اختبار لغتي ثالث متوسط
الفصل الدراسي األول
الوحدة الثانية اعالم سابقون
التاريخ/ :
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اسم الطالب:

السؤال األول /استمع الى النص ثم اجيب عن األسئلة:
 /1استطاعت الحكومة بدعمها السخي

 -الكريم -

كلمة السخي تعني  ( :الغني

المعتدل )

 /2حظيت الزراعة في بالدنا بالرعاية و اإلهتمام بهدف تحقيق( :األمن النفسي  -االمن الغذائي)
/3من مظاهر إهتمام الدولة بهذا القطاع .................... :و ......................
السؤال الثاني/أقرأ السيرة التالية عن ( نازك المالئكة ) ثم أجيب عن األسئلة بعدها :
ولدت نازك المالئكة في بغداد ألسرة مثقفة  ،وقد اختار والدها اسم نازك تيمنا بالثائرة السورية نازك
العابد ،التي قادت الثوار السورين في مواجهة جيش االحتالل الفرنسي في العام الذي ولدت فيه
الشاعرة  .درست نازك المالئكة اللغة العربية وتخرجت عام  1944م ثم درست اللغات الالتينية
واإلنجليزية والفرنسية في الواليات المتحدة األمريكية  .ثم انتقلت للتدريس في جامعة بغداد ثم جامعة
البصرة ثم جامعة الكويت  .وانتقلت للعيش في بيروت لمدة عام واحد ثم سافرت عام  1990على
خلفية حرب الخليج األولى إلى القاهرة حيث توفيت  ,حصلت نازك على جائزة البابطين عام . 1996
كما أقامت دار األوبرا المصرية يوم  26مايو/أيار  1999احتفاال لتكريمها بمناسبة مرور نصف قرن
على انطالقة الشعر الحر في الوطن  .وتوفيت في صيف عام 2007م .
 .1كانت والدة نازك المالئكة في  (:الرياض

-

ع َّمان

 .2درست نازك المالئكة عدة لغات  ،منها  (:الالتينية  -اإلنجليزية

-

بغداد )
الفرنسية

-

جميع ما سبق )

 .3ما الجائزة التي حصلت عليها نازك ؟ و في أي عام ؟ ....................... ، .........................
السؤال الثالث/اكتب بخط واضح وإمالء سليم الجمل التي يمليها عليك المعلم :
......................... /1
......................... /2
......................... /3

السؤال الرابع /أرسم العبارة التالية بخط الرقعة:

السؤال الخامس /حول األفعال المضارعة الى أفعال ماضية:
 -1يستقصى................. :

-3يعطي................. :

-2يحيي................ :

السؤال السادس /ضع عالمة ( )وعالمة (×(:
 -1الشدة عالمة ترسم فوق الحرف المضعف حين يكون األول متحركا والثاني ساكنا.
-2تأتي االلف اللينة في أفعال غير ثالثية.

(

)

 -3من أدوات الشرط :إن ،من  ،ما  ،مهما  ،أين  ،متى  ،إذا  ،لو (
-4اسم المفعول يشتق من فعل مبني للمجهول

(

)

(

)

)

السؤال السابع /اصوغ اسم المفعول من األفعال التالية:
حمد................... :
احترم.................. :
شرب.................. :
أكرم................... :
رغب.................. :
السؤال الثامن /أصل المميز في المجموعة (أ) بما يدل عليه في المجموعة (ب):
(ب)
(أ)
وزن
أعطى الغني المحتاج خمسة أمتار قماشا
عدد
منح كل فرد صاعا
كيل
وزع على المرضى أطنان دواء
مساحة
--------------------------------------------------------------------------------------------------

انتهت األسئلة

نص االستماع

ْ
امِعال الدول ِة
بأوفر نصييييين عا رعاي ِة و
حظيت الزراعةُ في بالدنا
ِ
ِ
امعا الذيئا ي ِ ف فياايييييِحياع ْ
يت الحِوعيةُ بمَّيييي ِ ف ُل
ِ
به ِ
ِ
يدِ ِحيي ِ
ن
بِخحيحها
الاييميل و دععها الاييخي ِحوي ص الصييحارح الياحم ِة في م ِ
ِ
الظال ِ ف وفير ِة الذال ِ أجع ُخَّيرة عا
ن إلى جنة وارف ِة ِ
جزير ِة العر ِ
بعض روابي الدُّو امخرى .
اآلبار
حمر
و عا عظامر
امِعال الدول ِة بهئا اليحاع إنشييا ُ الاييدو ِد ف و ُ
ِ
ِ
االرِوازية
االمالء:
 /1رؤوس
/2يتألف
/3أسئلة
درجات االختبار
السؤال األول4 :درجات
السؤال الثاني4:درجات
السؤال الثالث 3:درجات
السؤال الرابع4 :درجات
السؤال الخامس3:درجات
السؤال السادس4:درجات
السؤال السابع5:درجات
السؤال الثامن 3:درجات

