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نعبو  (اندور األول  )أسئهة اختببر نهبية انفصم اندراسي انثبني  
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 رقى انسؤال

 املدققة املراجعة املصححة  اندرجة 
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ً
 كتببة رقً
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دخ

ة ي
دون

  
 

  

 انسؤال األول
  

 اجملًىع   انسؤال انثبني

ب   انسؤال انثبنث
ً
 كتببة رقً

      انسؤال انرابع

 6عــــدد  األسئـــهة   انسؤال اخلبيس 

 4 عـــــدد انصـــفحبت  انسؤال انسبدس 

  

 فهى املقرو ء :    انسؤال األول 

 :اقرئً النص التالً ثم أجٌبً على األسئلة 

إن أهمٌة التعلٌم والتدرٌب التقنً والمهنً تبرز فً قدرته على تأهٌل القوى البشرٌة المدربة 
 .لدخول سوق العمل ضمن مستوٌات العمل المهنً والماهر

وتشهد , لقد قامت نهضة عدد من الدول المتقدمة على أٌدي ذوي التخصصات التقنٌة والمهنٌة
 .الصٌن والهند وألمانٌا: تجارب عدد من الدول مثل 

وتؤكد رؤٌة , وتهتم المملكة العربٌة السعودٌة أهمٌة بالغة بالتعلٌم والتدرٌب التقنً والمهنً 
   (                                                       1  ).                                                                 على االهتمام بالتعلٌم 2030

 المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم 

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جيزان 

 مكتب التعلبم بالمسارحة والحرث

ب م ف المقطابة 

 .لغتي الخالدة/ المادة 

متوسط الث الثال/ الصف 

  ساعتان ونصف/الزمن 

/ اليوم

 هـ1443    /     / / التاريخ 

 

 

 

/ ..............رقى اجلهىس / ............................................................اسى انطبنبة 

 



 

وقد أطلقت المؤسسة العامة , وقامت بتوفٌر الكلٌات التقنٌة للبنٌن والبنات فً مختلف المناطق
 .تخصص التصنٌع الغذائً : للتدرٌب التقنً والمهنً ضمن تخصصاتها 

 :أمام العبارة الخاطئة   (  ×  )أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  (  √  )ضعً عالمة _ أ

 (     )تهتم المملكة العربٌة السعودٌة أهمٌة بالغة بالتعلٌم والتدرٌب التقنً والمهنً  / 1 

 (    )قامت المملكة العربٌة السعودٌة بتوفٌر الكلٌات التقنٌة للبنٌن والبنات فً منطقة واحدة  / 2

 (    ) على االهتمام بالتعلٌم 2030تؤكد رؤٌة / 3

 : اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة_ ب

لقد قامت نهضة عدد من الدول المتقدمة على أٌدي ذوي التخصصات التقنٌة والمهنٌة من / 1
 (أمرٌكا _ الٌابان _ الصٌن   )هذه الدول 

التصنٌع  )أطلقت المؤسسة العامة للتدرٌب التقنً والمهنً ضمن تخصصاتها  تخصص / 2
 (الرسم _ الخٌاطة _ الغذائً 

 (تحطٌم _ تدمٌر _ تأهٌل   )أهمٌة التعلٌم والتدرٌب التقنً والمهنً تبرز فً قدرته على/ 3
 .القوى البشرٌة 

  .(ب  )بمعناه المناسب فً القائمة  (أ  )صلً المصطلح مما فً القائمة / ج

 . المشروع                                    االبتكار لكل ماهو جدٌد /  1

 .                                                   السبق والتمٌز فً العمل 

                                         إضافة طاقات إنتاجٌة جدٌدة إلى األصول                                                                                                                   

 .                               اإلنتاجٌة الموجودة فً المجتمع 

 .                                                بحث وتصمٌم مخطط له بعناٌة لتحقٌق هدف محدد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انىظيفة اننحىية  /         انسؤال انثبني 

 :أجٌبً حسب المطلوب منك مما بٌن القوسٌن / أ 

 (استخرجً النعت والمنعوت فً الجملة السابقة  )أصبح األنبٌاء قدوة حسنة  / 1

 : ...........................النعت : .............................. المنعوت 

 (2)         (مثلً بجملة مستخدمة فٌها أسلوب النعت  )/ ........................................2

 

 

 المشروع – 1

االستثمار – 2

  الريادة  – 3

 اإلبداع   – 4



 

 (اعربً النعت فً الجملة السابقة  )العمل مٌزة لإلنسان المسؤول / 3
........................................................................... 

 :اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة/ أ 

 (التمنً_ الشرط _ النعت  )اسم ٌدل على صفة فً اسم قبله ٌسمى المنعوت / 4

 (جر_ نصب_ رفع    )إذا كان المنعوت مرفوًعا كانت جملة النعت فً محل / 5

 (مستثنى _ جواب الشرط _ نعت   )الصفة تسمى / 6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انصنف انهغىي/      انسؤال انثبنث 

 :صوغً اسما الزمان والمكان من األفعال اآلتٌة / أ         
 / ................طلع _4/ ............... وعد _3/ .............  جلس_2/.............. سجد_1

 :اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة/ ب

_ اسما الزمان والمكان  )اسمان مشتقان ٌصاغان للداللة على مكان حدوث الفعل وزمانه / 1
 (االستثناء _ الترجً 

 (فاعل _ فعال _ َمْفَعل  )ٌصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل الثالثً على وزن / 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األسهىة انهغىي/      انسؤال انرابع 

 :اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن اإلجابات التالٌة / أ 

 (لعل _ لٌت _ سوى  )من أدوات االستثناء  / 1

 (المنعوت _ جواب الشرط _  أداة االستثناء  )من أركان االستثناء / 2

_ تعجب _ استثناء  )األسلوب المستخدم فً الجملة أسلوب  . البٌع مباح ماعدا بٌع الربا / 3
 (تفضٌل 

 :أجٌبً حسب المطلوب منك مما بٌن القوسٌن / ب

 (مثلً بجملة مستخدمة فٌها أسلوب االستثناء  )/ ................................................1

 (استخرجً أداة االستثناء فً الجملة السابقة ).احترم الٌد العاملة خال ًٌدا متسولة / 2

  (3  ):..................................                                           أداة االستثناء

 

 

 

 



 

 (ضعً أداة استثناء مناسبة فً الفراغ السابق  )العمل ................ لن ٌنفع / 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     انرسى اإليالئي /انسؤال اخلبيس 

 :أمام العبارة الخاطئة   (  ×  )أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  (  √  )ضعً عالمة _ أ 

 (    )سمٌت المخففة ألنها خففت بحذف النون الثانٌة  (أن    )/ 1

 (     )قد تأتً استفهامٌة أو موصولة  (من  )/ 2

  )      ((أشهد أن ال إله إال هللا :مثل, المخففة توصل بما بعدها (أن  )/ 3

 :أكملً الفراغات التالٌة بكلمات مفصولة خًطا / ب

 .ال وطنٌة بال إنتاج .............. أٌقنت / 1

 .لم تصنع نفسك فلن ٌصنعك أحد / ..................2

 .إتقان بدون تدرٌب ................اعلم / 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انرسى انكتببي/   انسؤال انسبدس 

 .األنبٌاء كانت لهم صناعات وتجارات :اكتبً الجملة التالٌة بخط الرقعة /أ   
 ..........................................................................................................

 :أمام العبارة الخاطئة   (  ×  )أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  (  √  )ضعً عالمة / ب

 (     )فً خط الرقعة المسافات بٌن الكلمات متساوٌة/ 1

 (     )تكون األجزاء األفقٌة للحروف فً خط الرقعة مائلة قلٌاَل لألسفل / 2

 (     )فً خط الرقعة كل الخطوط الرأسٌة غٌر متوازٌة / 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دولة مدخلً / مع تمنٌاتً لكن بالتوفٌق              انتهت األسئلة             معلمة المادة 

  (                                                                                   4)  

 

 

 

 

 


