
 

 ( عربية لغة)  األول اإلعدادى الصف اختبار
 

  التعبير: أولا 

 : أكتب فى واحد من الموضوعين اآلتيين- 
 .اكتب الفتة تدعو فيها زمالئك إلى التعاون -1
العلم والعمل يحققان للفرد الرفعة ، وللمجتمع التقدم. اكتب مبيناَ أثر العلم والعمل فى رفعة الفرد  -2

 .وتقدم المجتمع 
 

*************** 
 

  القراءة: ثانياا 

 ( عقبة بن نافع )قصة  من : 
وكان أهل طرابلس قد علموا بما حدث فى برقة ، فتحضنوا داخل مدينتهم ، وحاصرهم عمرو "

 ." بالجيش لمدة شهر ، دون أن يستطيع دخول المدينة
 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلى :) أ (   
 ( قاوموا -هربوا  -احتموا )    : تحصنوا (مرادف )  -1
 ( الجياش -الجيوش  -األجيش  )   : جمع ) الجيش ( -2
 لماذا كان االستيالء على طرابلس أمرا صعبا ؟)ب(   

 ؟ كيف استطاع عمرو بن العاص فتح طرابلس  )جـ(
 

 ( صيانة المال العام ) موضوع من : 
عليه عقيدته، لذا فهو يحرص عليه كما يحرص على  " إن صيانة المواطن للمال العام واجب تمليه

 ماله الخاص ، ألنه يعلم أن المال العام هو مال جميع أفراد الوطن"
 

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلى :) أ (   
 المرفق ( -الرفيق  -) الرفق    مفرد ) المرافق ( : -1
 ( تجيزه -تمنعه  -) تفرضه    معنى ) تمليه ( : -2

 )ب(   أكمل : من أنواع المال العام ........... ، .............
 )جـ(  لماذا كان الحرص على المال العام واجباً دينياً ووطنياً ؟  
 ما جزاء من يتخوضوه فى مال هللا بغير حق ؟ )د (   

  
  



 النصوص:  ثالثاا 

 ) من نص ) فضل العلم والعمل  
 

 وأولو المعارف يجهدون لينعموا  إن المعـارف للمعالـى سلــم
 سـيان فـيه أخـو الغنـى والمعـدم  والعلم زينة أهله بين الورى

 
 ؟ مقابل ) المعالى ( ؟ ومن قائل النصما ) أ (   
 اشرح البيتين بأسلوبك.)ب(   

 : ما الجمال فى هذا التعبير ؟ )والعلم زينة أهله بين الورى (   )جـ(
 ؟ ولماذا -وضح ذلك مبينا إلى أى السالحين تميل  -حدين العلم سالح ذو   (  د )
 

*************** 
 

  النحو:  رابعاا 
، بل  أحدولذلك فهى لم تعتد على  السلمىمصر دولة تؤمن بمبادئها وتعرف طريقها ، وتدعو للتعايش " 

 " لنيل الحرية شقيقاتهاساندت 
 أعرب ما تحته خط.) أ (   
 السابقة ما يأتى :استخرج من القطعة )ب(   

 فعال معتال. -2   .فعال الزماً وآخر متعدياً  -1
 خبرا وبين نوعه. -4  ضميرا منفصال وآخر متصال . -3

 
 . العبارة للجمع: أجعل  ) األم تعد الطعام (   )جـ(

 

*************** 
 

  الخــط:  خامساا 

 : أكتب ما يأتى بخط الرقعة مرة وبخط النسخ مرة أخرى 
 " واحة األمن واألمان ومهد الحضاراتمصر " 
 

*************** 
 

  اإلمالء:  سادساا 

 أكتب ما يملى عليك 
 
 


