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  2كفايات لغوية بنك االسئلة لمادة 

 (الكفاية النحوية )  -1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 ادارة التعليم بمحافظة بيشة
 مكتب تعليم تثليث

 



  

  

  

 

 



✓

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 (2بنك االسئلة لمادة كفايات لغوية )

 (الكفاية اإلمالئية )  -2

  السؤال األول: اكملي الفراغات التالية    

 ...................... . إ ( و تسىم همزة  –ترسم هكذا ) أ  -1       

ي ............... الكالم و وسطه.  -2       
 همزة القطع تنطق ف 

 ترسم هكذا ) ا ( و تسىم همزة ............... .  -3       

ي وسطه .  -4       
ي ........... الكالم و ال تنطق ف 

 همزة الوصل تنطق ف 

تبت همزته همزة ................... ألنه أمر من فعل عدد أحرفه.................. .  -5       
ُ
 الفعل ) اعلْم ( ك

 ه ..................  ن) أحمد ( همزته همزة ................. أل  -6       

تبت همزاتها همزة .............. ألنها ................... .  -إال  -أما  -إن  -) إىل  -7       
ُ
 أو ( ك

 أقوى الحركات ...................  و يناسبها حرف ...................... .  -8        

 جميع الحروف همزاتها همزة ....................... .  -9       

 .  الهمزة عىل ) ياء ( إذا كانت الحركة األقوى من حركتها و حركة ما قبلها هي .................  تكتب -10      

 .  تكتب الهمزة عىل ) ألف( إذا كانت الحركة األقوى من حركتها و حركة ما قبلها هي .................  -11       

 .  ى من حركتها و حركة ما قبلها هي   ................. تكتب الهمزة عىل ) الواو( إذا كانت الحركة األقو  -12        

ي كلمة ) شاِطئ ( عىل ياء ألن الحرف الذي قبلها ....................   -13        
تبت الهمزة ف 

ُ
 .  ك

ي كلمة ) عْبء ( عىل السطر ألن الحرف الذي قبلها ...................   -14         
تبت الهمزة ف 

ُ
 .  ك

ي كلمة ) ُيؤمن( عىل واو ألن الحرف الذي قبلها ....................   -15          
تبت الهمزة ف 

ُ
 .  ك

ي كلمة ) َرأس( عىل ياء ألن الحرف الذي قبلها ....................   -16         
تبت الهمزة ف 

ُ
 .  ك

َب ( .................  -17            .  األمر من الفعل ) شر

ي  -18          
 .   من الفعل ) يأخذ ( ..................... الماض 

 . مصدر الفعل أعىط .....................  -19          

 .  للهمزة نوعي   : همزة ................ و همزة ......................  -20           

 .  من مواضع همزة الوصل ........................ - 21          

 .  من مواضع همزة القطع .......................  -22           

 

 



ي :  اختاري اإلجابة الصحيحة
 السؤال الثان 

ي :   -1
 استفهم . نوع الهمزة همزة وصل ألن الفعل الماض 

ي 
 سداسي  -د خماسي  -ج رباعي  ثالن 

ي :   -2
 : نوع الهمزة همزة قطع ألن الفعل الماض 

َ
 أخذ

ي 
 سداسي  -د خماسي  -ج رباعي  ثالن 

 إىل : نوع الهمزة همزة قطع ألن الكلمة :   -3

 مصدر -د  اسم -ج فعل حرف

 الكتاب : همزة وصل ألنه :   -4

 مصدر -د اسم -ج فعل ألنه مبدوء بالـ ) حرف(

 إنفاق : همزة وصل ألنها :   -5

 مصدر -د اسم -ج فعل حرف

 الولدان ........... :   -6

 يقرأن -د يقرآن -ج يقراان يقرأان

 األوالد ..........:  -7

 يقراون -د يقرؤن -ج يقرؤون يقرأون

 الولد ..............:   -8

 قاري -د قارؤ -ج قارء قارئ

 الغرفة ................ :  -9

 أقوى الحركات :  -10

 السكون -د الفتحة -ج الضمة -ب الكرسة -أ

 الحرف الذي يشبه الفتحة:  -11

 الكاف -د الياء -ج األلف -ب الواو -أ

 الصورة ألن الحركة األقوى: َرأس : تكتب الهمزة بهذه  -12

 السكون -د الفتحة -ج الضمة -ب الكرسة -أ

ءة -د مضيية -ج مضية -ب مضيئة -أ ي
 مض 



 يؤمن : تكتب الهمزة بهذه الصورة ألن الحركة األقوى :  -13

 السكون -د الفتحة -ج الضمة -ب الكرسة -أ

 
 
 تهنئة: تكتب الهمزة بهذه الصورة ألن الحركة األقوى:  -14

 

 السكون -د الفتحة -ج الضمة -ب الكرسة -أ

 مثن  كلمة )ملجأ(:  -15

 ملجأن -د ملجئان -ج ملجآن -ب ملجأان -أ

 جمع كلمة ) مكافأة ( :   -16

 مكافات -د مكافآت -ج مكافأات -ب مكافاات -أ

 جمع كلمة مأرب:  -17

 ماأرب -د مآرب -ج مأارب -ب ماارب -أ

 جمع كلمة ) قراءة( :  -18

 قراات -د قراأت -ج قراءات -ب قرآت -أ

 



 :أمام الجملة الخاطئة أمام الجملة الصحية و إشارة  : ضعي إشارة 

  المفرد و المثن  مثل ابن وابنه همزتها همزة وصل.  -1

ي أول الكالم فقط .  -2
  همزة القطع تنطق ف 

  جميع الحروف همزتها همزة قطع .  -3

  ال التعريف همزتها همزة وصل .  -4

ي أول  -5
ي وسطه. همزة الوصل تنطق ف 

  الكالم و تنطق ف 

  الضمة تشبه حرف الياء.  -6

  السكون ليس له شبيه من الحروف.  -7

ء تكتب همزتها عىل السطر ألن ما قبلها ساكن.   -8 ي
  كلمة سر

  ماًءا تكتب بهذه الصورة إذا كانت منونة تنوين نصب .  -9

  مضموم. َجُرَؤ كتبت الهمزة متطرفة عىل الواو ألن ما قبلها  -10

  اقوى الحركات الفتحة .  -11

تبت همزتها متوسطة عىل األلف ألن ما قبلها مفتوح. :رأس -12
ُ
  ك

  السكون الحركة األضعف.  -13

  عبء كتبت الهمزة متطرفة عىل السطر ألن ما قبلها مضموم.  -14

  النبأ : تكتب الهمزة عىل األلف ألنها ما قبلها ساكن .  -15

ي أول الكلمة. موقع   -16
  كتابة همزة القطع ف 

ي وسطه .  -17
ي أول الكالم و تنطق ف 

  همزة الوصل تنطق ف 

  اسم( همزتها همزة وصل .  -امرؤ  –ابنة  –لمفرد و المثن  من ) ابن  -18

ي وسط الكلمة .  -19
  الهمزة المتطرفة تقع ف 

  جميع الحروف همزتها همزة وصل .  -20

  همزتها متوسطة . الطائرة :  -21



 .  صىلي من العمود أ ما يناسبه من العمود بالسؤال الرابع :       

 ب  أ

ي   أن -1
 .  همزة وصل ألنه األمر من الفعل الثالن 

ْب  -2  .  همزة قطع ألنه حرف   اشر

ي رباعي    انطلقَ  -3
 .  همزة قطع ألنه ماض 

ي خماسي    أعىط -4
 .  همزة وصل ألنه ماض 

ي    أمَر  -5
ي ثالن 

 .  همزة قطع ألنه ماض 

 

 ب  أ

تبت  الهمزة متوسطة عىل األلف ألن ما قبلها مفتوح.   ُيؤمن -1
ُ
 ك

تبت الهمزة متوسطة عىل الواو ألن ما قبلها مضموم.     َسأل -2
ُ
 ك

تبت الهمزة متوسطة عىل الياء ألن حركة الهمزة الكرسة .     َرِئيس -3
ُ
 ك

تبت الهمزة متطرفة عىل السطر ألن ما قبلها ساكن.     شاِطئ  -4
ُ
 ك

تبت الهمزة متطرفة عىل الياء ألن ما قبلها مكسور.     بْطء -5
ُ
 ك

 
 ب  أ

 همزة قطع ألنه حرف .   طالب خلوق . أحمد  -1

ي الزمان.  الكتاب -2
.    خي  جليس ف   همزة وصل ألنه فعل أمر خماسي

 همزة وصل ألنه مصدر سداسي    العبد ربه العافية.  سأل -3

 همزة قطع ألنه فعل مضارع ) للمتكلم (   الوضوء. أحسن  -4

ي دومًا.  أحافُظ  -5
 همزة متطرفة.    عىل صالن 

 همزة متوسطة.    الدروس طريق النجاح.  ستذكار ا -6

 همزة وصل ألنه اسم مبدوء بـ ) ال (   إىل العمل. انطلقْ  -7

 همزة قطع ألنه اسم.   الدين المعاملة. إن  -8

   



 

 األسئلة المقاليةالسؤال الخامس : 

     

ي همزات الكلمات التالية :         
ي سبب القطع أو الوصل ف   بين 

 
 السبب الكلمة 

  اعلْم  -1

  اقتطعَ  -2

  أن –إىل  -3

  إبراهيم -4

  أقبلَ  -5

  ابن -6

  أصبَح  -7

 
ي الكلمات التالية : 

 صححي األخطاء ف 
 الصواب الخطأ

اه -1   و أشي 

  أسمه -2

  او -3

  احمد -4

 
ي الكلمات التالية عىل الصورة المعطاة:          

 علىلي كتابة الهمزة ف 

 
 

 

 

 

 

 

 السبب الكلمة

  أسد

  أال

   إبراهيم

  استفهم

  المدرسة



 عددي ثالث من مواضع همزة الوصل ؟ مع إعطاء مثال لكل موضع

 ................................ المثال:......................  -1

 ................................ المثال:......................  -2

 ................................ المثال:......................  -3

 عددي ثالث من مواضع همزة القطع ؟ مع إعطاء مثال لكل موضع

 ................................ المثال:......................  -1

 ................................ المثال:......................  -2

 .................... المثال:...................... ............  -3

     : ي النص التاىلي
 صححي األخطاء ف 

 إن تاريــــخ العرب حافل باالمثلة و الشواهد عىل أن اإلعتماد عىل النفس قد يصل باالنسان إىل ما يقرص عنه       

 ______________________________________________________________ 

اه تاجر ببغداد  –صاحب كتاب معجم البلدان  –و حسبه . فياقوت الحموي جاهه  ًا وأشي  ش من بالده صغي 
ُ
 أ

 ______________________________________________________________ 

ي مصنفاته الجل
ي دونها ف  ي متاجره فاحرز اشتات الفوائد الن 

 يلة. أسمه إبراهيم الحموي . فلما كير شغله باألسفار ف 

 ______________________________________________________________ 

 
 

 اكمىلي خريطة المفاهيم التالية: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همزة القطع

:رسمها
...............

:نطقها
...............

:مثال 
..................

همزة الوصل

:رسمها
...............

:نطقها
...............

:مثال
...............



تبت الهمزة بهذه الصورة :    
ُ
 لماذا ك

ؤجلال 
ُ
  عمل اليوم إىل الغد.  ت

  . لنَبأ ااستمعُت إىل 

  بالبِيئة .  اهتموا

  العدو عىل قتالنا. يجُرؤ ال 

 

ي ما ُيمىل عليك:       اكتنر

ؤ 
ُ
ؤل
ُ
 ذكاء –المساء -صفراء  –أضاء  –سأل  –رئيس  –قراءة  –ذكاء  –تكافؤ  –يبَدُؤون  –أبناُؤهم  –سماء  –شيًئا  –باِدئ  –) ل

 .  إىل ( –إبراهيم  –أحمد  -فجأة –قرأ 

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

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

 

ي    
ي رسم الهمزة: استكمىلي الحروف الناقصة ف 

 الكلمات التالية مراعية الدقة ف 

 .  الولد قار ....  .  الولدان يقر......  .  لوالد يقرأ ..  -1

 .  الفصل مضـ........  . أضا.... المصباح  المكان الغرفة مضيـ.......  -2

ي اإلنشا....  -3
 .  أنشــ......   فارس نصًا أدبياً  . ينشـ..... عّمار مخططاً  نجحت ف 

 

ي الهمزة بالصورة الصحيحة:      صىلي حروف الكلمات اآلتية ، و اكتنر

 .  ُل ْء ُل ْء       =..........................   .1
 .  َي ْب َد ُء و ن = .........................  .2
 .  َء َب َن ا ُء ه   = .........................    .3
 .  َب ا ِد ء        = .........................   .4
 .  َش ْي َء        =..........................   .5
 .  َس َم ا ًء       =...........................   .6

 

 



ي )-3  (كفاية االتصال الكتاب 

 السؤال األول : أكمىلي الفراغات التالية :   
 . ........................................ و ............................................ و......................................من مهارات كتابة القصة :  -1
 . ..................من األشخاص الذين نعتقد بأنهم في حاجة إلى كتابة مذكراتهم : ........................................ و ........................ -2
 . ................يلجأ الكاتب في املذكرات األدبية إلى طريقتين في سرد أحداثه هما : .................................... و....................... -3
 . .......................................للمذكرات األدبية قيمة فنية منها : ................................................و ........ -4
 . .......الشخصية الرئيسة في املذكرات األدبية : ................................... و في القصة : ...................................... -5
 . .... و وصف ............................من أنواع الوصف : وصف ......................... و وصف .......................... -6
 . من العناصر الفنية للقصة : ....................................و ..................................... -7
 . موضوعات الوصف األدبي .......................و.......................و....................... -8
 . تحلي.................. و كما.........................................تحليية تحلي النص كما األساليب البالغ -9

 . ..................خرى تشبه العالقة بين...............و..........أالعالقة بين الوصف من جهة واملذكرات والقصة من جهة  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :السؤال الثاني  :  اختاري اإلجابة الصحيحة     

 : يقصد بأجزاء الجسم و امللبس و القوام و املشية ب   -1

 .الجانب النفس ي -ج .الشكل و الهيأة -ب . املعلومات التعريفية -أ

 تستخدم ) من ( في وصف الحادثة ملعرفة : -2

 . تفاصيل الحادثةج_ ملعرفة  .ب_ ملعرفة شخصيات الحادثة . تحديد زمن الحادثة -أ

 االسم و املكانة و الحالة و الظروف املحيطة به يقصد به : -3

 .الجانب النفس ي -ج .الشكل و الهيأة -ب .املعلومات التعريفية -أ

 الشخصية الرئيسة ي في املذكرات األدبية هي : -4

 .شخصية خيالية -ج .صديق مقرب له -ب .الكاتب نفسه -أ

 حسيًا أو وجدانيًا و تكون متخيلة أو من الواقع :هي ما يفعله أشخاص القصة أو يحدث لهم  -5

 .األحداث -ج .الزمان و املكان -ب .الشخصيات -أ

 هي مجرى األحداث : البداية ، العقدة ، الحل أو النهاية. -6

 .السرد -ج .الزمان و املكان -ب .الشخصيات -أ

 سياق األحداث:هي املغزى أو الرسالة التي تحملها القصة و غالبًا ما تكون ضمنية تفهم من  -7

 .السرد -ج .األحداث -ب .الفكرة -أ

 : هي سجل ألهم األحداث و املشاهدات التي عايشها الكاتب نفسه معتمدًا في كتابتها على السرد التاريخي لها -8

 .املسرحية -ج .القصة -ب .املذكرة األدبية -أ

 :من خطوات وصف  ؟ كيف -ماذا -من -أين-وصف يجيب عن األسئلة: متى  -9

 .شخصيات -ج .مشهد -ب .حادثة -أ

:األحداث في القصة – 10       

 .خيالية أو معدلة من الواقع  -ج .خيالية -ث .واقعية -ت

 :عناصر القصة( -موضوعات الوصف االدبي -حسب التسلسل املكاني من)طرق ترتيب الوصف االدبي-11

 .عناصر القصة  -ج .موضوعات الوصف األدبي -ب .طرق ترتيب الوصف األدبي -أ

 

 

 

 

 



 ( أو عالمة )         ( أمام العبارات التالية:         ضعي عالمة ) السؤال الثالث :    

 الكتابة الوصفية هي األساس الذي يقوم عليه فن القصة                         )                ( .  -1

 يتطلب وصف الشخصية قضاء وقت أطول في مالحظتها                             )                ( . -2

 ( .           تتأثر الصفات التي يطلقها الواصف على موصوفه بموقفه العاطفي منه)      -3

 الشخصية الرئيسة في املذكرات  األدبية هي الكاتب نفسه                           )                ( . -4

 أحداث القصة تكون حقيقة أو خيالية                                                           )                ( . -5

 ال يدخل الوصف الوجداني في وصف املشهد أو الشخصية                        )                ( .  -6

 يقصد ) ب ماذا ، و كيف ( عند وصف الحادثة معرفة تفاصيل الحادثة  )                ( .  -7

 ( .      من طرق ترتيب الوصف : الوصف من العام إلى الخاص فقط                   )           -8

 (               تتأثر الصفات التي يطلقها الواصف على موصفه بموقفه العاطفي منه)    -9
 .(               من طرق الوصف من الخاص الى العام: وصف اجزاء املوصوف ثم وصفه بشكل عام)    -10
 .(               ساليب البالغية تحلي النص االدبي)   األ  -11
 .(               تختلف الكتابة االدبية عن الكتابة العلمية)    ال  -12

 .(               عندما يكتب أحد ليعبر عن مشاعره وعواطفه اإلنسانية فإن كتابته تسمى الكتابة العلمية )    -13

 .(               وصف الشخصية يشمل الجانبين الخارجي والداخلي  )    -14
 .(               )    ة من خطوات كتابة القصةاستبعاد االحداث غير املهم -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 صلي من العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب( فيما يأتي ::  السؤال الرابع     

 ب  أ

 وصف الحادثة  هي سجل ألهم األحداث و املشاهد التي عايشها الكاتب نفسه. -1

 املذكرات األدبية  ماذا و كيف. هي وصف يجيب عن األسئلة متى و أين و من و -2

 وصف الشخصية  تحلل أجزاء املوصوف الرئيسية إلى أجزاء فرعية. -3

 مصدر تاريخي للمجتمع و سجل لألحداث  حسب التسلسل الزماني و املكاني . -4

 من طرق ترتيب الوصف  من فوائد املذكرات األدبية -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : األسئلة المقالية . السؤال الخامس               

ي آخر لوصف األشياء التالية:   -د          
 استخدمي التشبيهات أو أي أسلوب بالغ 

 جمل وصفية بأساليب بالغية الموصوف

  . الماء العذب

  . القلب القاسي 

  . الصير الطويل

  . المعلم الناجح

 

 اذكري صفات المدح و الذم للموصوف التاىلي :  -أ 

 صفات الذم صفات المدح الموصوف

   . رجل طويل القامة-1

   . رجل حسن الهيأة-2

 
 
ي وصفًا مضاد للشخصية التالية :  -ج  اكتن 

ي 
 النص المضاد النص الوصف 

هذا رجٌل جليل ، جميل الوجه ، بهيج الطلعة ، له لحية 
بيضاء ، نستخرج من ناظرها اإلكبار و اإلجالل هادئ 

ء  الحركة ، خافت الصوت ، ال يؤذي و ال الطبع ، بىطي
 يسب . 

 
 
 
 

:  -أ  ي عن التاىلي ي أجين   من خالل دراستك للوصف األدب 

 كيف ؟ .   –ماذا  –من  –أين  –) ..........................( هو وصف يجيب عن األسئلة التالية : من    

 . ) ..........................( هو وصف الشكل والهيأة و الجانب النفسي   

 مومات و الملموسات و المذاقات. س) ..........................( هو وصف التصوير الحسي للمرئيات و المسموعات و الم  

ي ساعة . حللي ما تصفينه .  -ب
ي مشهدا عشتيه ف 

 لو أنك عل مقعد طائرة و تريدين أن تصف 

الوصف 
 الحسي 

 المذاقات الملموسات المشمومات المسموعات المرئيات

     

 

 



 ما الفرق بي   القصة و المذكرات األدبية ؟ -ج

 المذكرة األدبية القصة 

   الشخصيات

   األحداث

ي حياتك ؟  -ح
ي مذكرة عن يوم مهم ف   اكتن 

 
 
 

 لديك فكرة حوليها إىل قصة :  -د  

ي طلبه(.   
ء . قد تؤدي إىل الحصول عىل المطلوب و إن طال الوقت ف  ي ي طلب السر

 ) شدة اإللحاح ف 

 

 

ي نًصا وصفًيا يتناول ) شخصية أو مشهد أو حدث ( مع مراعاة ما يلي :  -1      اكتن 

 خطوات وصف الشخصية أو الحدث أو المشهد .   •
 استخدام التشبيهات و االستعارات و األساليب البالغية.   •
 سالمة األسلوب وصحة اللغة .  •
قيم .  •  صحة الكتابة و مراعاة عالمات الي 

 
ي مذكرة أدبية مراعية ما يلي :   -1  اكتن 
 . األسس الفنية لكتابة المذكرة األدبية •
 سالمة األسلوب وصحة اللغة .  •
قيم .   •  صحة الكتابة و مراعاة عالمات الي 

 
   3-  : ي قصة فنية مع مراعاة ما يىلي  اكتنر

 . مهارات كتابة القصة  •
 . توافر العنارص الفنية للقصة  •
 سالمة األسلوب وصحة اللغة .  •
قيم •  . صحة الكتابة و مراعاة عالمات الي 


