المملكة العربية السعودية

الزمـــــــــن :ساعتان

وزارة التعليم

عدد األوراق4 :

إدارة التعليم بالدوادمي – مكتب التعليم بالجمش

عــدد األسئلة4 :

ابتدائية ومتوسطة المدرع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختبار نهاية الفصل الدراسي ( األول  /الدور األول) في مقرر لغتي الخالدة
للصف الثاني متوسط من العام الدراسي  1443-1442هـ

اسم الطــــالبة...........................................:
رقم الجــلوس...........................................:
اليوم والتاريخ..........................................:

السؤال
األول

فهم المقروء واستيعابه وتذوقه
( )10درجات

الثاني

الثالث

الرابع

40

الدرجة المستحقة
كتابة
رق ًما

الكفاية

الدرجة الكلية
رق ًما

الدرجة الكلية كتابة

اسم المصححة والتوقيع

اسم المراجعة والتوقيع

الرسم اإلمالئي
( )6درجات
الرسم الكتابي
( )6درجات
الصنف اللغوي
( )6درجات
األسلوب اللغوي
( )6درجات
الوظيفة النحوية
( )6درجات
( )40درجة

المجموع

جمعته........................................ :

راجعته..................................... :

دققـــته...................................... :

التوقيع.........................................:

التوقـيع..................................... :

التوقيـع...................................... :

0

بسم هللا الرحمن الرحيم
سهال وأنت تجعل ال َحزَ ن إذا شئت ً
اللهم ال سهل إال ما جعلته ً
سهال
طالبتي النجيبة استعيني باهلل ثم أجيبي على األسئلة التالية

السؤال األول :فهم المقروء
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تتمتع المملكة ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها .وعملت هذه البنية على تمكين المملكة
لمواجهة األزمات ال ُمعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص ،كما ساهمت في استمرارية األعمال والعمليات
التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا (كوفيد.)19-
صن ِفت المملكة ضمن أفضل  10دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.
وقد ُ
قامت المملكة بتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين من خالل الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تغطية شبكة
األلياف الضوئية ألكثر من  3.5مليون منزل في جميع أنحاء المملكة ،وزادت حركة اإلنترنت خالل الجائحة بنسبة ،٪30
وضاعفت حركة اإلنترنت من خالل عبر مقسم االنترنت الوطني ،وكذلك زادت سرعة اإلنترنت من تسعة ميجابت/الثانية في
عام ألفان وسبعة عشر إلى مائة وتسعة ميجابت/الثانية في عام ألفان وعشرون ،واستكمال توسعة نظام التغطية الداخلية في
التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي.
تحقيق المملكة لقب "الدولة األكثر تقد ًما" من بين دول العشرين في التنافسية الرقمية بسبب الدعم الحكومي الشامل للتحول
الرقمي في المملكة كجزء من رؤية .2030
وفرت المملكة خدمات االتصاالت األساسية بنسبة  %100لألسر ،حيث غطت أكثر من خمسمائة وستٌ وسبعون ألف منزل
بالنطاق العريض الالسلكي في المناطق النائية.
وقد عملت المملكة على وضع استراتيجية خمسية ضمن ثالث خطط عمل:
خطة العمل األولى2010 - 2006 :
سعت إلى أن يتمكن الجميع بنهاية عام 2010م ،من أي مكان وفي أي وقت ،من الحصول على الخدمات الحكومية بمستوى
متميز وبطريقة متكاملة وسهلة من خالل الكثير من الوسائل اإللكترونية اآلمنة.
خطة العمل الثانية2016 - 2012 :
سعت إلى تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة من خالل قنوات إلكترونية متعددة.
خطة العمل الثالثة202٤ - 2020 :
هي خطة العمل الحالية والتي تسعى للوصول إلى مفهوم "الحكومة الذكية".
أ /اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.
ج .مقال
ب .سيرة
أ .قصة
 .1 1نوع النص السابق
2
3
٤
5

صنفت المملكة من ضمن
أفضل
قامت المملكة بتحسين جودة
الخدمات الرقمية المقدمة
للمستفيدين من خالل
ازدادت حركة االنترنت خالل
جائحة كورونا بنسبة
خطة العمل الثالثة هي خطة
العمل الحالية والتي تسعى
للوصول إلى مفهوم

د .حوار

أ .سبع دول

ب .ثمان دول

ج .تسع دول

د .عشر دول

أ .الشراكة مع
القطاع الخاص

ب .الشراكة مع
القطاع العام

ج .الشراكة مع
الدول الخارجية

د .الشراكة مع دول
أوروبا

أ%20 .

ب%30 .

ج%٤0 .

د%50 .

أ .الحكومة الذكية

ب .الحكومة
النادرة

ج .الحكومة
المتطورة

د .الحكومة الناجحة

1

ب /أجيبي بـ (صح) أو (خطأ) بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.
 1تتمتع المملكة ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية
التحول الرقمي فيها
 2زادت حركة االنترنت خالل الجائحة بنسبة ٪30
 3تحقيق المملكة لقب "الدول األكثر تقود ًما" مون بوين الودول الع ورين
في التنافسية بسبب دعم ال عب
 ٤وفرت المملكة خدمات االتصاالت األساسية بنسبة  ٪٥0لألسر
 5عملووت المملكووة علووى وضووع اسووتراتيجية خمسووية ضوومن ثووالث خطووط
عمل

أ .صح

ب .خطأ

أ .صح

ب .خطأ

أ .صح

ب .خطأ

أ .صح

ب .خطأ

أ .صح

ب .خطأ

السؤال الثاني :الرسم اإلمالئي  -الرسم الكتابي
 الرسم اإلمالئي
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أ /اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.
 1تُعد أقوى الحركات

أ .السكون

ب .الكسرة

ج .الفتحة

د .الضمة

 2عند جمع كلمة سؤال فإننا نكتبها

أ .أسألة

ب .أس ءلة

ج .سؤالة

د .أسئلة

ب .المد

ج .الشدة

د .التنوين

ب( .ع ،غ ،ف)

ج( .ب ،ح ،ج)

د( .ل ،ن ،هـ)

 3نووون سوواكنة تلحووق سخوور األسووماء أ .الهمزة
المعربة تنطق وال تكتب
أ( .أ ،د ،ذ)
 ٤من حروف االنفصال

ب /أجيبي حسب المطلوب فيما يأتي:
 -1عند التحليل اإلمالئي لكلمة (كفاءة) فإن حركة الهمزة
...................................
 -2أنون كلمة (جزء) تنوين نصب
...................................

2

 الرسم الكتابي
6

أ /اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.
 1حرفا (ن ،ي) عندما يرسمان
منفردين في خط الرقعة فإنهما
يرسمان
 2ترسم رأسا (الفاء والقاف) في
خط النسخ
 3حرف القاف بخط النسخ يكون
بكتابة

د .جزء منها
أسفل السطر

أ .تحت السطر

ب .جزء منهما
أعلى السطر

ج .على السطر

أ .مطموسة

ب .مفرغة

أ .رأسه فوق السطر
وينزل جسمه تحت
السطر

ب .رأسه وجسمه
فوق السطر

د .القاف
ج .الفاء
مطموسة والقاف مطموسة الفاء
مفرغة
مفرغة
ج .رأسه وجسمه د .نقطتيه متصلة
تحت السطر

ب /أجيبي بـ (صح) أو (خطأ) بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.
 1الحرف الم ترك في الكلمات (بنت) (نفق) (اتقن) هو الفاء

أ .صح

ب .خطأ

 2يرسم الياء في خط الرقعة بنقط متصلة

أ .صح

ب .خطأ

 3عند كتابة حرف الفاء والقاف بخط الرقعة يستقران على السطر

أ .صح

ب .خطأ

السؤال الثالث :الصنف اللغوي – األسلوب اللغوي
 الصنف اللغوي
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اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.
ب .أبها

ج .تقع

د .المملكة

( 1تقوووووع أبهوووووا جنووووووب المملكوووووة العربيوووووة أ .جنوب
السعودية) الكلمة التي وقعت ظرفًا هي
أ .وسط
 2كلمة دالة على الزمان

بً .
ليال

ج .خلف

د .أمام

 3ك ًُال من ظرفي الزمان والمكان يسمى

أ .مفعول به

ب .مفعول له

ج .مفعول مطلق د .مفعول فيه

 ٤األسماء الخمسة ترفع بـ

أ .األلف

ب .الواو

ج .الياء

ج .الضمة

 5ليس من األسماء الخمسة

أ .أبو

ب .أخو

ج .هذه

ج .ذو

( 6فو) يُعد من

أ .اسممممممممممممممممممماء ب .األسممممممممممماء ج .األسمممممممممممممممماء ج .جمممممممع مممممممذكر
سالم
الخمسة
الموصولة
اإلشارة
3

 األسلوب اللغوي
6

اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة.
 1من أدوات نفي الجملة األسمية
2
3
٤
5
6

أ .ليس

"سووووووبحانك ربووووووي مووووووا أعظووووووم أ .مصدرية
قدرتك " معنى ( ما ) في الجملة
أي سر فيك أيُّهوا الجهواز الجبوار أ .االستفهام
ُّ
نوع األسلوب في هذه الجملة
(ال يلمز المسلم أخاه) األسلوب أ .نفي
في هذه الجملة أسلوب
أ .ليس
من األدوات التي تستخدم في
نفي الجملة الفعلية
أ .فعلية خبرية
قال ( :ال يدخل الجنة ن ّمام)
مثبتة
نوع الجملة

ب .ال

ج .ما

د .جميع ما سبق

ب .تعجبية

ج .استفهامية

د .نافية

ب .النداء

ج .التمني

د .األمر

ب .نهي

ج .أمر

د .استثناء

ب .ال

ج .إن

د .قد

ب .فعلية خبرية
منفية

ج .اسمية خبرية
مثبتة

د .اسمية خبرية
منفية

السؤال الرابع :الوظيفة النحوية
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أ /صلي العبارات في العمود (أ) بما يناسبها من العمود (ب)
ب

أ
 1أنواعه :اسم ظاهر ،ضمير متصل ،ضمير مستتر

المفعول المطلق

 2أتقن الطالب النحو
 3اسم مرفوع أُسند إليه الفعل المبني للمجهول

جمع مذكر سالم
جملة فاعلها اسم ظاهر

 4المخترعون

نائب الفاعل
الفاعل

ب /اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة
ب .منصوب

 1حكم نائب الفاعل

أ .مرفوع

 2دُعي الرجل إلى الحفل .إعراب كلمة
"الرجل"

ب .نائب فاعل
أ .فاعل
مرفوع وعالمة
مرفوع
وعالمة رفعه رفعه الضمة
الضمة
خالص دعائي لكن بالتوفيق والنجاح
معلمة المــادة :وسمية مرشود العـازمي
4

ج .مجرور

د .مجزوم

د .خبر مرفوع
ج .مفعول به
منصوب وعالمة وعالمة رفعه
الضمة
نصبه الفتحة

المملكة العربية السعودية
مدارس الفيصلية األهلية

المادة :لغتي

بسم هللا الرحمن الرحيم
اختبار مادة لغتي الخالدة الفصل الدراسي األول 1443

قسم المتوسط والثانوي

الصف /2 :م
الزمن.......:

السؤال األول :أ -الفهم المقروء :اقرئي القطعة وأجيبي عما يلي:

___________
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دعي جحا يوما الى وليمة ،فارتدى رداء عتيقا ،و وضع على راسه عمامة بالية  ،وتهيأ للخروج ولما رأته زوجته صاحت

 ،الئمة خروجه بهذه الهيأة المزرية ،فرد عليها :أن الناس يحترمونه لشخصه و ليس لمالبسه  ،ثم حمل عصاه وركب حماره
وانطلق الى الوليمة  ،دخل جحا المجلس ،فلم يجد من ينهض للقائه ،أو يرحب به  ،فجلس حيث وجد مكانا وأخذ يحدث نفسه:
.بأن صاحب الوليمة لم يتنبه الى وجوده وبعد قليل دعا صاحب الوليمة ضيوفه إلى تناول الطعام ،فقام الناس ومعهم جحا
 .وجلسوا على المائدة ،فجلس معهم من غير أن يهتم به أحد  ،عند ذلك أسرع جحا عائدا إلى البيت وخلع عنه رداءه العتيق ،وارتدى آخر
جديدا أنيقا ،وأسرع عائدا الى الوليمة ،فلما وصل استقبله القوم بالترحاب  ،وجلس الى المائدة ،فمأل صحنه بألوان الطعام ،ثم أرخى رداءه في
الصحن وقال :كل يا ردائي من هذا الدجاج المحمر والسمك المبهر ،فصاح الحاضرون في دهشة من هذا التصرف فرد عليهم بأن التقدير
كان لردائه لذا فهو أحق بالطعام منه

 -1النص السابق احتوى على أحداث وشخصيات ومكان ويعتبر:
( أ – قصة _ ب – مقالة _ ج  -رسالة عتاب _ د – رواية )
 -2كيف تجهز جحا للوليمة ؟ ........................................................................
 -3كيف كانت ردة فعل زوجة جحا؟ .................................................................
 -4استخرجي ظرف مكان من النص ............................................................... :
 -5حددي اثنين من الكلمات التي رسمت همزتها على الياء......................................... :
_________________________________________________________-
ب -الوظيفة النحوية :اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :
 -1اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمعلوم ويدل على من وقع عليه الفعل يسمى:
( أ – نائب الفاعل _ ب – الفاعل _ ج – المفعول به _ د  -الخبر )
 -2إذا جاء نائب الفاعل مثنى يرفع :
( أ  -الضمة _ ب – الواو _ ج – األلف _ د – الياء )
 -3عطف أخوك على الفقراء  ,كلمة (أخوك) تعرب:
( أ – خبر _ ب – فاعل _ ج  -نائب فاعل _ د  -مبتدأ )
 -4ترفع األسماء الخمسة ب....
( أ  -األلف _ ب – الياء _ ج – الواو _ د – الكسرة )
 -5يسمى كل من ظرفي الزمان والمكان :
(أ – مفعول له _ ب – مفعول معه _ ج – مفعول به _ د  -مفعول فيه )
1

يتبع

 -6قال تعالى {:وال تصعّر خدك للناس } المفعول به في اآلية:
( أ – تصعّر _ ب  -خدك _ ج – للناس _ د – ال )
 -7قال تعالى{ :وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بني ال تشرك باهلل } إعراب ما تحته خط:
( أ – فاعل _ ب – نائب فاعل _ ج – مفعول به _ د – خبر)
 -8الفاعل في قوله قوله تعالى  {:يا بني أقم الصالة }
( أ – ضمير ظاهر _ ب  -ضمير متصل _ ج  -ضمير مستتر _ د – اسم ظاهر )
 -9عند بناء الفعل الماضي للمجهول يضم األول و....
( أ – ويسكن ما قبل اآلخر _ ب – ويفتح ما قبل اآلخر _ ج -ويضم ما قبل اآلخر _ د – ويكسر ما
قبل اآلخر )
 -10ليس فعل ناسخ يفيد النفي ويدخل على الجملة .....
( أ – الفعلية _ ب – الحرفية _ ج  -الشرطية _ د  -االسمية )
 -11من ألفاظ التوكيد المعنوي :
( أ – جميع _ ب – بعض _ ج – جزء _ د  -نص )
 -12ال إله إال هللا أسلوب ........
( أ -نفي _ ب  -نهي _ ج  -تمني _ د  -دعاء )

يتبع

2

___________
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السؤال الثاني  :أ -الصنف اللغوي  :بيني نوع الكلمة التي تحتها خط في الجمل التالية :
 -1استخدم الناس عربة الخيل للتنقل ............................................................
 -2أكل محمد التفاحة ..............................................................................
 -3وضعت الكتاب فوق الطاولة ....................................................................
 -4ذهب أبو محمد إلى البقالة.......................................................................
 -5ذهبت اليوم إلى الحديقة.........................................................................
ب ذي خلق ........................................................................
 -6مررت بطال ٍ
ب  -قارني بين كلمة (اليوم) في الجملتين من حيث موقعها اإلعرابي :
 -1توجد اليوم أنواع صغيرة من أجهزة رسم القلب
...........................................................................................

 -2اليوم جميل
........................................................................................

ج -مثلي في جملة مفيدة :
 -1اسم من األسماء الخمسة
........................................................................................

 -2ظرف مكان
......................................................................................

يتبع
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السؤال الثالث  :األسلوب اللغوي أ -ضعي كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة(خطأ) أمام العبارة الخاطئة :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أي سر فيك أيها الجهاز الجبار؟ نوع الجملة استفهام
ال تكثر الضحك  ,نوعها نداء
حرف النفي ما تدخل على الفعل الماضي
عند دخول أداة الجزم (لم) على المضارع يكون العالمة الفتحة
ليس  :هي فعل ناسخ
عند بناء الفعل الماضي للمجهول في كلمة رفع تصبح رُ فِع
عالمة رفع األسماء الخمسة هي الواو

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

ب -الرسم اإلمالئي  :أجيبي بما هو مطلوب منك من بين األقواس :
 -1عند تنوين كلمة (جزء) تنوين فتح تصبح الكلمة جزءًا

(صح أم خطأ )

...........................................................................
 -2كان مسل ًما تقيا ومحبا للقراءة

( استخرجي الكلمة التي بها همزة متوسطة)

...........................................................................
 -3ال تكن عب ًئا عليهم وال تحملهم عناءك

( أعيدي نسخ الجملة مع مراعاة التنوين)

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

انتهت األسئلة ..
دعواتي لكِ عزيزتي بالتقدم والنجاح ♥
معلمة المادة  /نورة آل حيان..
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