
 

 

                             

 

 

 
 

 

 

 

 

                                            

 
 

 

 فهم المسموع
 

 أَستمُع إلى النص الذي ُسيلقى َعليَّ وأُجيُب عن األسئلة التالية  :
 

                                     أختار من الصندوق الكلمات المناسبة لآلتي : ـ 1
     

 الموتـ   الحتف مرادف :             الصحة ـ    السقم   تضاد :   
 
 

 

   أعبُر عن رأيي بإشارة  )          (  أو  )             ( في اآلتي :. 2
  

  ( .            صح / التدخين أشُد األوبئة انتشاًرا في العصر الحديث  )     1 
           

 (  .            خطأدخين .   )           / الحياة القصيرة من مزايا التخلي عن الت 2

 
                              التدخيناتل المشار إليه في النص هو    السم الق. 3

           

   . المالو    الصحةوجب التوقف عن التدخين ألسباب منها   . 4
 

 (                  ) أكملُ                                                                                           
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 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التربية والتعليم

 ......بمحافظة اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

  المدرسة  .........

 (   سموم قاتلة   )الخامسةالوحدة  كفاياتاختبار 

 المـادة : لغتي  الخالدة

 / 3الصف : 

 :اسم الطالبة 

 رقم الجلوس :

 

 عــــيتب
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 اهرةظال

         صحةال   اللياقة  
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 النص المقروء

 ثم أجيُب عن أسئلة الفهم : قراءة صامتة  النص التالي أقرأ

من أكبر المشكالت في وقتنا الحاضر، والتي تستهدف الدين واإلضرار  المخدراتتعد مشكلة 

لعمرية، ومن أضرار المخدرات  اإلصابة باألمراض النفسية بعقول األبناء بجميع فئاتهم ا

الهضمية  والعقلية، وربما تؤدي إلى الجنون،  كما تصيب اإلنسان بأمراض الكبد واالضطرابات

وأمراض السرطان وبالتالي تؤدي إلى الموت،  واإلصابة باألمراض النفسية ومنها القلق 

لة الدراسة، ومن أسباب تعاطي المخدرات: واالكتئاب والكسل وعدم االستطاعة على مواص

رفقاء السوء: على اإلنسان أن يبحث عن أشخاص طيبين يثق بهم، كذلك التربية األسرية: 

فيجب على الوالدين واألخوة أن يتحابوا وأن تكون عالقتهم جيدة بعيداً عن المشكالت 

ين اإلسالمي وأن يحافظ والمشاجرات، كذلك ضعف الوازع الديني: على اإلنسان أن يتمسك بالد

على الصالة التي هي عماد الدين ، ونظراً ألضرارها الجسيمة على صحة وعقل اإلنسان ، نهى 

أن الحل لهذه المشكلة هي الرجوع اإلسالم عن شرب الخمر وتعاطي المخدرات أو التعامل بها و

ما كنا امة يدعون إلى ن نعود كأوحده يمكننا  إلى دين هللا عز وجل الذي ارتضاه هللا لنا , به

 .المنكر الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن

 أ / أصنف األمراض الواردة في النص وفق المطلوب في الجدول :
 

 أمراض عقلية أمراض نفسية أمراض جسمية

 
الكبد ـ السرطان ـ  

 الهضمية واالضطرابات
 

  

 واالكتئاب والكسلـ  القلق
 

 الجنون        

 

 ضاً من األسباب التي تؤدي إلى المخدرات ؟ب / أذكُر بع
 .ضعف الوازع الديني .ـ  رفقاء السوء

 

 إلى دين هللا عز وجل الذي ارتضاه هللا لنا الرجوع .: / الحل لمشكلة تعاطي المخدرات هو ج
 أكمل                                                                                           

 :بين القوسين د / أجيُب وفق المطلوب 
 

 .( ) آتي من عندي ضد الكلمة السابقة   منافع      ــــ   ـ أضرار   1
 

 السابقة (  النص عن لفظ يحمل الداللة فياألساس الذي تعتمد عليه ) ابحُث  ـــــ  العمادـ   2
                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الرسم اإلمالئي

ئياً :إمالً  تحليالً  ةالتالي ةالكلم . أحلل  1أ (   )  

                     *   ))و ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ...( .
 

 

4 

فعل مضارع 

 تلقى
 = تلقوا + + ألف زائدة واو الجماعة

4 
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بهُ فيما يأتي:تخرُج الخطأ ثم أصوأس) ب (   
 

 الجملـــــــــــــــــة الخطأ الصواب
يصحو       يصحوا           يصحوا الطفل من نومه 

يستثمروا     يستثمرو                 على الشباب أن يستثمرو أوقات فراغهم.      
 

 

:أمثُل لما يأتي في جملة مفيدة            ( ج  )
نصوب .ألف زائدة بعد اسم م              

 

 أشتريُت كتابًا من المكتبة
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 الرسم الكتابي                                               

                                                          بخط رقعة جميل : الكلمات المبعثرة حديث شريف  ، ثم أكتبهُن من أكو
  كل مسكر خمر وكل خمر حرام

 كل مسكر خمر وكل خمر حرام
............................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
 

 الصنف اللغوي

 الجدول بما هو مطلوب منه : أكمل  (  أ) 

 

 عدد أحرف الفعل الفعل الذي اشتق منه وزنال االسم

 ثالثة أحرف نشر ِمفعال نشارم

 رفثالثة أح كنس ِمكنسة كنسةم
 

 أجيب  عن السؤال التالي ، إجابة تشتمل على اسم آلة مشتق :) ب ( 
 

 آللة التي تغسل بها المالبس ؟اما 
 بالغسالةتغسل المالبس 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 األسلوب اللغوي

                     أتعجٌب من الصورة التي أمامي : ) أ ( 

                                          ما أضر التدخين !        
                                                             

 : (ما تحته خط صيغة تعجب على وزن )   . على القول الخاطئ أجدر بأن يرد )ب (   
 

 أفعْل به !                      ما أفعله !                           
 

 ( حول جملة التعجب السماعي :  عالمة )          ) ج ( أضع
 / هلل درُّ التائب ! .  1

       

 ما أنفع أن يعالج المدمن !/   2
 

3 

4 

 يتبع

 يتبع

 خمر       كلحرام       

مسكر                   خمر 

 وكل

3 

almanahj.com/sa



 الوظيفة النحوية 
 

 عن المطلوب في الجدول   :  الجمل اآلتية ثم أجيبُ  و أتأملُ  أقرأُ 

 المطلوب الجمل

 . نصح و أرشد املدير طالبه
دون التقيد  واإلعراباالشتراك في الحكم  ومعناه  الواو وه حرف العطف

 . بترتيب زمني

 .  يتوضأ املسلم مث يصلي 

 الرفعحالته اإلعرابية        مجلة فعلية   نوعه    .يتوضأ املعطوف عليه    
 الرفعحالته اإلعرابية      .. مجلة فعلية     ..نوعه    يصلي  املعطوف        

 

 خنو املدأاملدمن  أحذر  
   اسم معطوف على المعطوف عليه ) المدمن ( منصوب  :   (املدخن أعرُب ) 

 بالفتحة الظاهرة .                       
 

 

 التواصل الكتابي                                                                         
 

والمكان والزمان وصف الحدث  محددة التأريخ ، مذكرة عن يوم مهم في حياتي أكتُب  *
 . وتفاعل الشخصيات معه إن وجد 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 ( سموم قاتلة ) الخامسة وحدةال

 
 االستماع نص

  

 المادة /  ةمعلم           مع أطيب األمنيات 
                                                     

 

                                                                                     

 حنان القفشات

 

4 
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 في كثير من دول العالم,  انتشرتالتدخين ظاهرة من الظواهر التي    

لذلك وجب • . التدخين عادة ، و اإلدمان هي األصعب في التحطيم و التخلص منها

 : الصحة و المال .  منها سبابأل  التدخين ؟توقف عن لا

الحاالت الخطيرة للصحة أقوى من أي سبب بيئي آخر  بين التدخين و االرتباطو 

مما يؤدي إلى  لألمراض ، التدخين يعجل باإلصابة بتصلب الشرايين و ضيقها ،

السكتة  تعثر جريان الدم ، و يمكن لضعف انسياب الدم إلى المخ أن يؤدي إلى

النوبة  ماغية ، كما أن جريان الدم الضعيف للدم إلى عضلة القلب يمكن أن يسببالد

 اللياقة الجسمانية زيادة حياة أطول .مزايا التخلي عن التدخينومن . القلبية

، وأكثرها خطورة . ويؤكد تقرير   الحديث  التدخين أشد األوبئة انتشارا في العصرو

يالقون حتفهم أو يعيشون حياة تعيسة مليئة أن عدد الذين  منظمة الصحة العالمية

 من جراء التدخين ،.  باألسقام واألمراض المزمنة
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