
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف اختبار لغتي الخالدة الفترة الثانية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف األول المتوسط ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثاني

الملف اختبار لغتي الخالدة الفترة الثانية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف األول المتوسط ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثاني

المزيد من الملفات بحسب الصف األول المتوسط والمادة لغة عربية في الفصل الثاني

تحميل كتاب الطالب 1

عرض بوربوينت لمادة لغتي الخالدة 2

اختبار الوحدة الخامسة 3

اختبار الوحدة الرابعة 4

اختبار تقويمي 5
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طالبتي النجیبة اجیبي مستعینة با� على األسئلة التالیة

السؤال األول: فھم المسموع – فھم المقروء

ا ھو مطلوب:استمعي بإنصات إلى قراءة المعلمة، ُثمَّ:فھم المسموع❖ اجیبي عمَّ

من اآلثار السلبیة لوسائل التواصل1
االجتماعي التي وردت في النص

ج. انتشار الجریمةب. العزلة واإلدمانأ. اإلشاعات

تساعد وسائل التواصل االجتماعي2
على

ج. السفرب. زیارة األقاربأ. تبادل المعلومات

ج. سالح ذو حدینب. نقمةأ. نعمةتعتبر وسائل التواصل االجتماعي3

التالیة :اقرئي النص التالي، ثم اجیبي عن األسئلة:فھم المقروء❖

یعتبر اإلنسان كائن اجتماعي بطبعھ ، ولذلك فإن تكوین العالقات في المجتمع بین األفراد شيء ضروري وھام في حیاتھ ،

حیث تعمل العالقات االجتماعیة على بناء شخصیة الفرد بشكل كبیر وتعمل على حمایة الفرد من اإلصابة بالتوتر والخوف
واالنطواء واالكتئاب والعالقات االجتماعیة تزید من سعادة الفرد وثقتھ بنفسھ وتقلل من شعوره بالتعاسة ، وقد بینت

الدراسات التي أجراھا علماء النفس أن األشخاص الذین یمتنعون عن إقامة عالقات اجتماعیة ھم األكثر عرضة للمشاكل
النفسیة .

تجعل العالقات االجتماعیة الفرد یشعر1
بـ

ج. السعادةب. التوترأ. العنف

األشخاص الذین یمتنعون عن إقامة2
عالقات اجتماعیة ھم ...

أ. أقل عرضة للمشاكل
النفسیة

ب. أكثر عرضة
للمشاكل النفسیة

ج. مرتاحین في
حیاتھم

ج. االنطواءب. الفرحأ. الغضبیصیب الفرد بسبب العزلة عن اآلخرین3

1



:السؤال الثاني

الحرف الذي یمثل اإلجابة الصحیحة.اختاري اإلجابة الصحیحة فیما یأتي بوضع دائرة حولأ/

1ً ج. كلسماءب. كاالسماءأ. كالسماءالكلمة المكتوبة بشكل صحیح إمالئیا

ج. فوق السطرب. ینزل تحت السطرأ. یستقر على السطرعند كتابة حرف الواو بخط النسخ2

ج. نھيب. نفيأ. أمرال تتكبر على اآلخرین .  أسلوب3

ج. الرجلب. الذيأ. ھنداالسم المبني ھو4

ج. غائبب. متكلمأ. مخاطبأنت تطیع والدیك .  (أنت) ضمیر5

ج. الفعل واالسمب. االسمأ. الفعلحروف الجر تدخل على6

ب/ أجیبي بـ (صح) أو (خطأ) بوضع دائرة حول الحرف الذي یمثل اإلجابة الصحیحة.

ب. خطأصحأ.من عناصر الرسائل الشخصیة الخاتمة1

ب. خطأصحأ.الرأي ھو الذي یتفق الجمیع على صحتھ2

ب. خطأصحأ.من السلوكیات االجتماعیة السلبیة التكلف في المعیشة3

فيموقعھبتغیرآخرهشكلیتغیرالذيھوالمعرباالسم4
الجملة

ب. خطأصحأ.

ب. خطأصحأ.عالمة جر جمع التكسیر الفتحة5

ب. خطأصحأ.عند دخول الم الجر على كلمة (اللھو) ُتكتب ھكذا (للھو)6

الفاءرأس:جزأینمنالرقعةخطفيالواوحرفیتكون7
وجسم الراء

ب. خطأصحأ.

ب. خطأصحأ.جمیع أسماء اإلشارة مبنیة .8
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