
 

 

 .........................  : المؤسسة

 اختبار مادة اللغة العربية

  :.……………………   اسم المتعلم

 النقطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصحية. البداية إلى أشكل النص من........... 

 القاذورات .......................................   : األفراد           : أشرح :  ........................................... 

 األجر       : معقد         : ما ضد الكلمات اآلتية ........................................        : ......................................... 

 لماذا تعتبر حماية البيئة من التلوث من أهم أولويات الدول ؟ 

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

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

  ؟ بماذا شبه الكاتب حماية البيئة من التلوث  ……………………………………………………………………………………………………… 

 .هل أقرت الشريعة اإلسالمية بضرورة حماية البيئة ؟ علل جوابك 

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

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

 

 

 الطائر. –الطفل   -رواية     : ثن الكلمات اآلتية و ضع كل واحدة منها في الجملة المالئمة لها 

 حلق ................................في السماء. -

 سأقرأ .............................. قصيرتين في العطلة. -

 هذين .............................ذكيين. -

  المضارعالفعل  واشكل آخرضع مكان النقط حرف النصب المناسب: 

 .. يعتر البيئة جزءا من األشياء الواجب حمايتها ..... نحصل على صحة جيدة.يجب على كل منا ........... يعي مخاطر التلوث و ........

 حذر المتطوعون المارة من أخطار التلوث.                 : أعرب 

 

 

 جميع إّن إذ حياتنا، في مباشر تأثير من البيئة تحمله لما واألفراد؛ والمجتمعات، الدول، أولويات أهم من التلوث من البيئة حماية تعتبر

 المشكالت من العديد يسبب فيها يحدث خلل وأي وصحته، اإلنسان حياة تمّس الجماد وحتى ونباتات، وحيوانات، وهواء، ماء، من عناصرها

 من وخالية وصحية، نظيفة لبيئة األمان صمام هي التلوث، من البيئة حماية تعتبر لذلك له، حّل وال ومعقدًا جسيمًا بعضها يكون قد التي

 وأقّرتها السمحة، اإلسالمية الشريعة إليها دعت التي األشياء من التلوث من البيئة حماية تعّد. والكوارث لألمراض مسببات أو أخطار أية

 ينبغي لذلك العظيم واألجر الحسنات على الحصول يستوجب عمل والتلوث النضوب من مصادرها جميع حماية إّن إذ الشريفة، النبوية السنة

 .فيها والملوثات القاذورات رمي وعدم حمايتها، الواجب األشياء من جزءًا البيئة اعتبار
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 .........................  : المؤسسة

 اختبار مادة اللغة العربية

  :.……………………   اسم المتعلم

 النقطة

 

 

 

 

 

  حسب المطلوب "خرين هو يمد يد العون لآل "  : الجملة التاليةحول : 

  هن....................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................... أنتن.................... 

 وجب حماية البيئة   : حول إلى المضارع الجملة التالية 

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

 أتمم الجدول أسفله : 

 الفعل في األمر الفعل في المضارع الماضيالفعل في  الجمل

    وصلنا إلى المدرسة. 

    ولجت قاعة الدرس.

    وصف الراوي الطبيعة.

 

 

 أتمم الكلمات أسفله بكتابة األلف اللينة : 

 ............   / دنيــــــ .......   / ليلـــــــ ..............   / دعــــ ...........عصــــ............    /  مصطفــــــ .........   / مستشفــــ ............ فتـــــ 

 . ايت بثالث أسماء تنتهي بألف لينة 

…………………………..- ………………………….- ………………………………………………….. 
 

 

  به من  وما قمتمساهمت في إطار أنشطة نادي البيئة بمدرستك في عمل تطوعي لحماية البيئة. احك ما قمت به من أعمال

 أنشطة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اإلمالء
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 الصرف و التحويل

 التعبير الكتابي



 

 

 .........................  : المؤسسة

 اختبار مادة اللغة العربية

  :.……………………   اسم المتعلم

 النقطة

 

 

 

 

 ذ.إقبال أوعيسى  : إعداد و تصميم

 وثيقتي عن موقع 

 ال أحلل نقل المحتوى دون اإلشارة لرابط المصدر

 للتوصل بجديد الحصريات 
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