
 

 

 

 

 

 مس    ......................................اال
 

 الفصل   ................
  

 أوالا   الفه  القرائي
إن الحفظ بالتعليب ىو أحد ومسائل حفظ األغذية وحمايتها من التلف والتلوث ، ويعد من ومسائل حفظ الغذاء المستدي  " 
ث  معاملتها حرارياا ، ويقصد بحفظ األغذية بالتعليب تعبئتها بطريقة تكنولوجية حديثة داخل عبوات منامسبة محكمة القفل ، 

 " المعاملة الكافية للقضاء على جميع صور الفساد الميكروبي 
 -اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي    -أ 

 أفضل عنوان للفقرة السابقة ىو   – 1
 مقاومة التلوث تعريف التعليب أضرار التعليب فوائد التعليب

 

 مضاد كلمة " فساد " – 2
 عمران رشاد قوة صالح

 

  معنى كلمة " المرغوبة " – 3
 المطلوبة حةالواض المشهورة المعروفة

 

  كل ما يلي يجب مراعاتو عند شراء المعلبات ، ما عدا   – 4
 ضرورة تبريدىا انتفاخ العبوات لون المعلبات فترة الصالحية

 

 .. ىذه األمسماء تسمى  ..   التعليب –التلوث  –التلف  – 5
 أخباراا مصادر أعالما  أفعاالا 

 

  بالمحافظة على الصفات المرغوبة في الغذاء " قدر اإلمكان" للدرجة التي تسمح  – 6
 ......... ــــما تحتو خط في ىذه العبارة يوحي بـ                      

قدرة التعليب العالية على 
 حفظ الغذاء

أن التعليب يؤثر على جودة 
 الغذاء

التعليب ال يؤثر على جودة 
 الغذاء

حفظ عدم قدرة التعليب على 
 الغذاء

مدارس الخندق األهلية 

 بالمدينة المنورة

ثانوي –متوسط  –ابتدائي   

بنات –بنين   

التعليم تحت إشراف وزارة    

 

ةالثالثالفترة  قياس مهارات اختبار  

االبتدائي السادس/   الصف  

لغتي /   المادة  

 

الثاني/  الفصل الدراسي  

هـ 1440 – 1439العام الدراسي :   



 (  ثانياا   التذوق األدبي)  
 

 وليس تزور إال في الظالم            أن بها حياءــــــــــــــــك يــــــــــــــــوزائرت
 فعافتها وباتت في عظامي      بذلت لها المطارف والحشايا

 واع السقامــــــــــــــفتومسعو بأن      الجلد عن نفسي وعنهايضيق 
 امـــــــــــــــمدامعها بأربعة مسج      أن الصبح يطردىا فتجريــــــــــك

 

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي    - أ

 قائل األبيات السابقة ىو   – 7
 أبو تمام حتريالب   أحمد شوقي المتنبي

 

 " في األبيات   معنى " بذلت – 8
 رميت أنفقت قدَّمت  عاونت

 

 مضاد " عافتها "   – 9
 أحبتها أرجعتها رفضتها كرىتها 

 

 الشاعر في األبيات يتحدث عن   – 11
 ذكريات مؤرِّقة مرض شديد حيوان مفترس امرأة حييَّة

 

 مفرد " الحشايا "   – 11
 الحشاة الحشو الِحشى الحشيَّة

 

 " يضيق الجلد عن نَفسي وعنها " تعبير يدل على   قول الشاعر – 12
 شدة البخل شدة الكراىية شدة األل  شدة الملل

 

 معانقتي كأني ِحبها        ومقيلها ومبيتها في أضلعي قال أحد الشعراء    باتت  – 13
 يتفق ىذا البيت مع معنى البيت   ............                     
 الرابع الثالث  الثاني األول 

 



 

 ثالثاا   المهارات اللغوية .

  من أدوات الشرط   – 14
 َأنَّ  َأن   ِإنَّ  ِإن  

 

 

 امستخرج أمسلوب الشرط مما يلي    - 15

 ؟ الذي بنى المسجد ن  مَ 
 الخير  يزرع   ن  مَ 

 الخير يحصد  
 َمن نجحوا  إنَّ 

 التكري نالوا 
 ؟ أنت ن  مَ 

 

 .   شفاؤك  يتأخر  العالج ،  تهملواإن   - 16
 وعالمة جزمهما على الترتيب   مجزومانفي المثال السابق فعل الشرط وجواب الشرط 

 العلةحذف  –السكون  السكون –حذف النون  العلةحذف  –حذف نون  النونحذف  –السكون 
 

  :ـــىذه العبارة تعريف لـ ( امس  مأخوذ من الفعل ليدل على حدث مجرد من الزمن)   - 17
 امس  المكان المصدر الفعل النامسخ امس  الفاعل

 

 

 امستخرج الكلمة المختلفة فيما يلي    - 18
 امستفادةٌ  يستعيد   فـََرحٌ  ر ج وٌع 

 

 

 يموت  ( وقع في العبارة السابقة خطأ في كلمة    ن  حتى كاد أَ  المرض   أعيى الرجلَ )   - 19
 ن  أَ  كاد حتى  أعيى

 

 

  جميع الكلمات التالية رمسمت رمسماا صحيحاا ما عدا    - 21
 امستدعى مس قيا امستحيى منتهى

 

   ياء غير منقوطة في الكلمة السابقة بسبب أنها ينةالل ) بلى ( ر مسمت األلف  - 21

 أصل ألفها ياء امس  أعجمي فعل ثالثي
من الحروف التي ترمس  ألفها 

 ياء
 

 



  : السابقة ةالجمل يف خط وتحت ما.     على نظافة الحدائق نحافظَ  أن   يجب  - 22
وعالمة  مجزومفعل مضارع 
 السكون جزمو

 مرفوعفعل مضارع 
 الضمة رفعووعالمة 

فعل مضارع منصوب وعالمة 
 الفتحة الظاىرةنصبو 

فعل مضارع منصوب وعالمة 
 حذف النوننصبو 

 
  : السابقة ةالجمل يف خط وتحت ما       . في االختبار تتفوقواكي ذاكروا بجد ،    - 23

وعالمة  مجزومفعل مضارع 
 حذف النون جزمو

 مرفوعفعل مضارع 
 ثبوت النون رفعووعالمة 

فعل مضارع منصوب وعالمة 
 حذف النوننصبو 

فعل مضارع منصوب وعالمة 
 رةالظاىالفتحة نصبو 

 
 

 . التواصل اللغوي   رابعاا

 اكتب نصاا إرشادياا عن اختيار المعلبات الغذائية . - 24
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