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 :توقٌع المدٌر
 
 

 
 توقٌع ولً األمر

 
 

 

    ب عن جمٌع األسئلة مستعٌنا باهلل .ٌأج

  :أوال : فهم المسموع

  ؟ إٌٍٗ اٌحمٍجخ ٚصٍذ ٚوٍف ؟   اٌشجً اسُ ِب:  1ط

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

  ؟   اٌّمؼذ صٚجٙب ِٚسبػذح حّبٌخ أجً ِٓ اٌحمٍجخ ثزشن اٌضٚجخ صٍٕغ فً سأٌه ِب:  2ط

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

  ؟  اٌمصخ ػٕٙب رىٍّذ اٌزً اٌشثبػٍخ اروش 3ط

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

 ؟   رصٕغ وٕذ ِبرا اٌشجً ِىبْ وٕذ ٌٛ:  4ط

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

 الشأ إٌص اٌزبًٌ ، ثُ أجت ػٓ األسئٍخ اٌزً ثؼذٖ : - ثبًٍٔب : فُٙ اٌّمشٚء : 

 اٌصذق

  اٌشسٛي ِغ اٌّجب٘ذٌٓ صفٛف إٌى ٚأضُ ثبإلسالَ آِٓ اٌزي األػشاثً رٌه اٌصذق أِثٍخ ِٓ          

 ػٍى ارجؼزه ٌٚىًٕ ارجؼزه ٘زا ػٍى ِب:  األػشاثً لبي اٌغٕبئُ ِٓ لسّب ٌٗ ٌمسُ أْ اٌشسٛي أساد ٚػٕذِب

 ٌصذله هللا رصــــذق إْ  إٌجً ٌٗ فمبي اٌجٕخ فأدخً فأُلزً – حٍمٗ إٌى ٚأشبس – ٕ٘ب ٘ب ثسُٙ أُسِى أْ

جذ اٌغضٚح ٚثؼذ                  0 فصذلٗ هللا صـــذق  إٌجً فمبي إٌٍٗ أشبس اٌزي اٌّٛضغ فً ثبٌسُٙ ٚسًِ شٍٙذا ُٚ

 : اٌزبٌٍخ األسئٍخ ػٓ أجت ثُ,  اٌسبثك إٌص الشأ

 ....................................................................... ؟  هللا سسٛي األػشاثً ارجغ ػالَ -1

 .......................................................................  ؟(    فصذلٗ هللا صذق)   ِؼٕى ِب   -2

 اخزجبس اٌٛحذح اٌشاثؼخ

          األول المتوسط     الصف :            لغتً     المادة :             اسم الطالب : ............................................ 
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 ............................................. ؟   ثسُٙ فٍٗ ٌُشِى ٌىً ٌٍحٍك األػشاثً اخزٍبس فً سأٌه ِب -3

 ..................................................................  ؟ اٌسبثك ٌٍٕص  ِٕبسجب آخش ػٕٛأب ضغ   -4

 : اوزت اٌؼجبسح اٌزبٌٍخ ِشح ٚاحذح ثخظ اٌشلؼخ  :اٌشسُ اٌىزبثًثبٌثب :

     

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

 المطلوب في الجدول التالي  :أجب حسب  – 1 :اٌشسُ اإلِالئً   ساثًؼب :

 الكلمة بعد دخول الالم   الكلمة  بعد دخول الفاء   الكلمـــــــــــــــــــة
   اللعب
   الحق 

 اكتب ما يملى عليك من كلمات وضعها في الجدول التالي :    
   الكلمات 

  

 

             

 :    أجت ثُ اٌزبٌٍخ اٌمطؼخ الشأ اٌصٕف اٌٍغٛي: : خبًِسب  

 ٌؼٍى ٚإٔه"  هللا وزبة فً اٌّٛصٛف ٚ٘ٛ ؟ اٌشسٛي ٘زا ٔحت ال ٚوٍف   هللا سسٛي ٔحت  ٔحٓ)) 

ً   ثُ اٌطبٌت أٌٙب أػًٕ إٌبن ، أٔذ رحجٗ أْ ػٍٍه ٚجت"  ػظٍُ خٍك  فبٌششع ٚحٍٓ ٚلذ وً فً ػٍٍٗ ص

  0 سٕزٗ الرجبع ٚأوثش  رٌه ٌسزحك  اٌّجٍٓ إٌٛس إٌى رٍٙه اٌزً اٌظٍّبد ِٓ ٌٍخشجٕب إٌبٖ ػٍّٕب اٌزي

 : اٌزبًٌ اٌجذٚي حست اٌّجٍٕخ األسّبء أخشج اٌسبثمخ اٌمطؼخ ِٓ 

 األسماء الموصولة  أسماء االستفهام أسماء اإلشارة   ( المنفصلةالضمائر )  م
1      
2     
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 : األسٍٛة اٌٍغٛي :  سبدًسب

  ٍٓاٌزبًٌ ثبٌجذٚي ِجٍٓ ٘ٛ وّب ًٌٍ ِّب ػجبسح ٌىً األسٍٛة ٔٛع ث : 

 نوع األسلـــــــــــــــــــوب   العــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــارة                م

  يا محمد ال تكذب أبداً   1
  هو ال يدعو بالشر  2
  أكرم ضيفك تفز برضا هللا  سبحانه 3
  

 : اٌٛظٍفخ إٌحٌٛخ :سبثًؼب    

 :   رحزٙب خظ ثٛضغ  ًٌٍ فٍّب األلٛاط ثٍٓ ِٓ اٌصحٍحخ اإلجبثخ اخزش :أٚالً 

 (      ِجًٕ  -    ِؼشة:  )           اسُ خظ رحزٗ ِب:       ثٍؼّٙب فً صذلب اٌٍزاْ سثح -1 

 (   اٌٍبء    -   اٌىسشح:    )     جشٖ ػالِخ خظ رحزٗ ِب:           ثٍضبء أسٕبْ فٍه فً -2 

 :  اٌزبٌٍخ اٌؼجبسح أِبَ(  )   ػالِخ أٚ(  )  ػالِخ ضغ : ثبٍٔب

 )       (                         اٌجش حشٚف ِٓ اٌمسُ ٚاٚ -1 

 )       (                 اٌٍبء ثؼالِخ اٌّفشد االسُ ٌجش -2  

 

 : اٌزٛاصً اٌىزبثً  :  ثبًِٕب

 رؼٍٍٍّخ ثٍئخ ٌزٛفٍش جٙذ ِٓ ثٗ ٌمَٛ ِب ػٍى ................/  األسزبر اٌّذسسخ ٌّذٌش شىش سسبٌخ اوزت

 رؼٍّذ وّب اٌشسبٌخ وزبثخ ششٚط ِشاػٍب                   ، ٌٍطالة ِٕبسجخ

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

.................................................................... 
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 نص االستماع

 الرجل األمٌن

إنه ذلك الرجل الذي تربً على مائدة اإلسالم ٌعرف حقوقه وواجباته إنه عون 

فً جدة العام  الغامدي ذلكم الرجل الذي خرج بسٌارته فً خضم األمطار الكثٌرة

فتتعطل سٌارته وتقف فً عرض الطرٌق ودون أن هله أٌرٌد أن ٌلحق ب الفائت ، 

ٌدري تسكن فً سٌارته حقٌبة ما تحتوي بداخلها مجوهرات تقدر بنصف ملٌون 

ٌّرت المٌاه العاتٌة الزوجة بٌن حٌاة زوجها المقعد وبٌن الحقٌبة فتركت  لاير خ

ك اللحظات وما إن عاد الرجل األمٌن عون الحقٌبة لتقف بجوار زوجها فً أحل

الغامدي إلى منزله حتى وجد هذه الحقٌبة فأبى علٌه دٌنه وأمانته إال أن ٌبحث عن 

صاحبتها و ٌا للعجب عشرة أٌام كاملة ٌبحث األمٌن عن السٌدة حتى أفلح أخٌرا 

فً ذلك حقا إنها رباعٌة رائعة زوجة مخلصة وزوج قعٌد وحقٌبة ضائعة ورجل 

 ٌن ٌقول تعالى : أم

 ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ " 

 ٨٥النساء:  چ  ۈئ ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ۇچ 
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 اسم المصحح :

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

 التوقيع 
 
 
 

 :توقيع المدير
 
 

 
 توقيع ولي األمر

 
 

 

    ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

  أوال : فهم المسموع:

 : انخبطئخ انعجبسح أيبو(  ✖)  ٔعاليخ انصحٍحخ انعجبسح أيبو(  ✔)   عاليخ ضع

 (  )              انحبس ثًُبخٓب رزسى انطبئف يُطقخ -1

 (  ) (   انشحًٍ عجذ يحًذ)   ْٕ(  شًبنٍخ انٕٓاء طٍجخ)  ثأَٓب ٔصفٓب انزي -2

 (  )  ( انٓذا)  ٔ(  انشَّفب)   انطبئفً ثبنٕسد انًشٕٓسح انًُبطق يٍ -3

 (  ) انخشٌف فصم ثذاٌخ يع انطبئفً ثبنٕسد انطبئف ججبل سفٕح رضدًْ -4

 ثعذِ : اقشأ انُص انزبنً ، ثى أجت عٍ األسئهخ انزً - ثبًٍَب : فٓى انًقشٔء :

 ٌَّ  ٔ َقً يبء ٔانًطش سائحخ، ٔال نٌٕ نّ نٍس ٔانًبء ، ٔانٍٓذسٔجٍٍ األكسجٍٍ:  غبصٌٍ ارحبد يٍ يكٌٕ انُقً انًبء إ

 ٔيٍ ، قهٍهخ فٍٓب انزائجخ انًٕاد كبَذ إرا عزثخ حهٕح انًٍبِ ٔركٌٕ ، ٔانزحٕل ثبنزغٍش ٌجذأ  األسض ثبطٍ إنى ٌصم حًٍُب

 انجحٍشاد ٔ  األَٓبس يٍبِ:   انعزثخ انًٍبِ رهك أيثهخ

 : انخبطئخ انعجبسح أيبو(  ✖)  ٔعاليخ انصحٍحخ انعجبسح أيبو(  ✔)   عاليخ ضع

 (  )  (  ثسٍطخ(    )   قهٍهخ)  كهًخ ضذ -1

 (  )  غبصاد ثالثخ ارحبد يٍ يكٌٕ انُقً انًبء -2

 (  )                 أسٕد نَّٕ انًبء -3

 (  )  انجحٍشاد يٍبِ:  انعزثخ انًٍبِ أيثهخ يٍ -4

 

 : اكزت انعجبسح انزبنٍخ يشح ٔاحذح ثخظ انشقعخ  :انشسى انكزبثًثبنثب :

       

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

 اخزجبس انٕحذح انخبيسخ

          األول المتوسط     الصف :            لغتي     المادة :             اسم الطالب : ............................................ 
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  :انشسى اإليالئً   ساثًعب :

 انخبطئخ انعجبسح أيبو(  ✖)  ٔعاليخ انصحٍحخ انعجبسح أيبو(  ✔)   عاليخ ضع

أح)  -1 ًْ  (  )                    يفزٕح قجهٓب ٔيب سبكُخ انًٓضح( .  انَك

 (  )          ( يْسأَنخ)  سبكٍ قجهٓب ٔيب انًفزٕحخ انًٓضح أيثهخ يٍ -2

 (  )  ( ؟)  ًْ انًُبسجخ انزشقٍى عاليخ           انٕٓاء ٌزهٕس كٍف -3

 (  )   ) . (  ًْ انًُبسجخ انزشقٍى عاليخ           عزثخ يٍبِ األَٓبس يٍبِ -4

 

 

 انصُف انهغٕي: : خبيًسب  

 انخبطئخ انعجبسح أيبو(  ✖)  ٔعاليخ انصحٍحخ انعجبسح أيبو(  ✔)   عاليخ ضع

 (  )                     . يعشة إشبسح اسى(  ْزاٌ)  -1

 (  )                     يجًُ إشبسح اسى(   ْزا)  -2

 (  ) ( ْؤالء  )  نهفشاغ انًُبسجخ انكهًخ.  انحٍبح.........  سئخ   انٕٓاء   -3

 (   )  ٌُظشاٌ انٕنذاٌ ْزاٌ:   َقٕل  انًزكش نهًثُى.   ٌُظش انٕنذ ْزا -4

 

 

 : األسهٕة انهغٕي :  سبدًسب

 انخبطئخ انعجبسح أيبو(  ✖)  ٔعاليخ انصحٍحخ انعجبسح أيبو(  ✔)   عاليخ ضع

1-   ٌ  (  ) (  يُفٍخ اسًٍخ جًهخ.  )   انطعبو إنى حبجخ فً اإلَسب

 (  ) ( يثجزخ اسًٍخ جًهخ.        )   يثًشربٌ انشجشربٌ نٍسذ -2

 (  ) ( يثجزخ اسًٍخ جًهخ. )  ٔضبسح َبفعخ:  َٕعبٌ انعبداد -3
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  : انٕظٍفخ انُحٌٕخ :سبثًعب    

 انخبطئخ انعجبسح أيبو(  ✖)  ٔعاليخ انصحٍحخ انعجبسح أيبو(  ✔)   عاليخ ضع

 (  )     . انٍبء أٔ ثبنكسشح يجشٔس إنٍّ انًضبف -1

 (  )    ( انًجبسي)  إنٍّ انًضبف.   يهٕثخ   انًجبسي يٍبِ   -2

 (  )         ثبنٍبء يجشٔس إنٍّ يضبف(  انًذسسخ. )  انًذسسخ َظبفخ   رعججًُ -3

 (  ) (  سذٔد)  ٔانصٕاة(  انسذٔد)  انخطأ.  انًٍبِ انسذٔد انحكٕيخ أقبيذ -4

 

 : انزٕاصم انكزبثً  :  ثبيًُب

  غزائٓب يصذس ًْ انزً ثبألصْبس عُبٌزٓى َظٍش صٔاسْب إنى رُٓئخ سسبنخ يذٌُزُب فً انحذٌقخ َحهخ ٔجٓذ

 سٕسح)  انقشآًَ ثبنُص االسزعبَخ يع ، نٓب انًخصص انًكبٌ فً انشسبنخ ٔأكزت انُحهخ رهك أًَ أرخٍم 

 ( انُحم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انشحٍى انشحًٍ هللا ثسى

 انحذٌقخ صٔاس أحجبئً

 ٔثشكبرّ هللا ٔسحًخ عهٍكى انسالو

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

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

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

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

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

 نكى انًحجخ                                                                    

 انحذٌقخ َحهخ صذٌقزكى                                                                                 
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 التوقيع 
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    ب عن جميع األسئلة مستعينا باهلل .يأج

  أوال : فهم المسموع:

 : ًٌٍ فٍّب اٌمٛسٍٓ ثٍٓ ِٓ اإلجبثخ اخزش/سـ:    اٌزبٌٍخ األسئٍخ ػٓ أجت اٌٍؤٌؤ صساػخ لشأد

 (       ٌأوً – خفٍخ ٌخشط – خفٍخ ٌذخً)  ثّؼٕى ٌزسًٍ -3 (       ٌسٛي – ٌشجغ – ًٌٍّ)  ثّؼٕى ٌؼذي -1

 (اٌحذادح – األسّبن صٍذ – اٌششطخ)  فً" ٍِىِٛٛرٛ" ٌؼًّ -4  (       سجغ – ػبد – فشً)  ثّؼٕى أخفك -2

 الشأ إٌص اٌزبًٌ ، صُ أجت ػٓ األسئٍخ اٌزً ثؼذٖ : - صبًٍٔب : فُٙ اٌّمشٚء :

 .ٚاأللذاح اٌمذٚس ِٕٙب ٚصٕغ اإلٔسبْ فّبسسٙب ، اٌفخبس صٕبػخ حشفخ ًٚ٘ ٌذٌٚخ حشفخ اٌؼشثً اٌؼبٌُ فً ثشصد

 .......... .............../.............................................جـ  إٌص؟ فً ٚسدد اٌزً اٌؼشثٍخ اٌحشفخ ً٘ ِب -1

 /............................................................................جـ اٌؼشثٍخ؟ اٌحشفخ ِٓ اإلٔسبْ ٌصٕغ ِبرا  -2

 ( ة)  اٌؼّٛد إٌى(  أ)  اٌؼّٛد ِٓ ٚصً

 .ٚاٌخشت اٌحجش ٌٕحذ آٌخ -                              اٌمذَٚ -1

 .اٌصخش ثٙب ٌٕمش اٌحذٌذ ِٓ آٌخ -                             اإلصًٍِ -2

 .إٌجبسح آالد ِٓ آٌخ -                              ؼٛياٌّ -3

 .اٌصٛف ٌغضي أٌخ -                             اٌّحشاس -4

 .اٌضسع ٌحصذ آٌخ -                              إٌّجً -5

 ب .ٌضساػزٙ األسض ثٙب رشك آٌخ -                                      

 : اوزت اٌؼجبسح اٌزبٌٍخ ِشح ٚاحذح ثخظ اٌشلؼخ  :اٌىزبثًاٌشسُ صبٌضب :

 الصالة القيامت يىم العبذ عنه يحاسب ما فأول الصالة على حافظ       

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

 اخزجبس اٌٛحذح اٌسبدسخ

          األول المتوسط     الصف :            لغتي     المادة :             اسم الطالب : ............................................ 



 3من  2صفحة 
 

 : اوزت ِب ٌٍّى ػٍٍه – 1 :اٌشسُ اإلِالئً   ساثًؼب :

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

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

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

 اٌصٕف اٌٍغٛي: : خبًِسب 

 :  اٌمٛسٍٓ ثٍٓ ِّب  اٌزبٌٍخ اٌفشاغبد فً إٌّبست اٌّٛصٛي االسُ ضغ

 (  اٌزي  ــــ  اٌزً   ــــ  اٌٍزاْ  ــــ اٌزٌٓ)             

 .   اٌزفٛق إٌى ٌسؼى.......     اٌطبٌت أحت -1

 .   ػفٍفخ فزبح ثحجبثٙب رٙزُ......   اٌفزبح - 2

 . اٌجش وً ٌسزحمبْ.............   ّ٘ب اٌٛاٌذاْ - 3

 . آِبٌُٙ رزحمك.......    ُ٘ اٌّجزٙذْٚ - 4

 : األسٍٛة اٌٍغٛي :  سبدًسب

 :ٚإٌفً اإلصجبد حٍش ِٓ اٌجًّ ٔٛع ثٍٓ

 ( ِضجزخ   -  ِٕفٍخ)     اٌجٍّخ ٘زا.                                    اٌىشبفخ ثجّبػخ أٌزحك ٌُ -1        

 ( ِضجزخ   -  ِٕفٍخ)     اٌجٍّخ ٘زا                        .        اٌظبٌٍّٓ هللا ٌحت ال -2                   

 (  ِضجزخ   -  ِٕفٍخ)     اٌجٍّخ ٘زا.    ػّٕٙب هللا سضً ثىش أثً ثؼذ اٌخالفخ ػّش رٌٛى  – 3        

   : اٌٛظٍفخ إٌحٌٛخ :سبثًؼب

 : ٌأرً فٍّب إػشاثٗ ٚػالِخ اإلػشاثً ِٚٛلؼٗ اٌّضبسع اٌفؼً ػٍٓ

 

 

 

 ػـالِخ أػشاثـٗ  حبٌزٗ اإلػشاثٍخ                                                         اٌفؼً اٌّضبسع       اٌجٍّخ       

  ٌٕظُ اٌطبٌت اٌفصً 

 

  

 ٌٓ أًّ٘ دسٚسً .

 

   



 3من  3صفحة 
 

 

 : اٌزٛاصً اٌىزبثً  :  صبًِٕب 

 

 ؟ اٌزبٌٍخ اٌفمشح ٌخص/ ط

 أِزغ ِٓ وبٔذ ٚرٍه ، اٌٍذٌٚخ ٌألشغبي األسجٛع فً سبػخ ٌٕب خصصٛا أُٔٙ ِذسسزٕب ػٍى اٌمبئٍّٓ رذثٍش حسٓ ِٓ وبْ

 . اٌىزت ٚرجٍٍذ ، اٌخشت فً ٚاٌحفش ، إٌجبسح أدٚاد  ثأحذس ِجٙض ِشغً ٌٕب وبْ فمذ ، ػٕذي اٌسبػبد

 :اٌزٍخٍص

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

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

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجملت اإلمالئيت

بناء وطننا الغالي ، بين أ المنتشرة المشروباثالقهىة من أكثر 

 . الخضرةدائمت  شجيراثو القهىة ثمر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتً ٌمهٍٍب عهٍك انمعهم : انكهمبد *اكتت ثخط َاضح َإمالء سهٍم  
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 * اختش انتصىٍف انصحٍح نكم كهمخ فٍمب ٌهً َاضعب عالمخ صح فً انمشثع انمىبست  :       
 

 
 

 

 
 

 انكهمخ

 

 معشة
 

 مجىً
 

 انذسجخ

 1   انتً 1

 1   مذسسخ 2

 1   ٌزا 3

 1   كٍف  4
 

ي
ُ
هغ

ان
ف 

صى
ان
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 قطعخ فٍم انمسمُع

انىبس صىفبن .  صىف ٌتىبَل حٍبتً ثٍسش َسٍُنخ. ٌَتعبمم مع انىبس تعبمال 

عفٌُب ثسٍطب . ٌعٍش حٍبح ٌبوئخ . غٍش حزٌه نمب فبتً َال متكجش عهى مه دَوً . 

ٍم ٌَأنفُوً . ٌَزا انصىف مه أسعذ انىبس قهجب َ نزنك تجذي قشٌجب إنى انىبس ٌأنف

 َأسٌحٍم ثبال . َأقهٍم ٌمُمب . 

أمب انصىف اَخش فٍُ  وُع مه انىبس ٌعشق انتكهف َانمجبنغخ . ٌَحت انتشف 

َانخٍالء . َ ٌطمع فً كم شًء . ٌحسذ انىبس إرا سآٌم فُقً . ٌَتكجش عهى مه 

ٌٍىأ ثىعمخ . ال ٌُ ساض عمب آتبي اهلل  ٌشاٌم دَوً . ٌَزا انصىف ال ٌقش نً ثبل َال

 َال انىبس ساضُن عىً .

 

 

 انكهمبد اإلمالئٍخ            

 فبنىُس  -1

 نهٍث -2

 كبنكعجخ  -3

 هلل  -4

 نهٍمُن -5

 ثبنتجبسح  -6

 نهعمم -7

 نهتمش  -8



یمتص المطر في سقوطھ كثیراً من غازات الجو ؛ فیحسن بذلك مذاقھ فإذا وصل إلى سطح 
...فضال عن امتصاصھ شیئاً من الغازات في مسامھا .األرض ، أذاب أمالحھا 

:بعد قراءة النص السابق أجب عما یلي
..........................................ھل یُحسن مذاقھ إذا وصل إلى سطح األرض ؟................................................................................:ماذا یمتص المطر في سقوطھ؟

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

:مبا يناسبهاعن األسئلة التالية وأجبك إىل النص الذي سيلقى علياستمع
............................... ؟  أشكال تلّوث البیئةعدد.1
نثر  أوشعر        :      هو مسعته الذيالنوع األديب .2

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

:... )-مفرد –( اسم مقصورمن حیث : نوعھمن الجمل التالیة ، ثم بین المضاف إلیھاستخرج 

المضاف إلیھ : (                 )  ، نوعھ : (                 ) ..المتجولینال نشتري من باعة الحلوى-1

المضاف إلیھ : (                 )  ، نوعھ : (                 ) ..       اجتمعنا أمام بحیرة صغیرة ھادئة-2

:النسخالتالیة بخط الجملة كتابة عدأ

ح المیاه المعرض للشمس خالیا من الجراثیم واألوساخ .نجد سط

30

)-1اسم الطالب : .................................................................. الصف : ( 
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:في الجملة تعدیال صحیحاما یحتاج إلى تعدیلھمع تعدیل للمثنى المذكر، وأخرى للمفردة المؤنثةمرة اإلشارةاجعل 

ھ یرغب أن تكون لھ .ھذا الولد ینظر إلى تلك اللعبة الجمیلة كأن

.................................................................................................  .المفردة المؤنثة :      -1

..................  ................................................................................المثنى المذكر :      –2

: في الجمل التالیةاإلثباتمن النفي إلى حول

.............................................................  ..ما المیاه الملوثة إال مصدر للتلوث البیئي-1

.........................................................  .....لیست الشجرتان مثمرتین .-2

.............................................................  .لیس اإلفراط في الطعام أصل كل داء .-3

وحة بال مباالة .، ویترك الصنابیر مفتیسرف في استخدام الماءلمن إرشادیةاكتب كلمة 
..............................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

انتھت األسئلة
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اإلجابات :
.یمتص كثیرا من غازات الجو:  1ج 

.نعم
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

نثر- 2............. تلوث الھواء والماء ...- 1: 2ج 
--------------------------------- ----------------------------------------------------------------

{ كل كلمة نصف درجة }: الجملة اإلمالئیة ھي :3ج 
.تعد معالجة میاه الصرف الصحي والصناعي مسألة مھمة

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

الحلوى      اسم مقصور- 4:1ج 
..                                  بحیرة         مفرد–2

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

بخط الجملة لمعلم للطالب ، وتشجعیھم على كتابة مع مساعدة االنسخبخط مرة واحدة الجملةكتابة : 5ج
محاولة إعطاء الطالب أعلى الدرجات في ھذه الفقرة بغض النظر عن خط وكذلك جید قدر المستطاع 

.الطالب 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

تكون لھا .نت تنظر إلى تلك اللعبة الجمیلة كأنھا ترغب أن ھذه الب- 1: 6ج 
ھذان الولدان ینظران إلى تلك اللعبة الجمیلة كأنھما یرغبان أن تكون لھما .- 2

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

اه الملوثة مصدر للتلوث البیئي .إن المی–1: 7ج 
إن الشجرتین مثمرتین .-2
إن اإلفراط في الطعام أصل كل داء .- 3

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

تدریب الطالب أكثر یحاول المعلم قبل االختبار بیوم على األقل{ ةمناسبكلمة إرشادیةأي : كتابة 8ج 
ھ أعلى الدرجات وإعطائجعل المعلم ھذا السؤال مساعدة للطالب وكذلك في ورقة خارجیةتقریرعلى كتابة 

...فیھ شیئا من الصحنصھ مادام الطالب 
..--------------------------------------------------------------- ---------------------------------

...نص سؤال فھم المسموع : { قراءة النص على األقل مرتین على الطالب في حالة طلبھم ذلك
قراءة جیدة مع رفع الصوت وعدم مقاطعة القراءة أمام الطالب بأي شكل } .

فیھا بوظیفتھ وال تتداخل العناصر معاً، تمتلك البیئة نظاماً متوازناً ودقیقاً أوجده هللا تعالى لیقوم كّل عنصرٍ 
ل اإلنسان بعنصٍر من عناصر البیئة مھما كان كان ھذا العنصر مھمالً فإّن التوازن البیئّي  وعندما یِخّ

سیختّل، وتتعّدد أشكال تلّوث البیئة فتلوث الھواء، والماء، والضوضاء، والتلوث الكیماوّي، وارتفاع درجة 
.وزون كلّھا أشكال من أشكال التلوثحرارة األرض، وثقب األ
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