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 : الجدول بحسب اآلتٌة الجموع صنف

 -العالمٌن  –تسعون  –القانتون  –الفائزات  –أوالت  –الناجحٌن  –المجتهدون 
 أولو  –عالٌات  –األولٌات  –المحسنات  –القانتات 

 ملحق بجمع المؤنث السالم المؤنث السالمجمع  ملحق بجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم

 
 

   

 

 اختر اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌأتً:

 شاهقات 

 ملحق بجمع المؤنث السالم جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم

 . الفاظ العقود من عشرون إلى تسعون 

 ملحق بجمع المذكر السالم جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم

 :  "  مساكٌننوع الجمع فً كلمة "   

 جمع تكسٌر جمع مؤنث سالم. جمع مذكر سالم

 

 حول الكلمات المفردة اآلتٌة إلى جمع مذكر سالم مرة ومرًة أخرى إلى جمع مؤنث سالم .

 الكلمة جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم

 مهندس  

 عامل  
 

 هـ 1444الثاين  الفصل املتوسط األول الصف لغيت مذكرة



 اذكر حروف النداء؟

.......................   /.......................   /.......................   /.......................  

 : األسماء اآلتٌة باستخدام حرف من حروف النداء ناد

 .  ...........................................................................................................      د :ــــمــأح

 .  ................................................................................................................. الطالبات :

 ...............................     .................................................................................المهندس :       

 : ما ٌلزم تغٌره ف الناسخة على الجمل اآلتٌة وغٌرأحد الحرو أدخل 

  المتسابقان متعادالن.

  . أبوك محق  

 :   األخطاء فً الجمل اآلتٌة صحح

 ..............    ...............................................             إن االجواُء ممطرةً 

 ..............   ...............................................       لٌت الالعبون متعاونون

 " .  كريم   أخاكإنَّ "    أعرب الجملة اآلتٌة إعرابـًا تامـًا :

 إعرابها الكلمة
  إنَّ 

  أخاك

  كريم  

 
 ..................................................  تدخل على الجملة   الناسخة الحروف    

   ...............................................وترفع      ..................................................تنصب      
 



 
 فهم المقروء : اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة بعده :

 

عشش سىٕه ، َقذ بلغً أن الُباء  طبٕب ٔعمل فٓ إحذِ المستشفٕاث بالشٔاض مىز  حسٕه 
علّ  حمًذا هلل: استقبلً أخُي إبشإٌم  قائال  ، العُدة إلّ القشٔت ، فقشس قذ حل بقشٔتً

وا ال أ :حسٕه قال لً !  مط الزْ ٔصٕب الجلذالعُدة َالمشض الغا سالمتك ، ألم تخش  
علٓ أن أعُد ألسٍم فٓ إوقار أٌلٍا َسد الجمٕل لٍا ؛ تُجً َأوسّ أوىٓ ابه ٌزي القشٔت ؛ 

 . القشٔت، َساٌم فٓ عالج أٌل  الطبٕب حسٕه إلّ المستُصف
 

   ......................كانت القرٌة تعٌش أجواء ملٌئة بـ  -ٔ

  الصحة -جـ          المرض – ب     الفرح      –أ 

 .      غامض  ......................انتشر فً القرٌة مرض  -ٕ

 ـ عقلً     جـ  صدري     -ب جلدي       –أ 

 الرجوع إلى قرٌته ؛ لكً :   حسٌن قرر الطبٌب  -ٖ

       ـ ٌكمل دراستهجـ          ٌساعد أهلها    -ب       ٌتمتع بجوها    –أ 

    "  جمع كلمة "  قرٌة -ٗ

    رىق   -جـ      رٌاتق   -ب     قراٌا –أ 

 العنوان المناسب للموضوع  : – ٘

          رد الجمٌل    -جـ          ناكر الجمٌل -ب         الطمع –أ 

 :معنى " غامض "  – ٙ

          خطٌر     -جـ           منتشر - ب      مجهول      –أ 

 : "   المرضى مفرد "  – 7

          األمراض     -جـ         المرٌض   -ب      المرض     –أ 

 :إلى قرٌته وقت انتشار المرض ٌدل على  حسٌن عودة الطبٌب  – 8

 تكبره -جـ  اهماله لوطنه -ب      حبه لوطنه    –أ 

  حسٌن إلى : الطبٌب فور وصوله توجه – 9

              المستشفى -جـ            المدرسة – ب           البٌت –أ 

  سنٌن فً مدٌنة : ٌٓٔعمل حسٌن طبًٌبا منذ  – ٓٔ



 : اإلجابة الصحٌة فٌما ٌأتً اختر

 ( ألنها  :شرحْت  كتبت التاء مفتوحة فً كلمة )

 تاء من أصل الكلمة الضمٌرتاء  تاء التأنٌث الساكنة

 ( ألنها  : كتبت التاء مربوطة فً كلمة )عائشة

 المفرد المؤنثتاء  جمع التكسٌرتاء  تاء التأنٌث الساكنة

 األسماء اآلتٌة إلى معربة أو مبنٌة نفص

 هاتان -التً  -هذان  -المواطنون  -نحن  -أحمد  -أنت  -هذان  -اللتان  -الذي 

 المبنً المعرب

 

 
 

 : صوب الخطأ فٌما ٌأتً ثم اذكر نوع الكلمة وعالمة إعرابها

 .................................................................... .  سلمُت على أباك

 .............................................................  أبً إلى مدٌنتان خالل الشهر الماضًسافر 

 

 

 

 

 

 



 اختر اإلجابة الصحٌحة :  : الصنف اللغوي 

 
    :ع تكسٌر مْ معت ج  الكلمة التً ج   -ٔ

 مساكٌن - جـ  معلمون -ب           عشرون  -أ

 : من الكلمات التً جمعت جمع مؤنث سالم -ٕ

 ـ عالماتجـ                أقالمب ـ             أصوات -أ 

 :" من األسماء المبنٌة  "  - ٖ

 التً    -الذي ـ  جـ     اللتان     -اللذان  - ب    هاتان     -هذان  -أ        

 السالم . لمة " أصحاب " ملحقا بجمع المذكر. استبدل بك عظٌم   خلق   أصحابالطالب  -ٗ

 ـ ذووجـ     ب ـ أوالت   أولو -أ 
 

 اختر اإلجابة الصحٌحة :  الوظٌفة النحوٌة :
 

 :سلمت على  -ٔ
 أخٌك  -جـ  أخاك  -ب  أخوك    -أ

   :صحٌح  الجملة التً كتبت بشكل   -ٕ
 جـ لعل المواطنون مدركون. لعل المواطنٌن مدركون.   –ب لعل المواطنٌن مدركٌن.    -أ
 :عالمة جر المتفوقٌن  - لمت على المتفوقٌن فً مدرستً . س -ٖ

 الٌاء  -جـ  الكسرة  -ب   الفتحة    -أ
                 : الترجً حرف ناسخ ٌفٌد  -ٗ

 لعل  -جـ  لكن  -ب              لٌت    -أ         
 

 اختر اإلجابة الصحٌحة : : األسلوب  اللغوي 
 

  :الجملة التً اشتملت على  أسلوب نهً  -ٔ
 اجتهْد فً دروسك ـ  جـ  ال ٌهمل  ٌوسف دروسه  -ب واجباتك تهملْ  ال -أ
 : نداء ال حروف من -ٕ

  إلى - جـ  لكن –ب      اأٌ -أ
    هو طلب الكف عن الفعل  أو االمتناع عنه .  ...................... -ٖ

 األمر.   - جـ النهً   –ب  النفً    -أ
  :  نقول   عندما ننادي " المهندس " -ٗ
 ٌا أٌها المهندسـ  جـ ٌا مهندس  -ب ٌا المهندس  –أ 
 ( نوعه :  على التفوِق  . الضمٌر )  أنت   قادر  أنّت  -٘

 مستتر ضمٌر -جـ   ضمٌر منفصل  –ب  متصل ضمٌر -أ
 : تقول لزمٌلك إذا أردت أن تطلب منه الكف عن الفضول -ٙ
 فٌما ال ٌعنٌك.   لتتدخلْ  - جـ فٌما ال ٌعنٌك. ال تتدخلْ  –ب  تتدخل فٌما ال ٌعنٌك. قد -أ

 



 : كتابتها ( على الكلمات اآلتٌة ثم أعد ال الشمسٌة ) ادخل 

       .......................لَبن  :        .......................لِسان  :     .......................:     ؤلؤ لُ 

 ثم أعد كتابتها :( على الكلمات اآلتٌة ة  الالم المكسور –الكاف  –الفاء  –الباء  أحد الحروف اآلتٌة ) ادخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دخول الالم المكسورة الكاف دخول دخول الفاء الباء دخول الكلمة
     البٌت
     اللُّغة
     الوطن
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 اختر اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌأتً:
 التشبٌه الترجً التمنً

 نوع األسلوب فً الجملة السابقة أسلوب : –  . ال تتكبْر على اآلخرٌن   

 نهً أمر نفً

 

 

 

 

 



  : الصحٌحة اإلجابة اختر  : الرسم اإلمالئً  
                                                                                 

 :ت ( كتبت التاء مفتوحة ألنها   موْ  –ت زٌْ  –ت كلمة ) صوْ  – ٔ

 آخر جمع المؤنث السالم   - جـ  مفرد مؤنث اسم – ب اسم ثالثً ساكن الوسط  -أ
 :  بٌب تكتبالالم على كلمة الل   عند دخول حرف  -ٕ

 بٌب لل    - جـ لبٌب  – ب لللبٌب  -أ
 من مواضع رسم التاء المفتوحة فً الحروف   :  -ٖ

 أوالت   - جـ لٌت   – ب   ٌنبت -أ
 : ( ) الكتاب عند دخول الالم على كلمة – ٗ

 التعرٌف كاملةنحذف ال  - جـ نحذف همزة ال التعرٌف فقط -ب نحذف الالم  –أ 
 تنطق التاء المربوطة هاًء عند :   -٘

 الوقف والوصل   - جـ الوصل فقط  – ب الوقف فقط  -أ
  :الرعً والتجارة والقمر (  ) على الفاء والكاف والباء عند دخول   -ٙ

 نحذف ال التعرٌف كاملة -جـ  . نحذف همزة ال التعرٌف -ب . ال نحذف شٌئا –أ 
 

 الرسم الكتابً :
 

 : ( أمام العبارة الخاطئة  x( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )   ضع عالمة )  
 

 (     )   ٌطمس رأس حرف الواو فً خط الرقعة  - ٔ

 )       (  ٌنزل حرف الراء عن السطر فً خط الرقعة .  -ٕ

 )       ( ( ) رأس الفاء  وجسم الراء ٌنأ  جزْ حرف الواو فً خط الرقعة من  ٌتكون  -ٖ
 

 بخط الرقعة : رة التالٌةالعبااكتب 
 

 


