الفعل المضارع ) يخونا ( هي : األلف .)  5

 خطأ ) ذاكرُت كتاًبا التوحيد ( ، الجملة السابرة " صحيحة " . 6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

             : التالية العبارات أمام) × (  أو(  )  عالمة ضع**  :  األسلوب اللغوي:  الرابع السؤال

                                                   

 خطأ الفعل الماضي ُيسبق بـ ) السين و سوف ( . 3

 صح ) إّن الشباب عماد األمة ( ، الجملة االسمية السابرة مثبتة بداللة " إّن " . 2

 صح    .الجملة السابرة هي : جملة خبرية مثبتة ) اإلنسان هي حاجة إلى الطعام ليروى ( ،  1

 صح الجملة الفعلية المثبتة هي التي لم ُتسبق بأداة نفي . 0

 صح الجملة االسمية المثبتة هي التي تخلو من أدوات النفي . 5

 صح أداة النفي الخاصة بالفعل الماضي هرط هي : ) ما ( . 6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

              ** اختر اإلجابة الصحيحة :                            : الرسم اإلمالئي:  الخامس السؤال   

 

  ُتكتب الهمزة المتوسطة على ألف إذا كانت ساكنة وما قبلها : -3   

 ساكند ـ          مكسورجـ ـ         مفتوح  -ب مضموم  -أ 

 . المتوسطة مفتوحة وما قبلها مفتوح هي كلمة : الهمزة -2

ل  -ب     تأخير  -أ   جزأيند ـ      نشأة -جـ       تأمُّ

 هي نهاية الجملة نضع عالمة الترقيم : -1

 ! (التعجب ) د ـ          االستفهام ) ؟ (جـ ـ          النرطة ) . (  -ب الفاصلة ) ، (  -أ 

 .  ج ( عالمة اختصار كلمة : ) -0

 هجريد ـ      سؤال -جـ      ميالدي  -ب جواب  -أ 

  الهمزة المتوسطة مضمومة وما قبلها ساكن ، هي كلمة : -5

 يملؤها د ـ             سؤالجـ ـ             كؤوس  -ب      التساؤل  -أ 

 . أقوى الحركات : -6

 السكوند ـ       الفتحة -جـ       الضمة  -ب    الكسرة  -أ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        : التالية العبارات أمام) × (  أو(  )  عالمة ضع**       السؤال السادس : الرسم الكتابي :  

       

 خطأ حرف الذال ينتهي بحلية هي خط الرقعة . 3

 صح حرها ) ت ، ث ( ترسم النرطتان والثالث منفردة هي خط النسخ . 2

 صح . عند كتابة حرف الدال في خط الرقعة في وسط الكلمة يتصل بما قبله وال يتصل بما بعده 1

 صح . حرف الباء في خط الرقعة فإنه يكون أصغر من رسمه في خط النسخ عند رسم 0

 صح . يرسم حرفا التاء والثاء كحرف الباء مع زيادة نقطتين وثالث نقاط 5

 صح . عند كتابة حرف الدال بخط النسخ ينتهي بحلية 6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهت األسئلة

 ................معلمك /                                     ى  ...                              وفقك هللا تعال        
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