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 المتوسط )      (  األول الصف : 

 

 س
 

 المهارة 
 

 الدرجة  
 الدرجة 

 باألرقام  

 

 الدرجة باألحرف 
 

 المصحح 
 

 المراجع 
 

 المدقق 

      10 فهم المقروء  1

      6 الصنف اللغوي  2

      6 الوظيفة النحوية  3

      6 األسلوب اللغوي  4

      6 الرسم اإلمالئي  5

      6 الرسم الكتابي  6

      40 المجموع النهائي 
 

     السؤال األول : فهم المقروء :
حتى ولو كانت تدعي ذلك   ،معي  قاسية أنها را ما شعرت ثيك  ،ها أن تبكيلم أكن أتخيل أمي تلك األم القوية يمكن

ألنني أبالغ في اللعب  ربما   ؛إن ذلك كان يضايقني كثيرا إال ،اللعب وراء وعدم االنسياق   ،دروسيتدفعني لالجتهاد في ل

 .  أحبهاعني أشياء كثيرة  وتمنع غضبا،ها تزداد بعرائسي وألعابي مما يجعل
 

فأجدها ساهرة تنظف    المذاكرة،فيه عقاب  ي علأحيانا كنت أخرج من غرفتي التي اعتبرتها حبسي الدائم الذي فرض 

تتهربي  تريدين مساعدتي ل  ندروسك. اآلعودي إلى  لي:فأسرع لمساعدتها فتنهرني وتقول  األواني، البيت وتغسل 

لي   بقيا أقول " كم نفأنسحب بهدوء ودموعي تسبقني وأ  شيء،عب على كل لف تفضلين الالصي ، وفي !المذاكرةمن 

عذرها أنها لم تكن متعلمة وال تدري أن المذاكرة ال تحتاج إلى كل هذا الوقت وأنه البد لي أن   ؟العقابمن ساعات 

   ي أروح عن نفسي بين الحين والحين.ألعب ولو قليال لك
 

نعم بكت.. بكت كثيرا.. من الفرحة   ! كنت أراها قوية، وأحيانا قاسية ...ولكني لم أكن أتخيل أن أراها يوما تبكي ...

يوم علمت بنجاحي ...فأدركت ساعتها كم هي رقيقة وكم تحبني وكم ضحت من أجلي ...وخجلت من نفسي ألنني لم  

ية، ولم أجعل بيني وبينها لغة لطيفة من التفاهم وأدركت أن علي من اآلن أن أجعل بيننا حوارا  أفهمها منذ البدا

 واضحا ووعدا دائما بالنجاح. 

 ؟ ما ساعات العقاب في نظر البنت   -1

           ساعات االمتحانـ جـ               ساعات مساعدة األم -ب           ساعات المذاكرة  –أ 

    ما سر بكاء األم؟   -2

    من كثرة لعب ابنتها -جـ      فرحا بنجاح ابنتها -ب     حزنا على إهمال ابنتها  –أ 

   كانت األم تدفع ابنتها دائما نحو .... -3

     النوم مبكرا ـ جـ      مساعدتها في أعمال المنزل  -ب        االجتهاد في مذاكرتها  –أ 

 فأدركت ساعتها كم هي رقيقة!  المقصود بكلمة ساعتها ....  –  4

               قبلها -جـ            وقتها -ب         دقيقة   60 –أ 

 معنى االنسياق  ....  –  5

 التجبر                -جـ  االنقياد           -ب العصيان           –أ 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

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

 المادة : لغتي الخالدة 
 المتوسط  األول الصف : 

 الزمن : ساعتان 
 

   10  



 تحتاج المذاكرة في نظر األم إلى ......  –  6

               بعض الوقت  -جـ            كثيرا من الوقت  -ب           قليال من الوقت  –أ 

 قررت البنت أخيرا :     -7

 أن تجعل بينها وبين أمها حوارا واضحا.    -جـ         أن تهتم بالمذاكرة أكثر      -ب        أن تساعد أمها في أعمال البيت     –أ 

 

 ولو قليال "  وال تدري أن المذاكرة ال تحتاج إلى كل هذا الوقت وأنه البد لي أن ألعبقالت البنت : "   -8

 وضح   ؟تؤيدها أم تعارضهاهل ؟ ما رأيك في هذه المقولة 

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

 لماذا خجلت البنت من نفسها في النهاية؟ -9

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

   تصرف األم مع ابنتها؟عالم يدل  -10

................................................................................... 
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 ينقسم الضمير البارز المنفصل إلى ...    - 1 
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   أخيك  - جـ   أخاك  –  ب     أخوك -أ

 .    الجملة التي كتبت بشكل صحيح   -2

   لعل المواطنون مدركون.  جـ   لعل المواطنين مدركون.  –  ب     لعل المواطنين مدركين. -أ

 ...... عالمة جر المتفوقين ........                 سلمت على المتفوقين في مدرستي . -3
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 ......                  حرف ناسخ يفيد االستدراك -4
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 أجب حسب المطلوب   -ب

 على الجملة السابقة وغير ما يلزم (   " إن" أخوك ذو خلق طيب.                                      ) أدخل  -1

 ..................................................................................... 
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   ......   اشتملت على  أسلوب نهي الجملة التي  -1

 . أنت ال تشهدي بالزورـ  جـ   .  ال تشهدي بالزور  -ب    ال تشهدين بالزور   –أ 

   .ي اشتملت على نداء لكل رجل الجملة الت -2
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   .  األمر  - جـ    النهي  –  ب     النفي  -أ

 ....  " نقول  المهندسعندما ننادي "  -4

 .خطط البيوت ،المهندسيا أيها  ـ  جـ    .طط البيوت، خهندسم يا  -ب . المهندس ، خطط البيوتيا  –أ 

 ......    من حروف النداء   -5

 .    على  –هيا -أيها  - جـ   ىبل  –أال  – هيا  –  ب      أيا - أي  – يا  -أ

 ماذا تقول لزميلك إذا أردت أن تطلب منه الكف عن الفضول   -6
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .....     ( كتبت التاء مفتوحة ألنهاموت   –زيت    –صوت  ) كلمة  –  1

 آخر جمع المؤنث السالم    - جـ أواخر األسماء المؤنثة   –  ب ساكن الوسط  ثالثي اسم  -أ
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 نحذف ال التعريف كاملة  - جـ نحذف همزة ال التعريف فقط -ب نحذف الالم .  –أ 

   تاء عند .......  المربوطة التاء  تنطق   -5

 الوقف والوصل     - جـ الوصل فقط   –  ب الوقف فقط   -أ

   . .... والقمر (   التجارةوالرعي ) على   باءوال  الفاء والكافعند دخول    -6

 نحذف ال التعريف كاملة -جـ  . نحذف همزة ال التعريف فقط -ب .   شيئا نحذف ال  –أ 

 

   أمام العبارة الخاطئة(  x( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   ✓ضع عالمة )   -أ الرسم الكتابي : :  السادسالسؤال  

  يطمس رأس حرف الواو في خط الرقعة   –  1

    . عن السطر في خط الرقعة  لراء اينزل حرف    -2

  وجسم الراء(   رأس الفاء )    جزئينيتكون حرف الواو في خط الرقعة من    -3

 

 اكتب ما يلي بخط الرقعة  -ب

 ، وتؤدي واجباتها ومسؤولياتها. لمؤمنة الواعية تصون نفسهاا                          
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..................................................................................... ......................................................................................
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............................................................................................................................. ..............................................

................................................................................... ........................................................................................ 
 انتهت األسئلة 

 0بالـتــوفـيــق والـنـجـــاح كم ــــع تمنياتي لم

 إعداد قناة التعلم التفاعلي
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 40الدرجة رقما  الدرجة كتابة  المراجع : المصحح : عبدهللا 

           التوقيع :  التوقيع : 

 هـ1444 الدراسي  للعام –) الدور األول (  –  الثانيختبار نهاية الفصل الدراسي ا

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

 

 الصف : األول المتوسط )      ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                السؤال األول : فهم المقروء : 

 

َواتَّقُواْ ّللّاَ  ﴿: يصل بعضهم رحم بعض ، قال تعالى متعاِطف ،إنَّ من مقاصد الشريعة بناء مجتمعٍ إسالمّي متراحٍم     

لّما قدم النبّي صلى هللا عليه   :رضي هللا عنه هللا بن سالم الَِّذي تََساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم ( سورة النساء. قال عبد

المدينةَ انجفَل الناس إليه )أي : ذَهبوا إليه ( فكان أّول شيء سمعتُه تكلَّم به أن قال: )) يا أيّها الناس ، أفشوا  وسلم

 الّسالم ، وأطِعموا الّطعام ، وِصلوا األرحاَم ، وَصلّوا بالليل والنّاس نِيام ، تدخلوا الجنّة بسالم (( رواه الترمذّي .  

لة في الّدنيا مع ما يدخر هللا قطيعة الّرحم ِمن كبائ      ر الذّنوب ، تَوعَّد هللا عليها باللّعنِة والعقاب ، فعقوبتُها معجَّ

ل هللا لصاحبِه العقوبةَ   عليه الصالة والسالم : )) لصاحبها من العقوبة في اآلخرة ، يقول النبيّ  ما ِمن ذنٍب أجدر أن يعّجِ

  .بغي )أي : الظلم ( وقطيعة الرحم (( رواه الترمذيفي الّدنيا مع ما يدَّخره له في اآلخرة من ال

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

 

  اآلية الواردة في النص من سورة النساء .  1

      قطيعة الرحم من كبائر الذنوب . 2

    يتحدث النص السابق عن بّر الوالدين .  3

  انجفل الناس إليه ( تعني : ابتعدوا عنه . )  4

  ) البغي ( يُقصد به : ) قطيعة الرحم ( .  5
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 

 : أي مما يلي جمع تكسير  -1

 .   كتبد ـ              معلمون .جـ ـ               معلمات .   -ب .طالبَْين    -أ 

 .   ) الساعون(  نوع هذه الكلمة : -2

   مذكر سالم    جمعـ  د         جمع تكسير   -جـ          مفرد  -ب         جمع مؤنث سالم  -أ 

 جمع كلمة ) عاملة ( :  -3

 عاملون د ـ              عمال  جـ ـ              معامل    -ب   عامالت  -أ 

 .  : متى موعد سفر والدي ؟ االسم المبني هو -4

 والدي د ـ         سفر -جـ         موعد   -ب          متى   -أ 

   أسماء اإلشارة كلها : -5

 معربة د ـ               معربة عدا هذا وهذه جـ ـ               مبنية  -ب وهاتين عدا هذين  مبنية  -أ 

 .  :الطالب الذي تفوق محبوب ( االسم المبني في المثال السابق ، هو)  -6

 تفوق د ـ         الطالب -جـ          محبوب   -ب       الذي  -أ 

 

   

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

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

 المادة : لغتي الخالدة 
 المتوسط  الصف : األول

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

 

    كأّن ( .  – لكّن  –من الحروف الناسخة : ) إّن  1

    ليَت النجوُم قريبةٌ .  2

    إّن المدينتَين شاهدتان على التقّدم .  3

  يقع حرف الجّر بعد االسم المجرور .   4

    حروف الجّر تدخل على االسم الظاهر والضمير .  5

    عالمة جّر " المتفوقين " الكسرة الظاهرة . ) سلّمُت على المتفوق يَن ( ،  6
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 

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

                                                    

    يا ( .  –أيا   –من أدوات النداء : ) أي   1

  .   استفهامأسلوب  : الجملة السابقة هي   اختباراتكم  (.) يا زمالئي ، اجتهدوا في  2

    . عندما يتكرر النداء فإن الغرض من التكرار هو : التنبيه 3

    أسلوب األمر يتكون من الفعل المضارع المقرون بـ ) ال ( الناهية الجازمة .  4

    .   أسلوب النهي هو طلب الكف عن الفعل أو االمتناع عنه 5

    تمضيا يومكما فيما ال ينفع ( ، نوع األسلوب في العبارة هو : أسلوب نهي . ) ال  6
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

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

 

 :  الكلمة التي كتبت بشكل صحيح فيما يلي هي  - 1   

 بُنات األهرام د ـ              قُضاتجـ ـ              باتَ   -ب دراجاة  -أ 

 .  :  من مواضع رسم التاء المربوطة جمع التكسير، مثل -2

 صلوات د ـ         طائرات -جـ          بُناة  -ب         فَتيات  -أ 

 تأتي التاء المفتوحة في آخر بعض الحروف ، مثل : -3

 ذهْبتُ د ـ             أوالت جـ ـ             ليت  -ب بيت   -أ 

 .    عند دخول حرف ) الباء ( على كلمة ) الباب ( ، تُكتب :  -4

 بباب د ـ        باباب  -جـ        بلباب  -ب بالباب  -أ 

   عند دخول حرف ) الالم ( على كلمة ) الكتاب ( : -5

 نحذف ال التعريف كاملة د ـ              نحذف الالمجـ ـ               ال يحدث تغيير  -ب      نحذف همزة ال التعريف    -أ 

 .  عند دخول ) الالم المكسورة ( على كلمة ) اللبيب ( ، تُكتب :  -6

لبيب   -ب      ل لبيب  -أ   ل بيب د ـ         ل للبيب  -جـ          أل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

        

    .   الراء في خط النسخ ينزل منه جزء تحت السطر 1

    .    فإنه ينزل جزء منه تحت السطر  الرقعةبخط (  الزاء   عند كتابة حرفي ) الراء و  2

    عند رسم ) الراء و الزاء ( في خط الرقعة يكون في خط مائل نحو اليمين قليال .  3

    يُطمس رأس حرف الواو عند رسمه بخط الرقعة .  4

    .   ( تكون حرف الواو في خط الرقعة من اتصال حرفي ) س ، غي 5

    .   رأس الواو في خط النسخ يكون مفرغا   6
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهت األسئلة 

   6  

   6  

   6  

   6  






