
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                         

           

                  https://www.almanahj.com/sa/7arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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*************************************************************** 

(      )الدور  متوسطللصف/...... خالدة(فً مقرر لغتً ال  )      نهاٌة الفصل الدراسً اختبار 
 هـ1441للعام الدراسً 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تضاف لالختبار  درجة( 12الدرجة المستحقة )
 نهاٌة الفصل الدراسً

 كتابة   رقما   
 
 
  

 

  السؤال
 الكفاٌة

اسم المصححة  الدرجة المستحقة
 والتوقٌع

اسم المراجعة 
 والتوقٌع

اسم المدققة 
 كتابة رقما   والتوقٌع

فهم المسموع وتحلٌله  األول
 ونمدهوتذوله 

 (درجات 6)

     

وتحلٌله  مروءفهم الم الثانً
 ونمدهوتذوله 

 (درجات 6)

     

   12 المجموع
 

 ..................جمعته: ................................................................راجعته: ..............................................  

   .......................................التولٌع: ................................................................ التولٌع: ............................

 .......................................................... اسم الطالبة:

 ..................................................... الرقم التسلسلً:

 هـ1441/       /      التارٌخ:............................. الٌوم:

 معلمة المادة : 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

  اإلدارة العامت بمنطقت

 

 لخالدةمادة: لغتً ا
 متوسط اول الصف:
 الزمن:

 عدد األوراق: 
 

 



  

 

 

 

*************************************************************************************** 
للصف/......... )الدور      (  خالدةاختبار نهاٌة الفصل الدراسً )         (فً مقرر لغتً ال

 هـ1441للعام الدراسً 
 

 أستعٌنً باهلل ثم أجٌبً عن األسئلة التالٌة:
  :/ فهم المسموع وتحلٌله وتذوقه ونقده  1س

  آتً: وما هبعد سماعك للنص الملقى اجٌبً عن  

 
  وتحلٌله وتذوقه ونقده: قروء/ فهم الم2س

 المصٌم
العربٌة وتبلغ مساحته التمرٌبٌة ثمانٌن ألف كٌلو متر  ٌمع المصٌم فً وسط الجزٌرة

سكانها من الملٌون ٌعملون بالتجارة والزراعة والرعً والصناعة .  وٌمرب عددمربع 
العربٌة بارد ممطر شتاء حار  مناخ المصٌم عموما ال ٌختلف عن مناخ وسـط الجزٌرة

صٌفا و تكثر فٌها المٌاه الجوفٌة واألودٌة وٌعتبر وادي الرمة أهمها . ومركز المصٌم 
أهمها: عنٌزة و الرس ورٌاض الخبراء والمذنب  مدٌنة برٌدة وتتبعه عدة محافظات

 والبكٌرٌة وعٌون الجواء وعملة الصمور وغٌرها.
 

 :   اختاري االجابة الصحٌحة بعد قراءتك للنص االعلى -
 عدد سكان القصٌم :     

 خمس مالٌٌن نسمة -ج مئة ألف نسمة   - ب ملٌون نسمة   - أ
 ٌعمل السكان بــ :    

 استخراج النفط   -ج األسمانصٌد  - ب والزراعة   التجارة - أ
 الـوادي هو:         

 البحٌرات -ج ٌمع بٌن الجبال وٌجري فٌه السٌل - ب المٌاه الجوفٌـــة - أ
 

 .      موقع جزٌرة فرسان -1
 مدٌنة جازانجنوب  -ج شمال مدٌنة جازان - ب .غرب مدٌنة جازان - أ
 . كم عدد جزر فرسان -2
 48 -ج 44 - ب .44 - أ

 . من اجمل سواحل جزٌرة فرسان 
 خلٌج فرسان -ج خلٌج جازان - ب .خلٌج الجنابة - أ

 ................................... : الرقم التسلسلً........................................................................ : ةاسم الطالب

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

  اإلدارة العامت بمنطقت

 

 لخالدةمادة: لغتً ا
 متوسط  اولالصف: 
 الزمن:

 عدد األوراق: 
 

 

 , متمنٌة التوفٌق للجمٌع. انتهت األسئلة

 

6 

 

6 



  

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************************** 
)الدور      ( متوسط(فً مقرر لغتً الخالدة للصف/.......      اختبار نهاٌة الفصل الدراسً )  

 هـ1441 للعام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  السؤال
 الكفاٌة

اسم المصححة  الدرجة المستحقة
 والتوقٌع

اسم المراجعة 
 والتوقٌع

اسم المدققة 
 كتابة رقما   والتوقٌع

  الرسم اإلمالئً  األول
 درجات( 4)

     

   الرسم الكتابً )الخط( الثانً
 (درجتان)

     

 الصنف اللغوي  الثالث
 درجات( 4) 

     

 األسلوب اللغوي الرابع
 درجات( 4) 

     

 الوظٌفة النحوٌة الخامس
 درجات( 4) 

     

   11 المجموع
 

 ..................جمعته: ................................................................راجعته: ..............................................  

   .......................................التولٌع: ................................................................ التولٌع: ............................

 

فهم ( بعد إضافة درجة 30الدرجة المستحقة )
 (ةدرج12) المسموع وفهم المقروء

   

 

 كتابة   رقما   
 
 
  

 

 .......................................................... اسم الطالبة:

 ..................................................... الرقم التسلسلً:

 هـ1441/       /      التارٌخ:............................. الٌوم:

 معلمة المادة : 

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

  اإلدارة العامت بمنطقت

 

 لخالدةمادة: لغتً ا
 متوسط  اول الصف: 
 الزمن:

 عدد األوراق: 
 

 



  

 
 

 
 
 
 

 
للصف/......... )الدور      (  خالدةاختبار نهاٌة الفصل الدراسً )         (فً مقرر لغتً ال

 هـ1441للعام الدراسً 
 
 
 عن األسئلة التالٌة: أستعٌنً باهلل ثم أجٌبً

  :الرسم اإلمالئً /1س
 : ضعً صح او خطاء امام العبارات التالٌة 

  

 العالمة   العبارة                              م

  :تنطك هاء عند الولف علٌها بالسكون .   التاء المربوطة  1

  التاء المربوطة : تؤتً فً اواخر االسماء فمط . 2

  همزة المطع: هً الهمزة التً ٌنطك بها فً بدء الكالم ووصلة .   3

همزة الوصل : همزة ٌنطك بها عند ابتداء الكالم وال ٌنطك بها عند وصلة  4
 بما لبلها .  

 

 

 
 
 
 اعٌدي كتابة الجملة بخط الرقعة مما تعلمتٌة فً الوحدة :الرسم الكتابً )الخط(/2س

 أقفاهلا واأللسن مفاتيحها فليحفظ كل انسان مفاتيح سرة. الشفاه القلىب أوعية و

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

 

 
 الصفحةٌتبع ....خلف (  1

 ................................... : الرقم التسلسلً........................................................................ : ةاسم الطالب

 المملكت العربيت السعوديت

 وزارة التعليم

  اإلدارة العامت بمنطقت

 

 لخالدةمادة: لغتً ا
 متوسطأول الصف: 
 الزمن:

 عدد األوراق: 
 

 

 

4

 

2



  

  : الصنف اللغوي/3س

 : وبٌنً نوعة الجمع المناسببكل اسم مما ٌأتً ً أجمع .1

 نوع الجمع جمعها الكلمة
   نهر
   سالم
   طاقة
   ثروة

 

 

 أكمل أنواع المعارف فً الجدول اآلتً : .2

 

 
 

 

3.  

 

 

 

 
 

 الصفحةٌتبع ....خلف ( 2

 

4



  

  : األسلوب اللغوي/4س

 اكملً الجدول التالً : _ب           :حولً الجملة اآلتٌة إلى أسلوب أمر _أ 

 
 الرحمة بالحٌوان.   .1

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

  العناٌة بالمساجد . .2

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

 

 

  :/الوظٌفة النحوٌة 5س
 فً الجدول اآلتً اختاري االجابة الصحٌحة: 

   :   بدأت بمبتدأ ٌدل على مثنى مذكر الجملة التً  -1
 المتآخً متحاب  -ب متحابان المتآخٌان  -أ

 
 المتؤخٌة متحابة-ج

 :دل على بمبتدأالجملة  بدأت االحوال دلٌل -2
 جمع مذكر سالم -ب جمع تكسٌر -أ

 
 جمع مإنث سالم   -ج

 أي من االفعال الناسخة ٌفٌد االستمرار :           -3
 صار -ب مازال -أ

 
 كان   -ج

 لٌت , من الحروف الناسخة التً تفٌد :             -4
 التوكٌد -ب التمنً -أ

 
 االستدران  -ج

 

 

 

 

 

 .طالبتي الجميلت متمنيت لك التوفيق 

  /المادة معلمة 

 

4

 

4

 انتهت االسئلة...( 3



  

 

 نص االستماع 

 اول متوسط

 

 44فً البحر األحمر . وتتكون من  كٌال 58تمع جزٌرة فرسان غرب مدٌنة جازان على بعد 

جزٌرة مواسم األسمان والطٌور المهاجرة . و أشهرها موسم صٌد" الحرٌد " الذي تحتفل به 

المنطمة كل عام . تنسب إلى أكبرها " فرسان الكبرى " .وتتمٌز بشواطئها الجمٌلة وطبٌعتها البكر 

األثرٌة والمبانً المدٌمة . التً ٌعود . و تتعدد فً فرسان و توجد فً فرسان الكثٌر من الموالع 

أشهرها مسجد النجدي والملعة العثمانٌة . ومن أجمل سواحل فرسان  . بعضها إلى ما لبل اإلسالم

 خلٌج جنابة الذي ٌزخر باألحٌاء المائٌة . و المناظر الخالبة

 

 


