
كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



3الصفحة 

السؤال الثالث:
الرسم اإلمالئي 

حويل الكلمات التالية إىل ما هو مطلوب مث بيين نوع اهلمزة .

نوع اهلمزةالفعلاملطلوب
مهزة وصل!خطأاسأل!خطأفعل أمر من الفعل سأل

مهزة وصل!خطأاستقباال!خطأمصدر لفعل سداسي من الفعل استقبل

2
.....................1...( ال ) التعريف حرفبدأت بـــــــألن التوضيح:................

3
/فعل أمر سداسي  .13فعل أمر ثالثي/ 2/فعل ماضي ثالثي  1

السؤال الرابع
الرسم الكتايب  :

......................1....الرقعة..........-ما نوع اخلط الذي كتبت به اجلملة السابقة :-1
-أعد كتابة اجلملة السابقة بنفس اخلط :-2

2
......................................................................................................................

3

3

4

4



4الصفحة 

السؤال اخلامس:
اسب لألمساء املعطاة) حتت كل حقل من√( أ ) ضع إشارة (   الصنف اللغوي  :

منقوصمقصورممدودصحيحالكلمة
!خطأكبري 

!خطأدنيا

!خطأالقاضي

!خطأالسماء

؟    : ثن االمسني اآلتيني-ب
1. عاملان: عامل -1
1. مسلمان: مسلم-2

السؤال السادس:
األسلوب اللغوي  :

؟يعض

1لإلسالم يف مكة ؟ ...... سنة دعا  الرسولكم.....-1
1؟ الرسولهو الصحايب اجلليل الذي خدم ......... من......-2
1من حتريق قرى النمل ؟ حذر النيب .........اذامل.......-3

4

4

√
√

√
√

3

3



5الصفحة 

السؤال السابع:
الوظيفة النحوية:

:الفعل الناسخ  وامسه  وخربه يحدد
.صارت السماء قريبة-1
.املرصد بيتاصار-2
3-.

السؤال الثامن:

التواصل الكتايب :

اكتيب موضوعا قصريا جتيب من خالله عن السؤال التايل : من هو املواطن الصاحل  ؟ 

يعتمد على أسلوب الطالبة مع مراعاة عالمات الرتقيم املناسبة
..........................................................

خربهامسهالفعل الناسخ
!خطأقريبة!خطأالسماء!خطأصار

!خطأبيتا!خطأاملرصد!خطأصار

)ضمري مسترت تقديره ( أنت!خطأكن

4

4

1
4

1
4

4

4



 

درجات )4السؤال األول "   فھم المسموع :  (

:املطلوبحسب
"، احنرف أهلها عن منهج هللا، وعن طريقه املستقيم، وصاروا نينوي"

- يعبد
-عليه السالم

بعبادة األصنام، واستعمروا على كفر 
به، وسخروا منه.

وذهب إىل شاطئ من هللا تعاىل، مث خرج من بينهم، فامتثل يونس ألمر ربه، وبلغ قومه، ووعدهم بنزول العذاب والعقاب
وعلم القوم أن يونس قد ترك القرية، فتحققوا حينئذ من أن العذاب سيأتيهم ال حمالة، وأن يونس نيب ال يكذب، البحر 

والبنات خوفًا 
صدق توبتهم ورجوعهم إليه، كشف عنهم العذاب، وأبعد عنهم -سبحانه-من العذاب الذي سيقع عليهم، فلما رأى هللا 

العقاب حبوله وقوته ورمحته.

].98متعناهم إىل حني) [يونس: و 

ما اسم النيب الذي ورد ذكره  يف النص ؟ ( يونس )- 1
2 -
؟ ( إىل شاطئ البحر ) لدعوته االستجابةأين  ذهب النيب  عندما يئس من  - 3
ماذا  فعل قومه عندما علموا خبروجه  من القر - 4

المملكة العربیة السعودیة
وزارة التربیة والتعلیم

لتعلیماإلدارة العامة للتربیة وا
التربیة والتعلیم   مكتب 

مدرسة  

المادة : لغتي  الخالدة 
الصف :األول المتوسط
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الزمن : تسعون دقیقة



):  4السؤال الثاين : فهم املقروء  (  

فتشاوروا فيما بينهم على ختفيف احلمولة البشرية، فاتفقوا على 
عمل قرعة والذي تقع عليه؛ يرمي نفسه يف البحر.

فوقعت القرعة على نيب هللا يونس، لكن القوم رفضوا أن يرمي يونس نفسه يف البحر، وأعيدت القرعة مرة أخرى، 
وألقى بنفسه يف البحر، - عليه السالم- أيًضا، فقام يونس

أن يبتلع يونس دون أن خيدش له حلًما، أو يكسر له عظًما؛ وكان يف انتظاره حوت كبري أرسله هللا له، وأوحى إليه
ففعل، قال تعاىل: (وإن يونس ملن املرسلني. إذ أبق إىل الفلك املشحون. فساهم فكان من املدحضني. فالتقمه احلوت 

].142-139وهو مليم) [الصافات: 
يه من هذا الكرب، قال تعاىل: (وذا ، ويدعوه أن ينج-عز وجل-وظل يونس يف بطن احلوت بعض الوقت، يسبح هللا 

النون إذ ذهب مغاضًبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني. 
].88-87فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني)[األنبياء: 

1 -
عت القرعة على النيب  ؟ ثالث مرات .كم مرة وق- 2
وأوحى إليه أن يبتلع يونس دون أن خيدش له حلًما، أو يكسر له عظًما؛مب أوحى هللا إىل احلوت ؟ - 3
ما الدعاء الذي قاله  النيب   وهو يف بطن احلوت ؟ ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني.- 4

درجات )4ليك : (:  اكتب ما ميلـى عالرسم اإلمالئي
يح، وملا قربت سن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حنو األربعني، حببت إليه العزلة، فكان يعتزل يف غار حراء، يتعبد فيه، ويتأمل هذا الكون الفس

أعد كتابة اجلملة التالية خبط النسخ مرة   ومرة أخرى  خبط الرقعـة   .) 3الرسم الكتايب  (

ابتسمت صحراء اجلزيرة العربية مع بشارة اخلري العميم



)4( الصنف النحوي

مربيا     امسه ( الرسول  ) خربه  مربيا كان الرسول

إن العلم  نور   امسه العلم   خربه نور 
ضع  خطا  حتت اإلجابة الصحيحة 

مدركني  ) -ليت  املواطنني  ( مدركون   -1
التوكيد )  -إّن  تفيد  ( التشبيه  -2

)4الصنف اللغوي :( 
ني   اآلتيتني مجع تكسري امجع الكلمت

مرافق   -مرفق   
طريق " طرق 

ضع خطا حتت اإلجابة الصحيحة -ب
سعاة ) -ساع مجعها   مجع تكسري ( ساعون  

-جناح   مجعها مجع مؤنث سامل ( جناحات   

)3األسلوب اللغوي  : ( 
كر .اذكر ثالثة من أنواع  النداء   مع التمثيل ملا تذ 

اليوم )

)4التواصل الكتايب : (
طلب منك أن  تعمل استمارة للمكتبة املدرسة   .   كيف   سوف تعملها .؟



اختبار لغتي اول متوسط 
الوحدة األولى القیم االسالمیة
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اسم الطالب:

: معتسماعلىبناءیليفیماالصحیحةاإلجابةاخترثمالمعلمقراءةإلىبإنصاتاستمعالسؤال األول/
)الشجاعةـالصدقـالریاضة( علىابنھالحكیمحثـ1

)األصدقاءـالكرمـاإلسراف( یجتنبأنابنھالحكیمأمرـ2

) بالنصیحةـبالطیورـبالنجوم( استرشدمنالعاقلـ3

)والھدوءالراحةـالناسمحبةـالوفیرالمال( الخلقبحسناكتسبـ4

السؤال الثاني/أقرا النص ثم اجیب عن األسئلة التالیة:
أحسست. الدنیاعینيفيضاقتوقد. المدرسةمنفیھعدتالذيالیومذلكأنسىفلننسیتإن

علینالیقرأ. اإلمالءأوراقیحملوھوالمعلمدخلحینوذلك. إبرةثقبمنأتنفسأننيحینھا
قلبيوجیبكانبینماالدرجاتإعالنالمعلمبدأأنلبثوما. اإلمالءفيضعفيأعرففانا. درجاتھا

.یرتفع
.هللاشاءما. هللاشاءما. عشرةمندرجاتتسع؟؟ھذاما!! سالم: وقالاسميالمعلمنطقوأخیرا
بتوتعالماضیةاللیلةقضتالتيخالتيأتذكروأنا, مبتسماالورقةإلىنظرتوالفرحةقلبيغمرت
.  الغالیةخالتيیالكشكرا: قلبيأعماقمنوقلت. اإلمالءدروسليتذاكروھي

.......................و........................و.......................؟الثالثةالقصةشخصیاتھممنـ1

......................................................................؟ البدایةفيالطالبقلبارتجفلماذا-2

....................................................................................؟خالتھالطالبشكرلماذا-3

.................................................................................؟القصةنھایةفيرأیكماـ-4



:المعلمعلیكیملیھاالتيالجملسلیموإمالءواضحبخطاكتبالسؤال الثالث/
1-

2-

3-

4-

: القوسینبینممایليفیماكلمةلكلالصحیحالتصنیفاختر/السؤال الرابع

)مجازيمؤنثـحقیقيمؤنث( سیارةـ2)               مجازيمؤنثـحقیقيمذكر( عـمـرـ1

) مجازيمذكرـحقیقيمذكر( أسدـ4)                 مجازيمذكرـلفظيمؤنث( مــاءـ3

)         نكرةـمعرفة( الشمس-6)معنويحقیقيمؤنثـلفظيحقیقيمؤنث( زینبـ5

)معرفةـنكرة( الضمائرـ8)         نكرةـمعرفة( سیارة-7

:  الملحقةالضمائرمالحظااألمرصیغةإلىوالمضارعالماضيصیغةمنالتالیةاألفعالحولالسؤال الخامس/

...................: تكتبینـ2...................: شربواـ1

ممادأالمبتنوعبینثم. التالیةالجملفيالخبرتحتوخطینالمبتدأتحتخطاضعالسؤال الخامس/
:القوسینبین

)سالممؤنثجمعـمثنىـمفرد( المبتدأنوع.عظیمذنبالقتلـ1

)تكسیرجمعـسالممذكرجمعـمفرد( المبتدأنوع.       صالتھمعلىمحافظونالمؤمنونـ2

اإلمالء:وسالمةالخطوضوحمراعیاطریفةقصةاكتبالسؤال السادس/
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

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

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



األسئلةانتھت 
نص االستماع

،كمالفياإلسرافواجتنب،شعاركالصدقاجعلبنيیا: ابنھینصححكیمقال
.الھوانعلیكویجلب،الفقرفيیوقعكألنھ

تھومعاملخلقھبحسنواكتسب،بھاوعملبالنصیحةاسترشدمنبنيیاوالعاقل
وتقدیرھمالناسمحبة

االمالء
التالیتینالجملتینعلیھمأملىسوف-
وامرأةرجل: اثنانالجائزةنالـ
عامالواستأجرالسوقإلىاخرجـ

درجات االختبار
درجات5السؤال األول/

درجات4السؤال الثاني/

درجات4السؤال الثالث/

درجات8السؤال الرابع/

درجات4السؤال الخامس/

درجات5السؤال السادس/ 



)بنموذج (  

:مبا يناسبهاعن األسئلة التالية أجب، مثكإىل النص الذي سيلقى علياستمع:) فھم المسموع  1( 
............................... النص عن :              یتحدث

نثر  أو     شعر        :         هو مسعته الذيالنوع األديب

 --------------------------------------------------
) فھم المقروء  :2( 

ا قومھا حبسھأرادت الھجرة والفرار بدینھامن السابقین األولین إلى اإلسالم . وعندما ا مرضي هللا عنھكانت أم سلمة وزوجھا عبدهللا 
جھا وظلت أم سلمة شھورا عدیدة تعاني فراق ولدھا وزفوتمكن زوجھا من الھجرة وحیدا .. وأخذت عشیرة زوجھا ولدھا من بین یدیھا 

دوا لھا ولدھا فھاجرت إلى المدینة المنورة .ررق لھا بعض قومھا وحتى وھي ثابتة على دینھا . 
أكرمھا . فأشفق المسلمون لحالھا وغربتھا وكثرة عیالھا . لكن هللا مات بسببھا لیغة ح بوبجرسلمةأبووفي معركة احد أصیب زوجھا

م الدین .جزاء صبرھا أعظم اإلكرام . فقد تزوجھا بعد ذلك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . وأصبحت أم سلمة منذ ذلك الیوم : أم المؤمنین إلى یو

:یليلمایحة عد قراءة النص السابق اختر اإلجابة الصحب* 

وضع لھ السم في طعامھ )–أصیب في معركة بجروح –توفي أبو سلمة رضي هللا عنھ بسبب أنھ : ( تقدم في العمر /1
مرضھا )  –منع أمھا لھا –/ لم تھاجر أم سلمة مع زوجھا بسبب : ( أخذ عشیرة زوجھا ولدھا من بین یدیھا 2
األنـــــــــــــصـــــــار) –ـــاجــــــــــرین / كانـت أم سلــمة مــن : ( المھـــــ3
أبو سلمة )        –الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - / تعتبر أم سلمة من أمھات المؤمنین ألنھا زوجة : ( عبد هللا رضي هللا عنھ 4

 --------------------------------------------------

اكتب بخط واضح وإمالء سلیم الجمل التي یملیھا علیك المعلم :) الرسم اإلمالئي :3( 

........... ـ ...........................................................................................................................

.............................................................................. ـ .......................................................

 --------------------------------------------------

أعد كتابة الجملة التالیة  بخط الرقعة ::لكتابي ) الرسم ا4( 

 
 
 

 

الصف األول (      )اسم الطالب :                                                                                    

4من 

4من 

4من 
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3من 



مما بین القوسین  لكل تصنیف مما یلي اختر المثال المناسب ) الصنف اللغوي  :1( 

) ـ القضاء  ـ القلمین ـ المعلمانـ الطالبتین(  المدرسة ـ القاضي
...................................مفرد منقوص :ـ 2.......................................    مثنى مرفوع :ـ 1
.................................. مفرد ممـــدود  :ـ 4.......................................    نث  :مثنى مؤـ 3

 --------------------------------------------------

)      اختر  أداة االستفھام المناسبة من بین القوسین للجمل التالیة :    ( من , كم , ھل) األسلوب اللغوي  :2( 

ـ   .......عاما عاش أبوبكر الصدیق ؟ 1
ـ  ....... العالم الذي اخترع الھاتف ؟ 2
ـ  ....... تحب بالدك وتعتز بھا ؟3

------------------------------------------- -------

على الجملتین التالیتین وغیر ما یلزم :أصبح أدخل الفعل الناس ) الوظیفة النحویة :3( 

...................................................أصبح الفتٌح قریبُ ـ 1
....................................................أصبح الفرخان آمنانـ 2

 --------------------------------------------------

) التواصل الكتابي :4( 

الكتاب والتلفاز معتمًدا على خصائص الحوار التي سبق دراستھا.اكتب حوارا قصیرا بین الصدیقین 
.................................................................................................

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

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

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

 
   أتمنى لكم التوفيق والنجاح 

4من 

3من 

4من 

4من 



** للمعلم فقط
النص المسموع

. یسعى المحاور للتعرف على رأي اآلخرین في موضوع الناسالحوار : ھو حدیث بین اثنین أو أكثر حول موضوع تختلف فیھ آراء
أیھ وموقفھ وإقناع اآلخرین بھ . ومن آداب الحوار حسن االستماع للطرف اآلخر . وتجنب رفع الصوت في المحاورة . الحوار وعرض ر

وإبداء التقدیر واالحترام اآلخرین ولما یقولون . واالعتماد على الحجة والدلیل واإلقناع . و االستعداد لتقبل الرأي اآلخر إذا ظھرت 
متدربا على فن الحوار . طرحھ ,مقتنعا بما ی,كون عارفا بما یتكلم عنھ للمحاور أن یيو ینبغصحتھ .

العبارة اإلمالئیة

ابني .أنا أحب ـ 1
.التفوقإبراھیم  وأخذ جائزة أقبلـ 2

درجات اإلمالء كل فقرة كلمة بنصف درجة 

وأخیرا صلوا على حبیبنا ورسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص



اختبار لغتي اول متوسط 
الوحدة الثالثة ( الوطن )

30

اسم الطالب

: سمعتماعلىبناءیليفیماالصحیحةاإلجابةاخترثمالمعلمقراءةإلىبإنصاتاستمع
)الحركةوقلةالھدوءـالبكاءـالصوتنبرةتغییر(  المستمعینفيالتأثیروسائلمنـ1

)كالھماـمثقفاـفصیحا( یكونأنالخطیبعلىـ2

) جداضارةـمھمةغیرـضروریة( للخطیببالنسبةبالنفسالثقةـ3

)الكالمـالكتابةـالرسم( خاللمنالتأثیرفنالخطابةـ4

السؤال الثاني/أقرا النص ثم اجیب عن األسئلة:
جزیرة84منوتتكون.  األحمرالبحرفيكیال50بعدعلىجازانمدینةغربفرسانجزیرةتقع

رسانففيتتعددو. البكروطبیعتھاالجمیلةبشواطئھاوتتمیز" .الكبرىفرسان" أكبرھاإلىتنسب
.  عامكلالمنطقةبھتحتفلالذي" الحرید" صیدموسمأشھرھاو. المھاجرةوالطیوراألسماكمواسم

. سالماإلقبلماإلىبعضھایعودالتي. القدیمةوالمبانياألثریةالمواقعمنالكثیرفرسانفيتوجدو
باألحیاءیزخرالذيجنابةخلیجفرسانسواحلأجملومن. العثمانیةوالقلعةالنجديمسجدأشھرھا
الخالبةالمناظرو. المائیة
............................و...............................؟فرسانمساجدأشھرماـ1

............................و...............................؟جنابةشاطئیتمیزبمـ-2

...................................................................................؟ الحرید" عنتعرفماذا-3

.....................................................................................؟ فرسانجزیرةتقعأین-4



:المعلمعلیكیملیھاالتيالجملةسلیموإمالءواضحبخطاكتبالسؤال الثاني/
1-...........................................................................

:الجمعنوعاذكرثم. الجمعإلىالمفردمنالتالیةالكلماتحولالسؤال الرابع/
) :  الجمع (                       )  : نوع الجمع (                                     )                           ـ المفرد (  مخلص1

ـ المفرد (  منطقة  ) :  الجمع (                       )  : نوع الجمع (                                     )2

) :  الجمع (                       )  : نوع الجمع (                                     )ـ المفرد ( جنـّـة3

ـ المفرد (  نــبّي     ) :  الجمع (                       )  : نوع الجمع (                                     )4

:  التالیةاالتالحفينداءبأداةتبدأجمالكّونالسؤال الخامس/
:  لكویغفریرحمكأنربكمنتطلبعندماـ1

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

:   وقتھاعنالصالةیؤخرصدیقكترىعندماـ2
.....................................................................................................................

: المخدراتمنالشبابتحذرعندماـ3
.....................................................................................................................

أضف حرفین ناسخین إلى الجملتین التالیتین . وغیر ما یتغیر إعرابھ لذلك :السؤال السادس/
....................................................................................................ـ هللا بما تعملون  بصیر  : 1

................................................................................ـ المواطنون ید واحدة في وجھ المفسدین :  2

؟الصالحالمواطنھومن: التاليالسؤالعنخاللھمنتجیبقصیراموضوعااكتبالسؤال السابع/
.....................................................................................................................

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

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

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

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



انتھت األسئلة
نص االستماع

اجیحتكماموھبةإلىیحتاجفنوھو. الكالمخاللمنالمستمعینفيالتأثیرفن: الخطابة
نأیجبكما. نفسھمنواثقاجریئایكونأنبدالالناجحوالخطیب. وممارسةتدریبإلى

یتكلمأنالخطیبوعلى.  الواسعةبالثقافةمزودااللغةمنمتمكنابلیغافصیحایكون
یضاأالمھمومن. االنتباهویلفتالمعنىیوضحبماالصوتنبراتیستخدموواضحبصوت

عمیتفاعلووجھھتعابیرویدیھیستخدموالمستمعینبیننظراتھالخطیبیوزعأن
.ناجحاخطیبابحقیكونلكي. حدیثھموضوع

االمالء:
)اإلحرامبتكبیرةوابدأ. القبلةتجاهفقفالصالةأداءأردتإذا(  

الدرجات:
درجات5السؤال األول/
درجات5السؤال الثاني/
درجات4السؤال الثالث/
درجات4السؤال الرابع/

درجات5السؤال الخامس/ 
درجات3السؤال السادس/
درجات4السؤال السابع/
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