
كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



یَْحتَِرمُ ..................ُع قرَ نَ كلمة مرادف )1
نَْطُرقُ ..................                    مرادف كلمة یًُوقُِّر    )2
ًدا    .................مرادف كلمة تََشاَجْرُت )3 ُمَھدَّ
ًدا    )4 تََصالَْحتُ .................مرادف كلمة ُمتََوّعِ

أْوقََف َواِلِدي َسیَّاَرتَھُ، َوأْلقَى َعلَْیِھ التَِّحیَّة،
ثُمَّ أْمَسَك بِیَِدِه َوَساَعَدهُ فِي العُبُوِر.

كلمة مختومة 
بیاء

كلمة مختومة 
ألف مقصورةب

كلمة مختومة 
بھاء

كلمة مختومة
بتاء مربوطة

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

6رقمھوالتضادیكتشف داللة الكلمات الجدیدة من خالل الترادفالمعیار
متقنمتقنمتقن غیر

مالحظةمتقن

إلى أقل %90من 100%
%100من 

إلى أقل %80من
%90من 

%80من أقل

12رقمھھیكتب كلمات تحوي ظواھر لغویة درسالمعیار
متقنمتقنمتقن غیر

مالحظةمتقن

إلى أقل %90من 100%
%100من 

إلى أقل %80من
%90من 

%80من أقل

المملكة العربیة السعودیة
وزارة التعلیم 

مكتب التربیة والتعلیم بمحافظة الجبیل
قسم الصفوف األولیة

: الثالثةلغتي / الفترة مادة الثاني االختبار الدوري للصف

........................الصف .........................................المدرسة.......................................................اسم الطالب

مام الجملة المناسبة:الكلمة الصحیحة أاكتب: ولالسؤال األ

: ثانيالسؤال ال

النص:الكلمات المطلوبة من اكتب



فَي / بََدأ / التَّالِمیذُ /التَّْلِویِن 
.............................................................................................



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

َغاَبْت / َعِن / الَمْدَرَسةِ /َوفَاءُ 

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

20رقمھكلمات لبناء جملة مفیدةیرتب المعیار
متقنمتقنمتقن غیر

مالحظةمتقن

إلى أقل %90من 100%
%100من 

إلى أقل %80من
%90من 

%80من أقل

15رقمھ) كلم20-10تكتب نصوصا قصیرة في حدود ( المعیار

متقنمتقنمتقن غیر
مالحظةمتقن

إلى أقل %90من 100%
%100من 

إلى أقل %80من
%90من 

%80من أقل

جملة مفیدة:الكلمات فيرتب: ثالث لسؤال الا

بخط جمیل:كتب ما یملى علیكارابع :السؤال ال

.

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

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

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

المادة :ممعلتمنیاتي لك بالتوفیق                                                                                    



. َمدَّ َیَدهُ إلَى ُعْلَبِة أْلَواِن َحاِزٍم

 َكاِمَلٍة .ِلیُْحِضْر ُكلٌّ ِمْنُكُم أَدَواتِِھ

َواِجٌب.االِعتَِذاُر َعِن الَخَطِأ 

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

12رقمھھیكتب كلمات تحوي ظواھر لغویة درسالمعیار
متقنمتقنمتقن غیر

مالحظةمتقن

إلى أقل %90من 100%
%100من 

إلى أقل %80من
%90من 

%80من أقل

7رقمھرسم كلمات تحوي ظواھر لغویة درسھا ( التنوین ، الھمزة المتوسطة ...المعیار
متقنمتقنمتقن غیر

مالحظةمتقن

إلى أقل %90من 100%
%100من 

إلى أقل %80من
%90من 

%80من أقل

العربیة السعودیةالمملكة
وزارة التعلیم 

مكتب التربیة والتعلیم بمحافظة الجبیل
قسم الصفوف األولیة

: الثالثةلغتي / الفترة مادة الثاني االختبار الدوري للصف

........................الصف .........................................المدرسة.......................................................اسم الطالب

ضع دائرة حول الكلمة المختومة بتاء مربوطة :: ول السؤال األ

كتب بخطھا الجمیل الجملة التالیة:أثانيالسؤال ال



أ                              ب
یُْعِطيُجْبنٌ 

َصِغیًرایَْبَخلُ 

قَاِدًما

َشَجاَعة

6رقمھوالتضادداللة الكلمات الجدیدة من خالل الترادفیكتشف المعیار
متقنمتقنمتقن غیر

مالحظةمتقن

إلى أقل %90من 100%
%100من 

إلى أقل %80من
%90من 

%80من أقل

15رقمھ) كلم20-10تكتب نصوصا قصیرة في حدود ( المعیار

متقنمتقنمتقن غیر
مالحظةمتقن

إلى أقل %90من 100%
%100من 

إلى أقل %80من
%90من 

%80من أقل

من العمود الثاني : :صل العمود األول بما یناسبھ : ثالث السؤال ال

بخط جمیل:كتب ما یملى علیكارابع :السؤال ال

.

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

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

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

المادة :معلمتمنیاتي لك بالتوفیق                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 .........................يذسصخ: 

 (انثبنثخ انفزشحل )االخزجبس انزحشٌشي األٔ

 ........................اصى انطبنجخ: 

 

 

 )         (                                                                           :ْقَشئًِ ثُىَّ أِجٍجًا: 3س

زِغَ  ًْ ٍَْشِح نِزَْضزَ َٓب َراَد َصجَبح إنَى اْنجَُح ًُ  َخَشَجْذ َي ِش ان ًْ انشَّ َٔ ٍم  ًِ بِء اْنَج ًَ ُْظَش اْن ًَ بس جَ األشْ َٔ  خِ شقَ شْ ثِ

َٔ ُْ ٔانز   شاءِ ضْ انخَ  ًُ  بدِ اشَ شَ فَ انْ ٕس   خ.ََ َّٕ هَ ان

َٓب ذْ ضَ هَ جَ  َٔ  قِ هْ ً خَ فِ  شُ كَّ فَ زَ رَ  َي ًِ  شُ اليِ رُ هللا  ب َُ ٍْ هَ ظ ػَ فَ حْ ٌَ  ٌْ أَ هللا ثِ  خ  ٍَ اػِ دَ  .حِ ٍشَ غِ ب انصَّ َْ ذِ ٍَ ثِ  خَ ثَ زْ انؼَ  بَِ ٍَ ان

 خ.ًَ ؼْ انُ   ِِ زَ َْ 

ٍَ اْنقِْطَؼخِ  -3  :اْصزَْخِشجً ِي

  خ ًَ              . ................... ٕطَخ:زَبء َيْشثُ ثِ  َيْخزَُٕيخَكهِ

 خ ًَ          . ................... َٓبء َيْشثُٕطَخ:ث َيْخزَُٕيخ َكه

  ُغ ًْ َشحَج ْْ                                    . ................... :انزَّ

 :ِشٌَّخ ًَ َٓب الٌو قَ خ ثِ ًَ      . ................... َكهِ

 :اْصى إَشبسح ................... .                         

 :ُذٔدح ًْ َٓب أَنِف َي خ ثِ ًَ  . ................... َكهِ

ٍْ األْصئهَِخ انزَّبنٍَخِ  -2  :أَِجٍجًِ َػ

َٓب َراَد َصجَبح؟ -أ  ٍَ َخَشَجْذ َي ٌْ  أ

ٍَْشِح؟ -ة  َٓب إنى انجَُح بَرا َخَشَجْذ َي ًَ  نِ

ًْ  -ج  َٓب؟ ثِأي  َش  َدَػْذ َي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هًِ انَُِّشٍذ :2س ًِ  )         (                                                                          :أْك

ذُ  ًَّ  ........................................ ٌُِحج ُّ               .....................          ........ ُيَح

 ُ  .......................................... ألََُّّ                         ............................... أِلََّّ

 :َْبِد َيْؼَُى

ِدٌٌغ ......... -  . .......... انِخالٌَّ -    . ...َٔ

انزبسٌخ: /    /    34ْـ 

انصـف: انثبًَ االثزذائً 

انًــبدح: نغزً 

انفصم انذساصً: انثبًَ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 .........................يذسصخ: 

 (انثبنثخ انفزشحل )االخزجبس انزحشٌشي األٔ

 ........................اصى انطبنجخ: 

 

 

َْب: 1س خ ثِِضّذ ًَ  )         (                                                                 :ِصهًُ انَكهِ

جَغ  َغبثَْذ                 انشَّ

 اْنُجٕع                َجبَءد

جَبح َضبء              انصَّ ًَ  اْن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَخ  ُيفٍَِذح: 4س ًْ ًَ ُج  ٕ َك َٔ بِد ُكمَّ َصْطٍش  ًَ  )         (                                      :َسر جًِ َكهِ

  ْذَسَصِخ ًَ ٍِ اْن فَبء –ذ َغبثَ  -َػ َٔ. 

  ٌْ ٌَبَسح – آَداةَ  – ََْهزَِزوَ  – أ ٍَُْب - انز   .َػهَ

  ُاْنقَبفِهَخ –  ٍْ  .انشَّبو - َجبَءدْ  – ِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسِ : 5س َٕ َُبِصجَخ فًِ األَْق ًُ  )         (                                     :َضِؼً َػالَيخَ انزَّْشقٍِِى اْن

  ٍَُْذٔء ْضَجِذ فًِ  ًَ ٌذ إنى اْن ًَّ  (  ) ٌَِضٍُش ُيَح

 (ٌذ ًَّ ََْت ُيَح ٍَ َر ٌْ  ( أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )         (                                                                    :اْكزُجً ثَِخظ  َجًٍمٍ : 6س

 ِّ هِ ًَ ٌٍ فًِ َػ ْضهُِى أِيٍ ًُ  اْن

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍْكِ : 7س  هى َػهَ ًْ  )         (                                                               :اْكزُجً َيب ٌُ

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اَزٓذ األصئهخ يغ رًٍُبرً نهجًٍغ ثبنزٕفٍق

 ............... :يؼهًخ انًبدح

 ..................... :رٕقٍغ ٔنً األيش ثبنؼهى

انزبسٌخ: /    /    34ْـ 

انصـف: انثبًَ االثزذائً 

انًــبدح: نغزً 

انفصم انذساصً: انثبًَ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 .........................يذسعخ: 

 (انشاثعخ انفزشح) انثبٍَاالخزجبس انزذشَشٌ 

 ........................اعى انطبنجخ: 

 

 

 )         (                                                                             :ْلَشئٍِ ثُىَّ أَِجُجٍا: 3ط

ًَ أهْ  ٍْ بس يِ جَّ انز   ذُ أدَ  بدَ زَ اعْ  ًُ  خِ ََُ ذِ م ان ٌْ  حِ سَ ىَّ َُ ان ٌَ وكَ (  )بسح جَ بو نهزَّ انشَّ اق وَ شَ إنً انعِ  تَ هَ زْ ََ  أ بج زَ ذْ ََ  ب

 ََْشَعً َيَصبنَخ أْههِِه إَرا َغبة ) (( و َعهًَ رَِجبَسرِِه ) ىومُ ٍُ ََ أيِ ً زَ ً فَ إنَ 

 .اْعزَْخِشِجٍ يٍ انِعجَبسِح انغَّبثِمَخ -3

  َذ ثبألنفب يَ هَ خ ثِ ًَ هِ ك .......... .          

  َب َيذٌّ ثبْنَىاوهَ خ ثِ ًَ هِ ك .......... .   

 خٌ ثَِهب َيذٌّ ثبْنُبء ًَ  . ......... َكهِ

  ًَ غَُّخَكهِ ًْ       . ....... خٌ ثَِهب )ال( َش

 ِشََّخ ًَ خ ثَِهب )ال( لَ ًَ   ...........  َكهِ

 ......... خ َيْخزُىيخ ثَِهبء ًَ             . َكهِ

 ........ خ َيْخزُىَيخ ثأنف َيْمُصىسح ًَ  . َكهِ

َُبِعجخ َداِخم األْلَىاط فٍِ انِعجَبسح انغَّبثِ َضِعٍ َعال -2  ًُ  .مَخيبد انزَّْشلُى ان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل: 2ط ثَبل األوَّ ًِ ( فٍ انًىالف انزَّبنُخ ُيَذبِكَُخً ان ٌَّ م انزَّبنُخ ثبْعزِْخذاو )إ ًَ  )         (    :أكِّذٌ انُج

  ٌانفِْكَشحُ َسائَِعخ.    ٌَّ  انفِْكَشحَ َسائَِعخٌ  إ

  ٌَوفَبٌء َيشََضخ.   .................... 

  ِشَِض َواِججَخٌ ص ًَ   .....................  .ََبَسحُ اْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انزبسَخ: /    /    34هـ 

انصـف: انثبٍَ االثزذائٍ 

انًــبدح: نغزٍ 

انفصم انذساعٍ: انثبٍَ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 .........................يذسعخ: 

 (انشاثعخ انفزشح) انثبٍَاالخزجبس انزذشَشٌ 

 ........................اعى انطبنجخ: 

 

 

ٍَ : 1ط هَخ، نزَُكىِّ ًْ ٍُ ُكْم ُج ًِ ََ ٍْ َُبِعت َع ًُ لى ان ٍخ لَِصُشحٍ َضِعٍ انشَّ  )         (                  :لِصَّ

َْهَهُ.  ) ( فَأََكهَهب فٍ َََهٍى َشذَذ ثُىَّ َولََف أَيبَو اْنُغالِو ََُهض  َر

 إنُِه اْنُغالُو لِْطَعخَ انهَّْذِى. ) ( فََشَيً

ُْظُُش إِنًَ انطََّعبِو.  ) ( َولََف انَكْهُت أََيبَو اْنُغالِو ََ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بً َصِذَُذبً : 4ط   ًَ بِد َسْع ًَ ُى َسْعَى اْنَكهِ ًِّ ٍُْ َيب َُزَ ٍَ اْنمَْىَع ُْ ب ثَ ًَّ  )         (               :اخزبسٌ ِي

    

 ٌ( -)ي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََخِ : أَ 5ط هَىَّ ًُ بِد ان ًَ هخ ثِطَشَمٍَخ أُْخَشي ثبالْثزَِذاء ثِبنَكهِ ًْ  )         (                  :ِعُذٌ ِكزَبثخ انُج

ُِْه َوَعهَّى  -أ  ُعىل َصهًَّ هللا َعهَ  . ............................... ثبْدزِشاِو اْنَكجُِش. أَْوَصبََبانشَّ

 . ...............................      انطََّعبو. األْوالدُ أََكم  -ة 

ٍْ فَِشَح  -ج  ًَ َْ َُْذَيب سأَي َصِذَمِه. أ  . ...............................    ِع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )         (                                         :ُمًِ جَ  ثخطٍ  اكزجُهب ىَّ ثُ  انزبنُخ انعجبسح ئٍلشا: 6ط

 ((بجُشََ كَ  شْ ـِّ ىلب وَُ غُشََ ى صَ دَ شْ ََ  ىْ نَ  ٍْ ب يَ َُّ يِ  ظَ ُْ ))نَ 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُْكِ ا: 7ط هًَ َعهَ ًْ  )         (                                                                    :ْكزُجٍِ َيب َُ

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اَزهذ األعئهخ يع رًُُبرٍ نهجًُع ثبنزىفُك

 ............... :يعهًخ انًبدح

 ..................... :رىلُع ونٍ األيش ثبنعهى

 ُيْصطََف... َسَيـ..... ثِـِـ....أَ 

انزبسَخ: /    /    34هـ 

انصـف: انثبٍَ االثزذائٍ 

انًــبدح: نغزٍ 

انفصم انذساعٍ: انثبٍَ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 .........................يذسعخ: 

 (االخزجبس انُٓبئً) انثبنثاالخزجبس انزذشٌشي 

 ........................اعى انطبنجخ: 

 

 

ْكِم، ثُىَّ أَِجٍجً ػٍ األْعئِهخا: 3ط ْجػَ ثبنشَّ  )         (                :ْلَشئًِ انَُّصَّ انزَّبنً ُيَشاِػٍَخ انعَّ

ُعَٕيبد. ٌٍِٕ ثَْؼَط انشُّ َؼهِّى إنى انزَّالِيٍز رَْه ًُ  غَهَت ان

ٍَّ ثَْذَساً نَى ٌَِجْذ اْنمَهَى األخْ   َعش.ثََذأ انزَّالِيٍز فًِ انزَّْهٌٍٕ، نك

ذَّ ٌََذُِ إنى ُػْهجَ  ًَ اٌ َدبصو، ٔفَ َٕ ُُّْ.خ أَْن ٌٍ ِي  أخَز انهٌٕ األْخَعش ُدٌٔ إْر

ٌ األْخَعش، فَهَى ٌَِجَذُِ  ْٕ غَ اْدزَبج َدبِصٌو إنى انه َٔ َذُّ ثٍَِِذ ثَْذس،  ًَ َؼهَّى ثَِزنك.، فَهَ ًُ ُُّْ، فأْخجََش ان  ِعَت ِي

 .اْعزَْخِشجً -3

 :ًبً ُيَزكَّشا ًَ  .                ............ اْع

 :ًبً جًَؼب ًَ  .      ............ اْع

 :ِشٌَّخ ًَ َٓب )أل( لَ خ ثِ ًَ  .   ............. َكهِ

 :ِغٍَّخ ًْ َٓب )أل( َش خ ثِ ًَ            . .............. َكهِ

 :ٔا َٕ َٓب َيذٌّ ثبن خ ثِ ًَ              . ................. َكهِ

 .انزَّبنً غََّؤالأَِجٍجً َػٍ ان -2

َؼهّى يٍ انزَّاليٍز؟يَ  ًُ  بَرا غَهَت ان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ٌَهً: 2ط ًَ ُذٔدح فٍِ ًْ ًَ خ ان ًَ  )         (                                             :َظِؼً َخطَّبَ رَْذَذ اْنَكه

3- . ٌِ ْٕ َداُء انهَّ ْٕ ٍَّبسحُ َع  انغَّ

َو. -2 ْٕ ْذَسَعِخ اْنٍَ ًَ فَبُء ػٍ اْن َٔ  َغبثَْذ 

ال أُِغٍم اْنجَمَبء. -1 َٔ شٌَط  ًَ  أَُصُٔس اْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نُ : 1ط ِّٕ ل ًَد َّٔ ثَبَل األ ًِ  )         (                                                       :َيب ٌَهً ُيَذبِكٍخً ان

ِْٓذي َذاءً            ٌُ ْْ  إ

 ......ٌُْجِذي            

 ......          ٌُْشظً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انزبسٌخ: /    /    34ْـ 

انصـف: انثبًَ االثزذائً 

انًــبدح: نغزً 

انفصم انذساعً: انثبًَ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 .........................يذسعخ: 

 (االخزجبس انُٓبئً) انثبنثاالخزجبس انزذشٌشي 

 ........................اعى انطبنجخ: 

 

 

ِٕ : 4ط َُبِعت نِزَْك ًُ َكبٌ ان ًَ بد انزَّبنٍخ فًِ اْن ًَ الً ُيفٍِذح ًَظِؼً اْنَكهِ ًَ  (    )                         :ُج

 (ثؼذ –لجم  –رذذ  –فٕق )

 انشََّجِشِح. .....رَمِف اْنُؼْصفُٕسحُ  -3

ْغِشة. ..... َصالحُ اْنَؼْصش -2 ًَ  َصالح اْن

 انشََّجَشِح نٍَِْغزَشٌخ. .....َجهََظ اْنفاَلُح  -1

ٍَ انغَّفَِش  -4 َصْهُذ ِي جَبَساح. .....َٔ ًُ  إَِراَػخ اْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هً انَُِّشٍذ: 5ط ًِ  (      )                                                                                  :أَْك

م اْنفَأْط ٔ  ًِ  .......ََْضَسُع األَْسَض   .......اْد

َف أْجًُِ ْٕ َٓب   ........ َع ُْ َشاً ِي ًَ  ........ثَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اط : اخزبسي6ط َٕ ٍَ األْل ٍْ ب ثَ ًّ بد انزَّبنٍخ ي ًَ ِذٍخ نهَكهِ شاِدف انصَّ ًُ  )         (                      :ان

 :ًُِغ)        ........ أَْج ًَ  (أَْسِيً - أْفمِذ – أَْج

 :ًٍَِّٓب ً  - لجٍذبً  – نِزٌَزاً )        ......... َش ّْجَب  (ّر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )         (       :ْكزُجًِ َيب ٌَهً ثَِخػِّ انَُّْغخا: 7ط

بٌ ًَ ٍَ اإلٌ  انَُّظَبفَخُ ِي

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍْكِ ا: 8ط هَى َػهَ ًْ  )         (                                                                      :ْكزُجً َيب ٌُ

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اَزٓذ األعئهخ يغ رًٍُبرً نهجًٍغ ثبنزٕفٍك

 ............... :ؼهًخ انًبدحي

 ..................... :رٕلٍغ ٔنً األيش ثبنؼهى

انزبسٌخ: /    /    34ْـ 

انصـف: انثبًَ االثزذائً 

انًــبدح: نغزً 

انفصم انذساعً: انثبًَ 
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 .............................. ةرسمد  

 درجة الطالب بعد التصحيح بالحروف 
....................................... 
....................................... 

.......... 
10 

 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

 ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

 اختز هوا بين القوسين :: السؤاه األوه

 ( نظام – الزصيف –  الطزيق – لنظيفا) 

 العام          أسير في .....................  على

 أمشي على ..........    ...............في الشارع 

 

 ( . سعيًذا – عوز – ضزسي)  :اختز هوا بين القوسين السؤاه الثاني :

 من فراشه .................. نهض (1

 يؤلمني ............... صرخ متألًما : (2

 .............. عاد عمر من المدرسة  (3

     :(هذه- هذااستخذم اسن اإلشارة في الفزاغ الوناسب )   السؤاه الثالث:

 

 .....................أخي مهند . (1

 

 .... أختي أحالم ..............(2

 

 

 : النلوت وسط( في  كارسن دائزة حوه الحزف )   :السؤاه الزابع

 

  أهسل  - يبني  -  مزة
 

 ..............اختبار الفتزة 

          األول االبتدائي   :الصف                       لغتي     : المادة            اسم الطالب: ............................................ 
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 1من  1صفحة 
 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية و التعليم 

  ..........اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  ...............مكتب التربية والتعليم 

 .............................. ةرسمد  

 درجة الطالب بعد التصحيح بالحروف 
....................................... 
....................................... 

.......... 
10 

 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

 ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

 ( اخرز مما تين القىسين : من نشيد ) محمد وديع: السؤال األول

 ( مطيع – مهذب  – الجميع – وديع) 

 ............................                يحثه ....محمد 

 .....................                ألنه .............. ألنه

 "آداب الزيارة  من درس "   أقزأ النص الرالي ثم أجة : السؤال الثاني :

 .المنزل في  غاتد وفاء عن المدرسح ؛ فسألد المعلمح عنها ، فعلمد أنها مزيضح  

 ................................................................................................................................؟  لماذا غابت وفاء عن المدرسة(  1

 (.................................................................) ( كلمة ختمت بالتاء المفتوحة 2

 (................................................................) ختمت بالتاء المربوطة( كلمة  3

            (....................................................................) ( كلمة تبدأ بـ ) ال ( القمرية 4

     أرذة الكلماخ مكىناً جمالً مفيدج ً:  السؤال الثالث: 
 

 . صدقة -الطريق  – عن  -إماطة    - األذى  (1

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

 

 . اللون – أذن -بدون  –األخضر  – أخذ – حازم (2
 
 

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

 اخرثار الفرزج ...............

         ثاني ابتدائي     الصف :                   لغتي     المادة :              اسم الطالب : ............................................ 

 



 1من  1صفحة 
 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية و التعليم 

  ..........اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  ...............مكتب التربية والتعليم 

 .............................. ةرسمد  

 درجة الطالب بعد التصحيح بالحروف 
....................................... 
....................................... 

.......... 
10 

 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

 ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

 ( اختز مما تيه انقىسيه : مه وشيد ) انديه انمعامهح: انسؤال األول

 ( عىىاوي   – انكىن  – هللا – طفم) 

 ............. إيماوي تهذا                ....... ويزعاوي.... أوا

  .......... ... في صدري                ووىر انحق...... كتاب

 "  الرسول قدوتي في الصدقمن درس "   أقزأ انىص انتاني ثم أجة : انسؤال انثاوي :

 

 ................................................................................................................................؟  لماذا اجتمع األوالد(  1

 (.................................................................) ( كلمة ختمت بالتاء المفتوحة 2

 (................................................................) ختمت بالتاء المربوطة( كلمة  3

            (....................................................................) ( كلمة تبدأ بـ ) ال ( الشمسية 4

     أرتة انكهماخ مكىواً جمالً مفيدج ً:  انسؤال انثانث: 
 

 .سيارة ً – واحًدا – وقفت  -  السيارات  - إال  (1

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

 

 . غاضًبا – دخل – عمر – المنزل (2
 
 

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

 اختثار انفتزج ...............

         ثاني ابتدائي     الصف :                   لغتي     المادة :              اسم الطالب : ............................................ 

 



 2من  1صفحة 
 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية و التعليم 

  ..........اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  ...............مكتب التربية والتعليم 

 .............................. ةرسمد  

 درجة الطالب بعد التصحيح بالحروف 
....................................... 
....................................... 

.......... 
10 

 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

 ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

 ( اختز مما تين القوسين : من نشيد ) الحاسوب: السؤال األول

 ( نضزب   – نقزأ  – عصز – معلومات) 

 المعلومات.............  هذا                معلومات ..................

  ................ هيا نجمع هيا                ... هيا نكتة........... هيا

 "  جمل والسيارةالمن درس "   أقزأ النص التالي ثم أجة : السؤال الثاني :

 

 ................................................................................................................................؟  ماذا رأت السيارة في الطريق(  1

 (.................................................................) ( كلمة ختمت بالتاء المفتوحة 2

 (................................................................) ختمت بتنوين ضم    ( كلمة  3

            (....................................................................)كلمة ختمت بتنوين فتح     (  4

     أرتة الكلمات مكوناً جمالً مفيدج ً:  السؤال الثالث: 
 

 .والده  –على   -  اطمأن  - أبو أحمد  (1

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

 
 .سباق  – األبل – أبوك  – يشاهد (2

 
 

 اختثار الفتزج ...............

         ثاني ابتدائي     الصف :                   لغتي     المادة :              اسم الطالب : ............................................ 

 



 2من  2صفحة 
 

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



 1من  1صفحة 
 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية و التعليم 

  ..........اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  ...............مكتب التربية والتعليم 

 .............................. ةرسمد  

 درجة الطالب بعد التصحيح بالحروف 
....................................... 
....................................... 

.......... 
10 

 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

 ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

 ( اختر مما بين انقىسين : من نشيد ) يحيا انعمم: انسؤال األول

 ( شهيا   – جنيأ  – سىيا – انفأس) 

 ............. نزرع األرض                 وهيا ................احمم 

  ................ ثمًرا منها                بيديا... ........... سىف     

 "  أحب أن أكونمن درس "   أقرأ اننص انتاني ثم أجب : انسؤال انثاني :

 

 ...................................................................................................................................................؟  عرض المعلم أمام التالميذماذا (  1

 (.....................................................................) ( كلمة ختمت بالتاء المربوطة 2

 (................................................................)بدأت ب ) ال ( الشمسية ( كلمة  3

            (........................................................................)كلمة ختمت بتنوين فتح     (  4

     أرتب انكهمات مكىناً جمالً مفيدة ً:  انسؤال انثانث: 
 

 . وأحالمه  - كبيرة  – صغير  -  عمر  - مخترع  (1

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

 
 . جميلة – هذه  –  طائرة (2

 
 

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

 اختبار انفترة ...............

         ثاني ابتدائي     الصف :                   لغتي     المادة :              اسم الطالب : ............................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 .........................يذسعخ: 

 (انثبنثخ انفزشحاالخزجبس انزذشٚش٘ األٔل )

 ........................اعى انطبنجخ: 

 

 

 اخزجبس انفزشح انثبنثخ

 )         (                                                                           :ْلَشئِٙ ثُىَّ أِجٛجٙا: 3ط

زِغَ  ًْ َْٛشِح نِزَْغزَ َٓب َراَد َصجَبح إنَٗ اْنجَُذ ًُ  َخَشَجْذ َي ِظ ان ًْ انشَّ َٔ ٛم  ًِ بِء اْنَج ًَ ُْظَش اْن ًَ بس جَ األشْ َٔ  خِ شلَ شْ ثِ

َٔ ُْ ٔانض   شاءِ عْ انخَ  ًُ  بدِ اشَ شَ فَ انْ ٕس   خ.ََ َّٕ هَ ان

َٓب ذْ غَ هَ جَ  َٔ  كِ هْ ٙ خَ فِ  شُ كَّ فَ زَ رَ  َي ًِ  ظُ اليِ رُ هللا  ب َُ ْٛ هَ ظ ػَ فَ ذْ َٚ  ٌْ أَ هللا ثِ  خ  َٛ اػِ دَ  .حِ ٛشَ غِ ب انصَّ َْ ذِ َٛ ثِ  خَ ثَ زْ انؼَ  بَِ َٛ ان

 خ.ًَ ؼْ انُ   ِِ زَ َْ 

ٍَ اْنمِْطَؼخِ  -3  :اْعزَْخِشجٙ ِي

  خ ًَ َْٛشحِ  زَبء َيْشثُٕغَخ:ثِ  ْخزَُٕيخيَ َكهِ              . اْنجَُذ

 خ ًَ َٛبَِ  َٓبء َيْشثُٕغَخ:ث َيْخزَُٕيخ َكه ًِ          . ان

  ُغ ًْ َشحَج ْْ ُْٕس :انضَّ                                    . انض 

 :ِشَّٚخ ًَ َٓب الٌو لَ خ ثِ ًَ ٛم َكهِ ًِ      . اْنَج

 :اْعى إَشبسح  ِِ                          . َِْز

 :ُذٔدح ًْ َٓب أَنِف َي خ ثِ ًَ  . اْنَخْعَشاءِ  َكهِ

ٍْ األْعئهَِخ انزَّبنَٛخِ  -2  :أَِجٛجِٙ َػ

َٓب َراَد َصجَبح؟ -أ  ٍَ َخَشَجْذ َي ْٚ َْٛشحِ  أ  .إنَٗ اْنجَُذ

َْٛشِح؟ -ة  َٓب إنٗ انجَُذ بَرا َخَشَجْذ َي ًَ ًُشْ  نِ ِظ ان ًْ انشَّ َٔ ٛم  ًِ بِء اْنَج ًَ ُْظَش اْن ًَ زَِغ ثِ ًْ  شلَِخ.نِزَْغزَ

ْٙ  -ج  ٘  َش َٓب؟ ثِأ خ َدَػْذ َي ًَ َُْٛب ْزِ انَُّْؼ َٓب ثأٌ َْٚذفَظَ هللاُ َػهَ  .َدَػْذ َي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هِٙ ا :2ط ًِ  )         (                                                                          :نَُِّشٛذأْك

ذُ  ًَّ ِدٚغٌ  ُيَذ ٛغُ  ُِٚذج ُّ                        َٔ ًِ  اْنَج

 ُ َٓزَّةٌ  أِلََّّ  ُيِطٛغُ  ألََُّّ                         ُي

 :َْبِد َيْؼَُٗ

ِدٚغٌ  -  األصذبة :ٌانِخالَّ  -    ْبدئ :َٔ

انزبسٚخ: /    /    34ْـ 

انصـف: انثبَٙ االثزذائٙ 

انًــبدح: نغزٙ 

انفصم انذساعٙ: انثبَٙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 .........................يذسعخ: 

 (انثبنثخ انفزشحاالخزجبس انزذشٚش٘ األٔل )

 ........................اعى انطبنجخ: 

 

 

َْب: 1ط خ ثِِعّذ ًَ  )         (                                                                 :ِصهُٙ انَكهِ

جَغ  َغبثَْذ                 انشَّ

 اْنُجٕع                َجبَءد

جَبح َغبء              انصَّ ًَ  اْن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَخ  ُيفَِٛذح: 4ط ًْ َٙ ُج  ٕ َك َٔ بِد ُكمَّ َعْطٍش  ًَ  )         (                                      :َسر جِٙ َكهِ

  ْذَسَعِخ ًَ ٍِ اْن ْذَسَعخ  .فَبءَٔ  –ذ َغبثَ  -َػ ًَ ٍِ اْن فَبٌء َػ َٔ  .َغبثَْذ 

  ٌْ َٚبَسح – آَداةَ  – ََْهزَِضوَ  – أ َُْٛب - انض  َٚبسح .َػهَ ٌْ ََْهزَِضو آَداة انضَّ َُْٛب أ  .َػهَ

  ُاْنمَبفِهَخ –  ٍْ ٍَ انَشبو  .انشَّبو - َجبَءدْ  – ِي  .َجبءد انمَبفِهخ ِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطِ : 5ط َٕ َُبِعجَخ فِٙ األَْل ًُ  )         (                                     :َظِؼٙ َػالَيخَ انزَّْشلِِٛى اْن

  ٍَُْذٔء ْغَجِذ فِٙ  ًَ ٌذ إنٗ اْن ًَّ  (.) َِٚغُٛش ُيَذ

 (ٌذ ًَّ ََْت ُيَذ ٍَ َر ْٚ  (؟أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )         (                                                                    :اْكزُجٙ ثَِخػ  َجًٛمٍ : 6ط

 ِّ هِ ًَ ٌٍ فِٙ َػ ْغهُِى أِيٛ ًُ  اْن

 ِّ هِ ًَ ٌٍ فِٙ َػ ْغهُِى أِيٛ ًُ  اْن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْٛكِ اْكزُجٙ َيب : 7ط  هٗ َػهَ ًْ ُٚ:                                                               )         ( 

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

انزبسٚخ: /    /    34ْـ 

انصـف: انثبَٙ االثزذائٙ 

انًــبدح: نغزٙ 

انفصم انذساعٙ: انثبَٙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة الرتبية والتعليم

 .........................يذسعخ: 

 

 خشاثؼاخزجبس انفزشح ان

 )         (                                                                             :ْلَشئِٙ ثُىَّ أَِجٛجٙا: 3ط

ْْ  ٍْ بس يِ جَّ انز   ذُ أدَ  بدَ زَ اػْ  ًَ أ ًُ  خِ َُٚ ذِ م ان ٌْ  حِ سَ َّٕ َُ ان َٔ شَ إنٗ انؼِ  تَ َْ زْ َٚ  أ ٌَ ٔكَ ( ،)بسح جَ بو نهزَّ انشَّ اق  بج زَ ذْ َٚ  ب

ِّ ) ٕومُ ٍٛ َٚ ٗ أيِ زَ ٗ فَ إنَ  ِّ إَرا َغبة )،َػهَٗ رَِجبَسرِ هِ ْْ  (.( َْٔٚشَػٗ َيَصبنَخ أ

 .اْعزَْخِشِجٙ يٍ انِؼجَبسِح انغَّبثِمَخ -3

  َٓب َيذ ثبألنف خ ثِ ًَ بسَكهِ  .          انز جَّ

 خ ًَ أ  َكهِ َٕ َٓب َيذٌّ ثبْن  .   َٚمُٕوثِ

  َٓب َيذٌّ ثبْنٛبء خٌ ثِ ًَ  . أَِيٍَٛكهِ

  غَّٛخ ًْ َٓب )ال( َش خٌ ثِ ًَ بسَكهِ  .      انز جَّ

  ِشَّٚخ ًَ َٓب )ال( لَ خ ثِ ًَ َسحِ َكهِ َّٕ َُ ًُ  .  اْن

  َٓبء خ َيْخزُٕيخ ثِ ًَ ِّ َكهِ هِ ْْ  .            أَ

  خ َيْخزَُٕيخ ثأنف َيْمُصٕسح ًَ  . فَزََٗكهِ

اط فِٙ انِؼجَبسح انغَّبثِمَخ.َظِؼٙ َػال -2  َٕ َُبِعجخ َداِخم األْل ًُ  يبد انزَّْشلٛى ان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ان2ط ًَ ل: أك ذ٘ انُج َّٔ ثَبل األ ًِ ( فٙ انًٕالف انزَّبنٛخ ُيَذبِكَٛخ  ان ٌَّ  )         (    :زَّبنٛخ ثبْعزِْخذاو )إ

  ٌانفِْكَشحُ َسائَِؼخ.    ٌَّ  انفِْكَشحَ َسائَِؼخٌ  إ

 .ٌفَبٌء َيشَٚعخ فَبٌء َيِشَٚعخ   َٔ َٔ  ٌَّ  إ

 .ٌاِججَخ َٔ شِٚط  ًَ ِشِض ٔاِججَخ  ِصَٚبَسحُ اْن ًَ ٌَّ ِصَٚبسح اْن   إ

 

 االخزجبس انزذشٚش٘ األٔل  

اعى انطبنجخ: ........................
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 .........................يذسعخ: 

 

ٍخ لَِصٛشحٍ : ظَ 1ط َٙ لِصَّ  ٕ هَخ، نزَُك ًْ ٍٛ ُكْم ُج ًِ َٚ ٍْ َُبِعت َػ ًُ لى ان  )         (                  :ِؼٙ انشَّ

ْٚهَُّ.1) ُٓض  َر لََف أَيبَو اْنُغالِو َٚ َٔ ٍَٓى َشذٚذ ثُىَّ   ( فَأََكهَٓب فٙ ََ

ِّ اْنُغالُو لِْطَؼخَ انهَّْذِى.2)  ( فََشَيٗ إنٛ

لََف انَكْهُت أَ 3) َٔ ُْظُُش إِنَٗ انطََّؼبِو.(   َيبَو اْنُغالِو َٚ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُى َسْعَى انْ 4ط    ً ٍْٛ َيب ُٚزَ َع ْٕ ٍَ اْنمَ ْٛ ب ثَ ًَّ ب  َصِذَٛذب  : اخزبس٘ ِي ًَ بِد َسْع ًَ  )         (               :َكهِ

    

 ٖ(- )٘ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََخِ : أَ 5ط َّٕ هَ ًُ بِد ان ًَ هخ ثِطَشٚمٍَخ أُْخَشٖ ثبالْثزَِذاء ثِبنَكهِ ًْ  )         (                  :ِػٛذ٘ ِكزَبثخ انُج

َعهَّى  -أ  َٔ  ِّ ْٛ ُعٕل َصهَّٗ هللا َػهَ َصبََبانشَّ ْٔ  .اْنَكجِٛشثبْدزِشاِو  أَ

َعهَّى ثبْدزِشاِو اْنَكجِٛ َٔ  ِّ ْٛ ُعٕل َصهَّٗ هللا َػهَ َصبََب انشَّ ْٔ  .شأَ

الدُ أََكم  -ة  ْٔ  انطََّؼبو. األ

الُد أََكهٕا انطََّؼبو ْٔ  .األ

ٍْ فَِشَح  -ج  ًَ ْٚ َُْذَيب سأَٖ َصِذٚمِّ. أ  ِػ

 ٍْ ًَ ْٚ َُْذَيب سأٖ َصِذٚمِّ فَِشحَ أ  .ِػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )         (                                         :ٛمًِ جَ  ثخػٍ  اكزجٛٓب ىَّ ثُ  انزبنٛخ انؼجبسح ئٙلشا: 6ط

 ((بجٛشََ كَ  شْ ـ  ٕلب ُٔٚ غٛشََ ى صَ دَ شْ َٚ  ىْ نَ  ٍْ ب يَ َُّ يِ  ظَ ْٛ ))نَ 

 بجٛشََ كَ  شْ ـ  ٕلب ُٔٚ غٛشََ ى صَ دَ شْ َٚ  ىْ نَ  ٍْ ب يَ َُّ يِ  ظَ ْٛ نَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْٛكِ ا: 7ط هَٗ َػهَ ًْ  )         (                                                                    :ْكزُجِٙ َيب ُٚ

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُٗيْصطَفَ  َٗسَيـ ٙأَثِـِـ

 االخزجبس انزذشٚش٘ األٔل  

اعى انطبنجخ: ........................
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 انُٓبئٙخزجبس اال

ْكِم، ثُىَّ أَِجٛجٙ ػٍ األْعئِهخا: 3ط ْجػَ ثبنشَّ  )         (                :ْلَشئِٙ انَُّصَّ انزَّبنٙ ُيَشاِػَٛخ انعَّ

ُعَٕيبد. ٍِٕٚ ثَْؼَط انش  َؼه ى إنٗ انزَّالِيٛز رَْه ًُ  غَهَت ان

ٍَّ ثَْذَسا  نَى   َِٚجْذ اْنمَهَى األْخَعش.ثََذأ انزَّالِيٛز فِٙ انزَّْهٍٕٚ، نك

.ُُّْ ٌٍ ِي اٌ َدبصو، ٔأخَز انهٌٕ األْخَعش ُدٌٔ إْر َٕ ذَّ ََٚذُِ إنٗ ُػْهجَخ أَْن ًَ  فَ

َؼهَّى ثَِزنك. ًُ ُُّْ، فأْخجََش ان َغِعَت ِي َٔ َذُّ ثَِِٛذ ثَْذس،  ًَ ٌ األْخَعش، فَهَى َِٚجَذُِ، فَهَ ْٕ  اْدزَبج َدبِصٌو إنٗ انه

 .اْعزَْخِشجٙ -3

  َب  ُيز ًَ َؼه ىكَّشا : اْع ًُ  .               اْن

  : ب  جًَؼب ًَ  .     انزَّاليٛزاْع

  :ِشَّٚخ ًَ َٓب )أل( لَ خ ثِ ًَ  .  اْنمَهَىَكهِ

  :ِغَّٛخ ًْ َٓب )أل( َش خ ثِ ًَ  .          انزَّالِيٛزَكهِ

  :ٔا َٕ َٓب َيذٌّ ثبن خ ثِ ًَ ُعَٕيبدَكهِ  .            انش 

 أَِجٛجٙ َػٍ انغََّؤال انزَّبنٙ. -2

َؼهّى يٍ انزَّاليٛز؟يَ  ًُ ُعَٕيبد. بَرا غَهَت ان َؼهّى ِيٍ انزَّالِيٛز رَْهٍٕٚ ثَْؼِط انش  ًُ  غَهََت اْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب َٚهٙ: َظؼِ 2ط ًَ ُذٔدح فِٛ ًْ ًَ خ ان ًَ  )         (                                             :ٙ َخطَّبَ رَْذَذ اْنَكه

َّٛبسحُ  -3 َداءُ انغَّ ْٕ . َع ٌِ ْٕ  انهَّ

فَبءُ َغبثَْذ  -2 َو. َٔ ْٕ ْذَسَعِخ اْنَٛ ًَ  ػٍ اْن

ال أُِغٛم  -1 َٔ شَٚط  ًَ  .اْنجَمَبءأَُصُٔس اْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نُ 1ط  ٕ ل ٙ: َد َّٔ ثَبَل األ ًِ  )         (                                                       :َيب َٚهٙ ُيَذبِكٛخ  ان

ِْٓذ٘          َذاء    ُٚ ْْ  إ

 إِْثَذاءُْٚجِذ٘            

 إِْسَظبءُْٚشظٙ          

 االخزجبس انزذشٚش٘ األٔل  

اعى انطبنجخ: ........................

 

انزبسٚخ: /    /    34ْـ 
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 .........................يذسعخ: 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كَ 4ط ًَ بد انزَّبنٛخ فِٙ اْن ًَ ِٕ : ظِؼٙ اْنَكهِ َُبِعت نِزَْك ًُ ال  ُيفِٛذح َٙبٌ ان ًَ  )         (                    :ُج

 ثؼذ( –لجم  –رذذ  –)فٕق 

 انشََّجِشِح. فٕقرَمِف اْنُؼْصفُٕسحُ  -3

ْغِشة. لجمَصالحُ اْنَؼْصش  -2 ًَ  َصالح اْن

 انشََّجَشِح نَِْٛغزَشٚخ. رذذَجهََظ اْنفاَلُح  -1

ٍَ انغَّفَِش  -4 َصْهُذ ِي جَبَساح.إَِراَػخ ا ثؼذَٔ ًُ  ْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هٙ انَُِّشٛذ5ط ًِ  )         (                                                                               :: أَْك

م اْنفَأْط ٔ ًِ َّٚب  ََْضَسُع األَْسَض   ََّْٛباْد ِٕ  َع

َف أْجُِٙ ْٕ َٓب   ثََِٛذَّٚب َع ُْ َشا  ِي ًَ َِّٓٛب  ثَ  َش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اط6ط َٕ ٍَ األْل ْٛ ب ثَ ًّ بد انزَّبنٛخ ي ًَ ِذٛخ نهَكهِ شاِدف انصَّ ًُ  )         (                      :: اخزبس٘ ان

  :ُِٙغأَْج ًَ غ)        أَْج ًَ  (أَْسِيٙ -أْفمِذ  – أَْج

  : َِّٓٛب ّْجَب   -لجٛذب   – نِزَٚزا  )        نَِزَٚزا  َش  (ّر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )         (       :ْكزُجِٙ َيب َٚهٙ ثَِخػ  انَُّْغخا: 7ط

بٌ ًَ ٍَ اإلٚ  انَُّظَبفَخُ ِي

بٌ ًَ ٍَ اإلٚ  انَُّظَبفَخُ ِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْٛكِ ا: 8ط هَٗ َػهَ ًْ  )         (                                                                      :ْكزُجٙ َيب ُٚ

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اَزٓذ األعئهخ يغ رًُٛبرٙ نهجًٛغ ثبنزٕفٛك

 االخزجبس انزذشٚش٘ األٔل  

اعى انطبنجخ: ........................
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انصـف: انثبَٙ االثزذائٙ 

انًــبدح: نغزٙ 

انفصم انذساعٙ: انثبَٙ 


	حقوق.pdf
	حقوق 5.pdf
	حقوق

	لغتي الصف الثاني الفترة الثالثة.pdf
	لغتي.pdf

