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 ............................:  يومال                                                                                 المملكة العربية السعودية     

 هـ  1444/     /   :  تاريخال                                                                                      وزارة التعليم           

   ساعة   الزمن :                                                                                                    إدارة تعليم  

  األول ثانوي  الصف :                                                                                                    ثانوية       

ي الالفصل الدراسي )انتساب (  2ــــــــــ1 العربيةاللغة   مادةاختبار               
 هـ   1444( لعام   األول ) الدورثان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .................... ...................................................................................................... ... اسم الطالبة 

 .................................................................................... ..................................... رقم الجلوس

               

  عدد الصفحات :                  :عدد األوراق  عدد األسئلة :                  

 تأكدي من كتابة االسم الرباعي و رقم الجلوس.  -1 مالحظة:    

 تأكدي من عدد أوراق االختبار.. -2        

    

 المدرسة :  مديرة                                                       الختم :                                             : المادةمعلمة         
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   :  األولالسؤال 

   يأتي: اختاري اإلجابة الصحيحة فيما  

 االسم المجرور باإلضافة  في العبارة السابقة:  طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. .1

  د( مسلمة) مسلم   )ج( فريضة  )ب(   أ( العلم)

  :) المدرسة (  وصلت إلى المدرسة متأخًرا الضبط الصحيح لالسم المجرور .2

 المدرسة  ( د ) المدرسة  )ج(  المدرسة   )ب( المدرسة   )أ(

 هو :  نعلم مختوم بألف ونون زائدتي: االسم الممنوع من الصرف بسبب  .3

 معاذ  )د( سعاد  )ج( مساجد )ب(  عثمان   أ( )

 ) أكملي الفراغ بالكلمة الصحيحة نحويًا (  سلمت على  .......................... .4

 أبا)د(  أباك   )ج( أبوك )ب(  أبيك  أ( )

 :  إعراب كلمة ) صحراء ( في الجملة السابقة  نزلنا في صحراء واسعة ـ .5

اسم مجرور  )أ( 

وعالمة جره الفتحة  

 الظاهرة على آخره 

اسم مجرور وعالمة  )ب( 

جره الكسرة الظاهرة تحت 

 آخره

مضاف إليه مجرور  )ج(

وعالمة جره الكسرة  

 الظاهرة تحت آخره 

مفعول به منصوب  )د( 

وعالمة نصبه الفتحة 

 الظاهرة على آخره 

 . أيُّ الجمل اآلتية تشتمل على مفعول به .6

  )أ( أقمنا في المدينة ليلة )ج(  نجحت نجاحين  اشتريت جراًما ذهبًا )ب(    )أ( شرب محمد الحليب  

  ( في الجملة السابقة ؟ . مانوع المفعول المطلق ) شرًحا  شرحت المسألة شرًحا .7

 مبين للجملة    )د( )ج( مبين للعدد  )ب( مبين للنوع   )أ( مؤكد للفعل 

 :ة السابق( في الجملة  ا طلبً ( نوع المتمم ) أتصدق طلبًا لألجر)  .8

 حال )د(  مفعول به  )ج(  مفعول مطلق  )ب(  ألجله مفعول )أ( 

 ما عالمة نصب الحال  ) متفرجين ( في العبارة السابقة ؟ وقف الحاضرون متفرجين . .9

 النون  )د( الواو )ج(   األلف )ب (  الياء )أ(  

 :من حروف الجر  .10

 قد ، السين ، سوف. )د( الفاء ، ثم ، الواو. )ج(  حتى، كأن ،إن  )ب( من، في ،الباء)أ( 

 سبب وصل الهمزتين في ) اكتب، واحفظ (؛ ألنهما:   اكتْب الدرس، ثم احفْظ المعلومة في رأسك. .11

الفعل   ماضي)أ( 

 الثالثي 
 أمر الفعل  ثالثي )ب( 

مضارع الفعل  )ج(  

 الثالثي 
 مصدر العفل الثالثي)د( 

 ) ............... محمد ؟ ( الكلمة المناسبة للفراغ هي :  .12

 أاسمك   )د( آسمك  )ج( أسمك  )ب( اسمك )أ( 

 تابعي باقي األسئلة 

  
18 
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 :   الثانيلسؤال ا

 اختاري  كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي : 

   تابعي باقي األسئلة   

 ) تحمل الموظف ............... كبيًرا ( الكلمة المناسبة للفراغ هي :  .13

 )د( عبءً  )ج( عبئًا   )ب( عباًءا  عبًءا )أ( 

 كتبت الهمزة على الياء في الكلمات السابقة؛ ألن ماقبلها : ) شاِطئ ، مباِدئ ، مساِوئ (  .14

 )د( ساكن   )ج( مكسور  )ب( مضموم   )أ(  مفتوح 

 .هي سجل ألهم األحداث والمشاهدات التي عايشها الكاتب نفسه معتمًدا على السرد التاريخي لها .15

 )د( المذكرات األدبية  (  الرواية   )ج القصة  )ب(  المسرحية   )أ(

 من الصفات واأللفاظ التي تقال في وصف الشكل والهيأة  : .16

 )د(  قصير القامة  )ج( مرهف الحس   )ب( بخيل   )أ( كريم   

   عندما يصف الكاتب خفايا الموصوف مثل : عواطفه ، يسمى وصفه : .17

 وجداني  )د(  حسي  )ج(  علمي )ب(   خارجي )أ(   

 وصف يجيب عن األسئلة : متى ــ أين ــ من ـــ ماذا ــ كيف ؟ من خطوات وصف :  .18

  حادثة)د(  )ج( شخصيات  )ب(  مشهد   )أ( مكان  

 خطأ  صواب  جميع المفاعيل وأشباه المفاعيل مجرورة.  .1

 خطأ  صواب  همزة القطع تنطق في أول الكالم وال تنطق في وسطه.  .2

 خطأ  صواب  . ألنها كلمة مركبة تركيب إضافيمن الصرف سبب المنع  بعلبك . .3

 خطأ  صواب  ا . يً يرجع خالد " مساًءا  " إلى بيته . الجملة السابقة صحيحة إمالئ .4

 التمييز اسم نكرة يقع بعد اسم مبهم .   .5

  

. 

 خطأ  صواب 

 خطأ  صواب  الكتابية. تؤثر حركة الهمزة المتوسطة وحركة الحرف الذي قبلها في صورتها  .6

 خطأ  صواب  ( المفعول فيه في الجملة السابقة  هو : رمضان    )  صام محمد رمضان  .7

 خطأ  صواب     حصلت على مكافآت  .  الجملة السابقة صحيحة إمالئًيا .  .8

 (  كتبت الهمزة على األلف في الكلمة السابقة؛ ألنها:  ساكنة وما قبلها مفتوح.  ) شأ ن .9

 

 خطأ  صواب 

 خطأ  صواب  الكتابة الوصفية هي األساس الذي يقوم عليه فن القصة .  .10

 خطأ  صواب  من األشخاص الذين نعتقد بأنهم في حاجة إلى كتابة مذكراتهم : السياسيون واألدباء  .11

 حتى يكتمل الوصف هاالبتداء بوصف الجزء األكثر إثارة ثم ما حول من طرق الوصف  .12

 

 خطأ  صواب 
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   السؤال الثالث :

 صوبي األخطاء النحوية واإلمالئية فيما بين القوسين  في األمثلة اآلتية  : -أ
    

 تصويبها األخطاء اإلمالئية  تصويبها األخطاء النحوية

 ..............................  عمل اليوم إلى الغد  تأجل(  )ال  ...... ....................... الصف مجتهدان   معلمان ( )  

 ..............................  عفان بذي النورين  ) ابن (لقب عثمان ..............................  (المدربان   ) أعجبني نشاط

 ..............................  هللا!   )اكرمك (  ..............................  (قمح  ) اشتريت صاًعا 

 

     : فيما يأتيكتابة المذكرات األدبية ترتيب  خطوات اكتبي أرقاًما توضح  - ب

   األحداث وتصوير المواقف مصوًرا عواطفك وانفعاالتك.ابدأ سرد                       

 رتب األحداث المهمة باعتبار الزمن أو العاطفة أو التأثير.

 استبعد األحداث غير المهمة 

 تذكر كل األحداث والتفاصيل التي حدثت في تلك المدة ، وقم بتدوينها . 

 حدد المدة الزمنية التي ستتحدث عنها المذكرة 

 

    :  من القصة والمذكرات األدبية كما في الجدول التالي  اختاري الشخصيات و األحداث المناسبة لكل  ج ــ 

 األحداث الشخصيات  

 القصة
 خيالية أو مطورة من الواقع ⧵

   عاشها الكاتب نفسه ⧵

 . مبتكرة ومعدلة من الواقع ⧵

 .  واقعية تعتمد على السرد التاريخي ⧵

 المذكرات األدبية 
 خيالية أو مطورة من الواقع ⧵

   عاشها الكاتب نفسه ⧵

 . مبتكرة ومعدلة من الواقع ⧵

 .  واقعية تعتمد على السرد التاريخي ⧵
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 انتهت األسئلة

 معلمة المادة /       
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 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميلعتلا ةرازو           
  ةظفاحمب ميلعتلل ةماعلا ةرادالا  
  ةيوناثلا ةسردم    

 ه١٤٤٤ – ٤٤٣١ ماعل يوناثلا لوألا فصلل  يناثلا ىوتسملا ٢ ةيبرعلا ةغللا ةدامل  يريرحتلا يئاهنلا رابتخالا
 
 ) ةجرد ٣٢ ( ةيتآلا تارابعلل ةحيحصلا ةباجإلا يراتخا : لوألا لاؤسلا

 ـــ : اaأل فرصلا نم  " نامثع " ةملك عنتمت ـــ١
 ثنؤم ملع  -د لعفلا هبشي ملع   _ج  نيتدئاز نونو فلh موتخم ملع  ـــ ب يمجعأ ملع  -أ

      : اهلبق ام نأل ةروصلا هذz ةزمهلا بتكت . ؤرجي -٢
 حوتفم-د         روسكم -ج         نكاس – ب      مومضم  -أ

      : ةأيهلاو لكشلا فصو يف لاقت يتلا ظافلألاو تافصلا نم -٣
 ميرك -د        ليخب – ج        سحلا فهرم -ب    لوطلا طرفم -أ

 ............................. نع ملعلا تذخأ  ــ ٤
  ُملاـــعلا  ــ د ناملاعلا  -ج نيملاعلا  -ب نوملاعلا  -أ

                                                : تاكرحلا ىوقأ  -٥
 نوكسلا - د        ةحتفلا – ج      ةرسكلا – ب     ةمضلا -أ

                        :  رعاش بولسأل حدملا تافص نم -٦
 رهظملا ليمج -د        ةعلطلا يz -ج       ةماقلا ديدم -ب         حيصف - أ

 ــــ : بصني لعف تننظ . ةلهس ةلأسملا تننظ - ٧

  ليعافم ةعبرأ  -د نيلوــــعفم  -ج ليعافم ةثالث  .-ب  دحاو لوعفم  ــ أ
        كئاقدصأل اهفصت يتلا ....... نم ةارابم نم ةطقل -٨

 صصقلا -د        ثداوحلا – ج     دهاشملا – ب      تايصخشلا  -أ
        : يضاملا لعفلا نأل لصو ةزمه ةزمهلا عون .َ حتفتسا -٩

 يثالث -د    يسادس  – ج       يسامخ -ب        يع§ر -أ
    ــ : طـــخ هتحت ام    . رـــجألا ءاغتبا نذؤملا عم ناذألا تددر  -١٠

   هب لوعفم -د هلجأل لوعفم  -ج هيف لوعفم    -ب   قلطم لوعفم -أ
  :اaأل رطسلا ىلع ةزمهلا بتكت . لءاست -١١

 ةنكاس -د   فلا دعب ةروسكم -ج     فلأ دعب ةمومضم – ب    فلأ دعب ةحوتفم -أ

      " .... قرزألا ءامسلا طاسب ةذفانلا نم حملأ حابص تاذ يف " -١٢
 عجس -د    هيبشت – ج     ةفص – ب      ةراعتسا  -أ

 : طــــخ هتحت ام . ًاماع رـــشع ةتس رــمعلا نم تغلب  - ١٣
 قلطم لوعفم -د  هب لوعفم -ج لاح  -ب   زييمت  -أ

 ) باستنا تاررقم (  ٢ ةيبرعلا ةغللا : ةداملا
  :  خيراتلاو مويلا
  ةعاس : نمزلا

 

٦٠	



   : يلاتلا لكشلا ىلع بتكت )ءبع ( ةملك يف ةفرطتملا ةزمهلا نيونت دنع -١٤

 اًأبع-د   ًءبع -ج       ًائبع -ب       ًاءبع – أ
 : ادع ام فصولا بيترت قرط نم دعت اهعيمج -١٥

 ينامزلا لسلستلا -د          يناكملا لسلستلا-ج         ةرºإ لقألا ءزجلا فصوب ءدبلا -ب       صاخلا ىلإ ماعلا نم -أ
 . ................ ءاـــملا تبرش    ــــ ١٦

 ْدر اــــــب -د ٍدراــــــــب   -ج . ًادراـــــب ـــ ب  ٌدراـــــب  -أ
  : يلاتلا لكشلا ىلع بتكت ةروسكملا لصولا ةزمه ماهفتسالا ةزمه تقبس اذإ -١٧

 ؟ دمحم كمسآ -د                    ؟ دمحم كمسا -ج                ؟ دمحم كمسا أ -ب                 ؟ دمحم كمسأ -أ

   اهتشياع يتلا ........ ثادحألا مهأ نم ةيباهرإلا ادناليزوين ةثداح -١٨

 ةيفطاعلا -د    ةيلئاعلا – ج    ةيسايسلا – ب ةيصخشلا  -أ

 ـــ : يه ليعافملا عيمــج -١٩
 ةموزــجم ــ د ةرورـــجم  -ج ةبوــــــــــصنم :  -ب  ةعوفرم -أ

      : وه اهبيوصتو ايئالمإ ةئطاخ )نوُئش( ةملك دعت -٢٠
 نؤش -د            نووش -ج           نوؤش -ب           نوأش -أ

                 يسفنلا بناجلا نم دراطم مرÃ فصولا تايئزج نم -٢١
 هتدالو ناكم -د       هفوخ -ج     هتافلؤم -ب   هتازاجنإ -أ

          : اهلبق ام نأل ةروصلا هذz ةزمهلا بتكت .أدب -٢٢
 نكاس-د        روسكم -ج         حوتفم - ب      مومضم  -أ

     . نوصلخم ةسردملا ................  ـــ٢٣
 يملعم  ــ د وملعم  ــ ج نيملعم  ــ ب نوملعم  ــ أ

  ) ةجرد ١٠ (: يناثلا دومعلا نم هل ةبسانملا ةرقفلا يراتخا لوألا دومعلا يف لاؤس لك ةباجإل:يناثلا لاؤسلا
 ) ب ( بسانملا فرحلا ) أ ( م
 لاحلا -أ  ةرونملا ةنيدملا ىلإ Åرفاس ١
 فرصلا نم عونمم -ب   : ةملكلا لوأ يف ةزمهلا عون / قيدص ريخ باتكلا ٢
 ناكملاو نامزلا -ج   هب لوعفملا وأ لعافلا ةلاح نيبي بوصنم مسا ٣
 درسلا - د                                                                 .ءوضولا ْنسحأ ٤
 لصو ةزمه - ـه  . ًاعفÅ §اتك تأرق ٥
 هب لوعفم - و  هسفن بتاكلا اهشياع يتلا تادهاشملاو ثادحألا مهأل لجس يه :...... ٦
 ةفرطتم ةزمه - ز   ............... ةفرعم ىلع نادعاست ) ىتم / نيأ ( ٧
 رجلا فرحب رورجم - ح    ةيبدألا تاركذملا يف ةسيئرلا ةيصخشلا  ٨
 بتاكلا - ط  داعس ، بــــــــــــنيز   ٩

 ةيبدألا ةركذملا - ي    ) لحلا / ةدقعلا / ةيادبلا ( ثادحألا ىرجم وه  ١٠
 عطق ةزمه -ك  ----------------------------------- 



 
  ) ةجرد ٧١( : يلي اميف )أطخ( ةئطاخلا ةرابعلا مامأو ) حص ( ةحيحصلا ةرابعلا مامأ يعض : ثلاثلا لاؤسلا

 ةرابعلا
 

 )          ( .ءايلا فرح هبشت ةحتفلا ةكرح -١
 )            ( يسحلا فصولا يف تاسوململا لمشت " تاداشرالا تعمس " -٢
 )          ( .عطق ةزمه هتزمه يسامخلا يضاملا لعفلا -٣
 )             (  . نيونتلا نم عونمملا وه فرصلا نم عونمملا -٤
 )           ( ةيبدألا كتاركذم نيودت دنع ةمهملا ريغ فقاوملا نم دعي ً§اجيإ وأ اًبلس كيف رثأ يسفن فقوملا كضرعت -٥
 )          ( . هتفاضإ دنع ىنثملا نم نيونتلا فذح بجوتي -٦
 )          ( .مالسإلا قح عرا مالسإلا نب Ï : لثم  ءادنلا ) Ï ( دعب تعقو اذإ نبا  ةزمه فذحت -٧
 )          (   عقاولا نم ةلدعم وأ ةيعقاو ةصقلا يف امنيب ةليختم ةيبدألا ةركذملا يف ثادحألا -٨
 )          (  . ) هيلإ فاضم + فاضم ( يفاضإلا بيكرتلا تÅوكم -٩

 )          ( . لصو ةزمه اÒزمه فورحلا عيمج -١٠
 )            ( يبدألا فصولا ةباتك يف كتراهم ىدمب ةيبدألا تاركذملا ةباتك ىلع كتردق رثأتت -١١
 )          ( .ةملكلا رخآ يف عقت يتلا ةزمهلا يه ةطسوتملا ةزمهلا -١٢
 )          ( . لاعفألا صئاصخ نم رــــجلا -١٣
 )          (     بطاخملاو ملكتملا بولسأ مادختسا : هثادحأل هدرس دنع نيتقيرط ىلإ ةيبدألا تاركذملا بتاك أجلي -١٤
          )        ( . ةريثك لئادبب دحاولا ءيشلا هيبشت نكمي -١٥
 )        ( . لصو ةزمه اÒزمه ) مسا – ناتنثا -نانثا – ةأرما -ؤرما -ةنبا – نبا ( ةيلاتلا تاملكلا نم ىنثملاو درفملا -١٦
 )        (  . بوصنم لاح /  . ًاميظع ارافغتسا هبر نمؤملا رفغتسا : طـــخ هتحت امل ةيبارعإلا ةفيظولا -١٧

 )  تاجرد ٤ (   : ةيلاتلا ةيصخشلل اًداضم اًفصو يبتكا  ) أ (   ) تاجرد ١٠ ( : عبارلا لاؤسلا
  

 
 

 
 ) تاجرد ٤ ( : هنيفصتس ام يللح ةعاس يف هليصافت تشع ادهشم يفصت نأ نيديرتو ةنيفس ىلع كنأ ول ) ب (

 فصولا
 يسحلا

 تاقاذملا تاسوململا تامومشملا تاعومسملا تايئرملا
     

 فصولا
 ينادجولا

 ةيسفنلا كتلاح ةئراطلا كراكفأ كتابغر
   

 ) ناتجرد (  : ةيلاتلا لمجلا يف دراولا يوحنلا أطخلا يبوص ) ج (
  تاقوفتملا َتابلاطلا ةدئاقلا تمرك .١

 نوجرفتم نورضاحلا فقو .٢

 ةلئسالا تهتنا

 Åًونح اًبلق كلمت ، اهتعاجشب زيمتت ةقيدص يل          
 ةميرك ةناسنإ ، قدصلا لوقت اًمئاد ، اهتقادص يف ةيفو ،

 مسجل ةليحن ،  ةماقلا ةليوط ، ءارقفلا ىلإ نسحت
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