
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق الصف المستوى الثاني في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                       

             

                  https://www.almanahj.com/sa/arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 هـ 41:        /     /      التاريخ ركنا الجملة الكفايات النحوية
 :وأذكر عالمة إعراب كل منهما( شبه مجلة  –مجلة  –مفرد ) وأذكر نوعه  ،املبدأ واخلرب يف اجلمل التالية حددأ☜

 إعرابهعالمة  نوعه اخلرب عالمة إعرابه املبتدأ اجلملة م

      .املستشار مؤمتن  1

      الصديقان وفيان 2

      املؤمنون تتحابون يف اهلل 3

      أبوك ذو فضل عليك 4

      .الدين النصيحة 5

األمهات الفلسطينيات  6
      صابرات 

      . أخوك جيتهد يف دراسته 7

      .يٌد تزرع خرٌي من يد تقطع 8

      قيمةالكتاب معلوماته  9

      الوقت كالسيف 11

 " احلياء شعبة من شعب اإلميان"   : أعرب اجلملة التالية، إعرابا كامال ☜

 إعراهبا الكلمة

 ............................................................................................................................................................................................................... احلياء

 ............................................................................................................................................................................................................... شعبة

 ............................................................................................................................................................................................................... من

 ............................................................................................................................................................................................................... شعب

 ............................................................................................................................................................................................................... اإلميان
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 :لة فعلية مرة وامسية مرة أخرىأحوُل اخلرب املفرد يف اجلمل اآلتية إىل خرب مج ☜

 الخبر الجملة االسمية الخبر الجملة الفعلية الخبر المفرد م

 ............................................................................... ............................................................................... التفكري أصعب األعمال 1

 ............................................................................... ............................................................................... اإلسالم دين احلرية  2

 ............................................................................... ............................................................................... .املخدرات مهلكة للشباب 3

 ............................................................................... ............................................................................... القاضيان عادالن يف حكمهما 4

 ............................................................................... ............................................................................... .أخوك طيب القلب 5

 (:شبه مجلة  –مجلة  –مفرد ) أمأل الفراغات التالية خبرب متنوع  مناسب ، مث اذكر نوعه  ☜

 نوع الخبر الجملة م

 ............................................................................... ...............................................................................التدخني  1

 ............................................................................... ...............................................................................عينا القط  2

 ............................................................................... ...............................................................................معلمو مدرستنا  3

 ............................................................................... ...............................................................................احلرية يف اإلسالم  4

 

 :أجعل ما يلي خربا يف مجلة مفيدة ☜

 (صوته عذبٌ  –يف حديقتنا  –فوق املكتب  –تقضي على البطالة ) 

1. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 

2. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 

3. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 

4. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 
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 هـ 41:        /     /      التاريخ نواسخ الجملة االسمية الكفايات النحوية 
 :وواحدة من أخوات إن مرة أخرى ، وغري ما يلزمأدخل واحدة من أخوات كان مرة ، ☜

 مع أخوات إن مع أخوات كان اجلملة م

 ................................................................................. ................................................................................. .املستشار مؤمتن  1

 ................................................................................. ................................................................................. الصديقان وفيان 2

 ................................................................................. ................................................................................. املؤمنون تتحابون يف اهلل 3

 ................................................................................. ................................................................................. أبوك ذو فضل عليك 4

 ................................................................................. ................................................................................. .الدين النصيحة 5

 ................................................................................. ................................................................................. األمهات الفلسطينيات صابرات  6

 ................................................................................. ................................................................................. . أخوك جيتهد يف دراسته 7

 ................................................................................. ................................................................................. .يٌد تزرع خرٌي من يد تقطع 8

 ................................................................................. ................................................................................. الكتاب معلوماته قيمة 9

 ................................................................................. ................................................................................. الوقت كالسيف 11

 " إن اهلَل رؤوٌف بالعباد"   : أعرب اجلملة التالية، إعرابا كامال ☜

 إعراهبا الكلمة

 ............................................................................................................................................................................................................... إن

 ............................................................................................................................................................................................................... اهللَ 

 ............................................................................................................................................................................................................... رؤوفٌ 

 ............................................................................................................................................................................................................... بـ

 ............................................................................................................................................................................................................... العباد  
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 :أحول اخلرب املفرد يف اجلمل اآلتية إىل خرب مجلة فعلية مرة وامسية مرة أخرى، مع الضبط بالشكل ☜

 الخبر الجملة االسمية الخبر الجملة الفعلية الخبر المفرد م

 ............................................................................... ............................................................................... إن التفكري أصعب األعمال 1

 ............................................................................... ............................................................................... الزال اإلسالم دين احلرية  2

 ............................................................................... ............................................................................... .باتت املخدرات مهلكة للشباب 3

 ............................................................................... ............................................................................... ليت القاضيان عادالن يف حكمهما 4

 ............................................................................... ............................................................................... .أمسى أخوك طيب القلب 5

 (:شبه مجلة  –مجلة  –مفرد ) أمأل الفراغات التالية خبرب متنوع  مناسب ، مث اذكر نوعه  ☜

 نوع الخبر الجملة م

 ............................................................................... ........................................................................................علمنا أن التدخني  1

 ............................................................................... ..........................................................................................كانت عينا القط  2

 ............................................................................... ...............................................................................ال يزال معلمو مدرستنا  3

 ............................................................................... ...............................................................................باتت احلرية يف اإلسالم  4

 

 :أجعل ما يلي خربًا إلنَّ أو كان  يف مجلة مفيدة ☜

 (تأثريه كبريٌ  –يف بيتنا  –حتت املظلة  –نساعد احملتاج ) 

1. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 

2. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 

3. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 

4. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 
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 هـ 41:        /     /      ريخالتا نواسخ الجملة االسمية: ت الكفايات النحوية 
 

 :  أدخل فعال ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة أخرى على الجمل التالية، مع الضبط -( 1) 

 مع الحرف الناسخ مع الفعل الناسخ الجملة

   .الجهل داء ضار .1
   .صحراؤنا مملوءة بالمعادن .2
   .هي مهتمة بعملها .3
   .الشجرتان مثمرتان .4
   .المسلمون متقدمون .5
   .الفلسطينيات صابرات .6
 

 :أعبُر عن المعاني التالية باستخدام إن وأخواتها، واضبط اسمها وخبرها –( 2)

 .وجوب الصالة 

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

 .رجاء تقدم المسلمين 

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

 .تمني الصعود إلى أحد الكواكب 

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

 .تشبيه النخلة بالمئذنة 

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

 .التأكيد على حب الشهادة 

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

 :أحلل األمثلة التالية لتتعرف على اسم الحرف الناسخ وخبره، ثم بين نع الخبر –( 4) 

 نوعه خبره اسمه الحرف الناسخ األمثلة

     .المعلم عظيمةإن رسالة  .1
     .كأن المعلمين مصابيح .2
     .إن المعلم مسؤوليته جسيمة .3
     .لعل المعلمين يتحملون المسؤولية .4
     .إن المعلمين كاآلباء .5
     .إن المستقبل بين يده .6
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 :اكتب آية من القرآن الكريم بها إن وأخواتها مستوفيا أنواع الخبر

 

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

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

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

  

                                                         

فتنصب .......................................... على الجملة ( إن وأخواتها) تدخل   
......................................... 

 ........................................... وترفع  

 :خبر إن وأخواتها ثالثة أنواع 

  ..........................................وهو .......................................... : .......................................... 

  ..........................................وهو .......................................... : .......................................... 

 ................................ ..........وهو .......................................... : .......................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الق اعدة



- 7 - 

 

"ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون"  .1
 :في اآلية الكريمة يفيدالحرف الناسخ 

o التشبيه. 
o التوكيد. 
o االستدراك. 
o الترجي. 

 "كأنهن الياقوت والمرجان"  .2

 :اسم الفعل الناسخ في اآلية الكريمة هو 
o الياقوت. 
o المرجان 
o هاء الغيبة. 
o نون النسوة. 

 .أن يد هللا مع الجماعة .3

 :خبر إن في الجملة السابقة
o  هللا " لفظ الجاللة. " 
o  هللا مع الجماعة" الجملة اإلسمية" 
o الجماعة. 
o  مع الجماعة" شبه الجملة." 

 .بيت المقدس....... لعلي  .4

 :التكملة المناسبة ليكون الخبر جملة فعلية
o أزور. 
o في. 
o أمام. 
o محرر. 

 .العالج مفعوله جيد .5

 :ملة السابقة تكونعلى الج" ل ـلع" عند دخول 
o لعل العالَج مفعولـُه جيًدا. 
o  جيًدالعل العالَج مفعولـَه. 
o    لعل العالَج مفعولـَه جيد. 
o    لعل العالَج مفعولـُه جيد. 

 ........  .اعلم أن الوقت  .6

 :التكملة المناسبة ليكون الخبر مفردا هي
o هو الحياة. 
o كالسيف. 
o عمرك. 
o يمر. 

 .لعل المذنبين يتوبان .7

 :إلى خبر مفرد تكون" لعل" عند تحويل خبر 
o لعل المذنبين توبتهما صادقة. 
o  المذنبين تائبانلعل. 
o لعل المذنبين تائبين. 
o لعل المذنبين يسرعان التوبة. 

جملة واحدة مما يلي جاء خبر الحرف الناسخ  .8
 :فيها جملة إسمية

o كأن النجوم مصابيح. 
o إن الصدق يهدي إلى البر. 
o لعل المسلمين واعين لمكر اليهود. 
o إن األستاذ شرحه شيق. 
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فيها جملة واحد فقط جاء خبر الحرف الناسخ  .9
 :شبه جملة

o   "وما يدريك لعل الساعة قريب." 
o إنك ال تجني من الشوك العنب. 
o إن يد هللا مع الجماعة. 
o إن القراءة فوائدها عظيمة. 

 .أخوك سمح المعاملة .11

 :على الجملة السابقة تكون" إن " عند دخول 
o إن أخوك سمُح المعاملة. 
o إن أخوك سمَح المعاملة. 
o إن أخاك سمُح المعاملة. 
o  أخيك سمُح المعاملةإن. 

 "إنا أنزلناه في ليلة مباركة"  .11

 :في اآلية الكريمة السابقة" إن " اسم 
o  " إنا " المتكلمين في " نا." 
o أنزلناه. 
o في ليلة. 
o مباركة. 

جملة واحدة مما يلي جاء الخبر فيها جملة  .12
 :فعلية

o عن النبي  عإن الدفا واجب. 
o  لعل المشرفين مساهمون في تخفيف

 العبء
o  المسلمون يثورون للدفاع عن ليت

 .مقدساتهم
o كأن الناس في غفلة عما يحدث. 

 .إن أباك كريم األصل .13

 :عند تحويل الخبر في الجملة السابقة جملة إسمية
o إن أباك يكرم أصله. 
o إن أباك كريم. 
o إن أباك أصله كريم. 
o إن أباك أصيل الكرم. 

 .عن أخطائنا...... لعل هللا  .14

 :الخبر مفرداالتكملة المناسبة ليكون 
o   عاف. 
o يتجاوز. 
o يعفو. 

 

 .شيق عرضهلعل الدرس  .15

 :ما تحته خط إعرابه                 
o خبر لعل منصوب، والهاء في محل جر باإلضافة. 
o خبر لعل مرفوع، والهاء في محل جر باإلضافة. 
o مبتدأ مرفوع، والهاء في محل جر باإلضافة. 
o  باإلضافةخبر المبتدأ مرفوع، والهاء في محل جر. 
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 هـ 41:        /     /      التاريخ األفعال الناسخة الكفايات النحوية 
 :أكمل الجدول التالي وفق ما يشرح لك في المثال األول – (1)

 خبرها اسمها كان وأخواتها بعد دخول كان وأخواتها الجملة

 نشيطا الفالح أصبح .نشيطاالفالح  أصبح .الفالح نشيط -1

    أضحى .الفالح منهمك -2

    كان .ناألوالد منشغلو -3

    صار .الثمار ناضجة -4

    ظل .الجميع عاملون -5

    مازال .العمل متواصل -6

    أمسى الرجل وأسرته مسرورون -7

    بات .الوالد مستريح البال -8

    مادام .المحصول جيد -9

    ليس .التعب ضائع -11

    .كونوا جادين في عملكم -11

    .يظل المرء حريصا على عمله -12
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 الق اعدة

 هـ 41:        /     /      التاريخ ظن وأخواتها الكفايات النحوية 
 :، مث أكتبها  يف احلقل األول من اجلدول التايل( شبه مجلة  –مجلة  –مفرد ) أكتب مخس مجل امسية ، وأستويف أنواع اخلرب

 املفعول الثاين املفعول األول الفاعل معناه مع ظن وأخواهتا اجلمل

     علم  

     ظن 

     حسب 

     جعل 

     صريّ  

     

 

 

 :ظن وأخواتها أفعال ناسخة وهي  -( 1)                                                         

 

 . .........................................................ومعناه  ................................................................. .. 

 . .........................................................ومعناه  ................................................................. .. 
 . .........................................................ومعناه  ................................................................. .. 
 . .........................................................ومعناه  ................................................................. .. 
 . .........................................................ومعناه  ................................................................. .. 

 و...................... .............أصلهما  .........................................................فتنصب ......................................تدخل ظن وأخواتها على الجملة  -( 2)
................................... 

 . ......................................................... أو ......................................................... أو .........................................................: يكون المفعول به الثاني  –( 3)

 .يعمالن عمل الماضي   .........................................................و  ......................................................... -( 4)

 

 

 

 

 

 

 الق اعدة



- 11 - 

 

 هـ 41:        /     /      التاريخ إعراب الفعل المضارع الكفايات النحوية 
 :التايل،كما يف املثال األولأكمل اجلدول ☜

 اجملزوم املنصوب الفعل املضارع املرفوع  م
 واجبك تؤد  ل واجبك تؤديمن األفضل أن  واجبك تؤديأنت  1
 ....................................................................... ....................................................................... أنتم تنصرون املظلوم 2
 أنت  مل تساعدي أمك   ....................................................................... ....................................................................... 3
 ....................................................................... يقضي القاضي بالعدل  ....................................................................... 4
 ....................................................................... ....................................................................... يشدُّ العاقل على يد املخطئ 5
 ....................................................................... ....................................................................... املعلمان يرشدان الطالب للخري  6
 ....................................................................... لن يبقى الظلم أبًدا  ....................................................................... 7
 مل يلَق املسيء جزاءه  ....................................................................... ....................................................................... 8
 ال تتبْع عورات الناس  ....................................................................... ....................................................................... 9

 ....................................................................... .  مجيٌل أن ترضى بقضاء اهلل لك ....................................................................... 11
 :أحدُد الفعل املضارع، وحكمه اإلعرايب، وعالمته، على غار املثال احمللول☜

 عالمته حالته اإلعرابية الفعل املضارع اجلملة م
 ........................................... ........................................... ........................................... يشقى اجلاهل جبهله 1
 ........................................... ........................................... ........................................... لن جتري املقادير إال بإذن اهلل 2
 ........................................... ........................................... ........................................... "وال تنَس نصيبك من الدنيا "  3
 ........................................... ........................................... ........................................... .من مبكرًا كي تصحو لصالة الفجر 4
 ........................................... ........................................... ........................................... جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن 5
 ........................................... ........................................... ........................................... لن ندعو غري اهلل 6
 ........................................... ........................................... ........................................... "وال متش  يف األرض مرحا "  7
 ........................................... ........................................... ........................................... من يسَع يف اخلري فاهلل جازيه جريا 8
 ........................................... ........................................... ........................................... ينمو النبات يف األرض اخلصبة 9

 ........................................... ........................................... ........................................... اعمل خريًا ليجزيك اهلل به 11
 ........................................... ........................................... ........................................... لتكن كالشجر ناشرا للخري والثمر 11
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 هـ 41:        /     /      التاريخ أسلوب الشرط الكفايات النحوية 
 :أحدد يف اجلدول التايل أجزاء أسلوب الشرط وعالمة اجلزم فعل وجواب الشرط☜

 عالمة جزمه جواب الشرط عالمة جزمه فعل الشرط اجلملة م
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... وما تفعلوا من خري حتدوه عند اهلل 1
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... من يرَع حق اآلخرين يرَع اآلخرون حقه 2
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... إن حتسن إىل والديك حيسن إليك أوالدك 3
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... من يعمل اخلري ال يعدم جوازيه 4
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... مهما تكتم الشر يعلمه اهلل 5
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... "املوت أينما تكونوا يدرككم "  6
 :كما يف املثال احمللولأعرب عن اجلمل التالية بأسلوب شرط مناسب،  ☜

  كيفما ختلص عملك هلل تكافأ يف الدنيا وآلخرة   -.مكافأة يف الدنيا وآلخرةلكل عمل ختلص فيه هلل. 

 النصر مثرة الصرب.-      ....................................... ....................................... ....................................... 

 سأعاملك كما تعاملين.-     ....................................... ....................................... ....................................... 

 النجاح بكثرة التدريب .-     ....................................... ....................................... ....................................... 

 جزاء برك بوالديكتوفيق اهلل  .-    ....................................... ....................................... ....................................... 

 سعيكم يف اخلري سبب هدايتكم .-    ....................................... ....................................... ....................................... 

 (من يفعل اخلري، جيَز به)   :أعرب ما يلي إعرابا كامال ☜

 إعرابـها الكلمة

 ........................................................................................................................................................................................................................................... من 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... يفعل

 ........................................................................................................................................................................................................................................... اخلري

 ........................................................................................................................................................................................................................................... جيزَ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... بــــــ

 ........................................................................................................................................................................................................................................... ـــــــه
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 هـ 41:        /     /      التاريخ أسلوب الشرط الكفايات النحوية 
 :أحدد يف اجلدول التايل أجزاء أسلوب الشرط وعالمة اجلزم فعل وجواب الشرط☜

 عالمة جزمه جواب الشرط عالمة جزمه فعل الشرط اجلملة م
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... وما تفعلوا من خري حتدوه عند اهلل 1
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... من يرَع حق اآلخرين يرَع اآلخرون حقه 2
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... إن حتسن إىل والديك حيسن إليك أوالدك 3
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... من يعمل اخلري ال يعدم جوازيه 4
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... مهما تكتم الشر يعلمه اهلل 5
 ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... "أينما تكونوا يدرككم املوت "  6
 :كما يف املثال احمللولأعرب عن اجلمل التالية بأسلوب شرط مناسب،  ☜

 تكافأ يف الدنيا وآلخرةكيفما ختلص عملك هلل    -.لكل عمل ختلص فيه هلل مكافأة يف الدنيا وآلخرة. 

 النصر مثرة الصرب.-      ....................................... ....................................... ....................................... 

 سأعاملك كما تعاملين.-     ....................................... ....................................... ....................................... 

 النجاح بكثرة التدريب .-     ....................................... ....................................... ....................................... 

 جزاء برك بوالديكتوفيق اهلل  .-    ....................................... ....................................... ....................................... 

 سعيكم يف اخلري سبب هدايتكم .-    ....................................... ....................................... ....................................... 

 من يفعل اخلري، جيَز به :أعرب ما يلي إعرابا كامال ☜

 إعرابـها الكلمة

 ........................................................................................................................................................................................................................................... من 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... يفعل

 ........................................................................................................................................................................................................................................... اخلري

 ........................................................................................................................................................................................................................................... جيزَ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................... بــــــ

 ........................................................................................................................................................................................................................................... ـــــــه
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 هـ 41:        /     /      التاريخ عالمات الترقيم الكفايات اإلمالئية 

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما يلى  ☜

 أي المجموعات التالية اشتملت جميع عناصرها على الصفات المميزة لعالمات الترقيم ؟  -4

 . رموز خمصوصة يستخدمها الكاتب يف هناية اجلمل ، أو بني أجزائها  - أ
 . حروف خمصوصة يستخدمها الكتابة يف هناية اجلمل، أو بني أجزائها - ب

 . أرقام وحروف خمصوصة يستخدمها الكاتب بني اجلمل، أو بني أجزائها -ج

 . كلمات خمصوصة يستخدمها الكاتب لتنظيم أفكاره  -د

 : يأتيالمجموعات اشتملت جميع عناصرها على عالمات ترقيم دون غيرها ، فيما  أي -2

 . ن ! / ))      ((  / .... / )  ( /  -أ

 / ........ م/ ! / ؟ +  /  -ب

 ! / ))   (( / ...... / )   ( .  -ج

 . س / : / ؟ / )   ( / ))   (( / ،  -د

 . حرر القدس من المغتصبين الظالمين       رباه       -3
 : عالمة الترقيم المناسبة فى المربع

 . عالمة استفهام  - أ
 . نقطة  - ب

 . عالمة تأثر -ج

 . فاصلة  -د

 المملكة العربية السعودية؟  في           البترول     متى اكتشفت النفط        -1

 : عالمة الترقيم المناسبة فى المربعين

 . قوسان  - أ
 . فاصلة ونقطة - ب

 . عالمة تنصيص -ج

 . عالمة استفهام وفاصلة  -د
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 : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -5

 " إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان          :أية المنافق ثالث" 

 :  هيعالمة الترقيم المناسبة داخل المربع 

 ؟  - أ
 .  - ب

 ....  -ج

 :  -د

 الصالة  فيما ألذ الخشوع  -6

 :  هيعالمة الترقيم المناسبة 

 . نقطة ؛ ألن اجلملة انتهت - أ
 . عالمة تأثر ؛ ألبه أسلوب تعجب - ب

 . عالمة استفهام ؛ ألنه سؤال -ج

 . عالمة تنصيص ألنه نص منقول -د

 . ال يعلوها الماء           التياألرض المرتفعة           ىبلغ السيل الزب -7

 :  هيالمربعين  فيعالمة الترقيم المناسبة 

 . عالمة تنصيص  - أ
 . قوسان - ب

 . نقطتان رأسيتان وعالمة استفهام -ج

 . فاصلة ونقطة  -د

 "ما خيِّر رسول اهلل بين أمرين إال اختار أيسرهما         : "اهلل عنها  رضيقالت عائشة  -8

 :  هيالمربعين  فيعالمة الترقيم المناسبة 

 !  - أ
 .  - ب

 ....  -ج

 ؟  -د
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 ! " إن النار عدولكم فاحذروه : " اهلل عنه              رضيقال عمر بن الخطاب            -9

 : المربعين فيعالمة الترقيم المناسبة 

 ـ ـ - أ
 )   (  - ب

 "    "  -ج

 : ؛     -د

 . سأبدأ المراجعة بجد          فإن االمتحان قريب  -41

 :  هيعالمة الترقيم 

 ؛  - أ
 ،  - ب

 !  -ج

 .  -د

 

 :( ب)وإذا كانت خطأ ظلل( أ)ظلل إذا كانت عالمة الترقيم داخل المربع صحيحة ☜

 ...  رأس ، جذع ،   : يتكون جسم اإلنسان من  -11

 . زارنا أمس أمري منطقة مكة املكرمة    ،     وقد أثىن على سري العملية التعليمية باملدرسة  -12

 !ما أمجل الصحراء بعد املطر       -13

 ...الصدق منجاة       -14

 إياك والغيبة   ؟  -15

 ...  " إمنا األعمال بالنـ َيات   :  "     قال رسول اهلل  -16

 "ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد :      "   جاء ىف احلكمة     -17

 . هو أول مهندس متفجرات ىف محاس "      حيىي عياش       "      الشهيد      -18

 . حريص على جناحك        -حفظه اهلل       -معلمك      – 19
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 ؟ مىت االختبار     -21

 : آخرها في الترقيم عالمة مع تتناسب بحيث التالية الجمل أكمل ☜
 

 ؟    ....................................................................................................................................................................ِلَم  .4

 .    ....................................................................................................................................................................َمْن  .2

 !    ....................................................................................................................................................................ما   .3

 !    ....................................................................................................................................................................ما   .1

 

   :فقرة كل قبل محدد هو بما مستعينا المناسبة الترقيم عالمات القادمة الفقرات في ضع  ☜
 (شرطة/نقطة /فاصلة/ استفهام عالمة : هي ترقيم عالمات أربع ينقصها التالية الفقرة (

 

 هؤالء من أنت فهل        شبابنا من الكثير يجهلها          حسنة لصفة        نافعة أمور في واستغالله الوقت قيمة إدراك إن 
 

 (ترقيم عالمات ثالث ينقصها التالية الجملة)

  . المعاملة الدين              وسلم عليه اهلل صلى           قال 

 (شرطتان ، منقوطة فاصلة ، فاصلة ، تأثر عالمة : نوع من ، ترقيم عالمات ينقصها التالية الفقرة) 

         الهمة عالي كان ألنه             ملكا ثم              للجيوش قائدا             مملوكا كان أن بعد            اإلخشيدي كافور أصبح 
   الصفات هذه أروع فما             العزيمة قوي
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 هـ 41:        /     /      التاريخ أعراف الكتابة الكفايات اإلمالئية

 (:ب)مبا يناسبه من العمود ( أ)صل العمود ☜

 (ب)العمود   (أ)العمود 
 العناوين    تلخص املعلومات الكثرية بشكل منظم يعني على تصور املعىن 
 إبراز الكلمات واجلمل ذات األمهية   يعطي صورة عن حمتوى الفصل الذي سيتم عرضه. 
 التعداد    املهمةالرتكيز و لفت النظر على الكلمات. 

 الكتابة يف فقرات    تعني القارئ على زيادة الرتكيز والتأكد من الفهم واالستيعاب
 .باإلجابة عن األسئلة اخلتامية

 التلخيص    تنقسم إىل رئيسية حتدد عن املعىن العام وتعرب عن الفكرة الرئيسية
 .وفرعية تعرب عن التفصيالت املهمة

 حتديد األهداف    التفصيالت بأرقام أو عالمات أو حروفالتمييز بني. 
 األسئلة   كل فقرة تعرب عن فكرة رئيسية واحدة تعاجلها من كل اجلوانب. 

 اجلداول والرسوم   الرتكيز والفهم واملراجعة املركزة مبوجز مركز عما ذكر. 

 :حدد أعراف الكتابة اليت حققها الكاتب يف النص التايل☜

 التصحر
 مفهوم التصحر: أوالً 
ـــــــــة،      ـــــــــي، والرتاجـــــــــع يف مواردهـــــــــا الطبيعي ـــــــــى كـــــــــل شـــــــــكل مـــــــــن أشـــــــــكال تـــــــــدهور النظـــــــــام البيئ يطلـــــــــق عل

 .واخنفاض إنتاجيتها بصورة مضطردة
 أسباب التصحر: ثانيا

ـــــــــــة العمـــــــــــران نتيجـــــــــــة لعـــــــــــدة  ـــــــــــؤذن هبـــــــــــالك اإلنســـــــــــان، وهناي أصـــــــــــبه التصـــــــــــحر ظـــــــــــاهرة هتـــــــــــدد األرض، وت
 :عوامل، ومن أبرزها

  الطبيعية، ومن أسوأ صورهاستنزاف موارد األرض: 

 .قطع األشجار .1

 .االحتطاب .2

 متله األراضي القابلة للزراعة، بسبب: 

 .الري مباء ماحل .1

 .سوء ترشيد املياه .2

 التوسع العمراين. 

 زحف الرمال على الزراعة. 

 اجلفاف وتأخر املطر. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................... 
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 هـ 41:        /     /      التاريخ المراحل األربعة للقراءة  القرائيةالكفايات 

 ( :ب)مبا يناسبه من العمود ( أ)أصُل العمود  ☜

 (ب)العمود   (أ)العمود 

  اهلدف من القراءة؟ما     أحصل على املعلومة فقط –أمس ع  –أجيب عن أسئلة..... 

 ماذا أعرف عن املوضوع؟    القراءة مع زميل أو مع معلمك  –ورقة وقلم  –تركيز  –هدوء. 

 أين سأجد ما أحبث عنه؟   خلص ما تعرفه سابقا عن املوضوع يف رؤوس أقالم. 

 ما الذي أحتاج إليه ألستوعب ؟    أخذ فكرة عن شيء  –االستزادة من موضوع  –حبثا عن املعلومة– 
 .........استعدادا ملناقشة أو حوار  –للمتعة 

 كيف سأتأكد من الفهم؟    يف املقدمة –حبث معجمي  –حبث يف الفهرس  -كامل الكتاب.... 

 :اقرأ الفقرة قراءة متعمقة، مث قم بتعبئة اجلدول☜

من أخالق السيئة مغالبة الرجل على كالمه، واالعرتاض فيه،       
والقطع عليه،أو إذا حدث حديثا تعرفه أخذت تسابقه إليه، وتقتحمه 
عليه، وتشاركه فيه، حىت كأنك تريد أن تظهر للناس أنك تعلم مثل الذي 

 .يعلم 
 وما عليك أن هتنئه بذلك وتفرده به، وتلتزم األدب الالزم يف      

 .احلديث واالستماع، وهذا باب من أبواب البخل الغامضة

 ............................................................... :الفكرة الرئيسة
........................................................................................ 

 ............................................................... :السؤال املبدئي
........................................................................................ 

 .................................. :السؤال بعد التعديل نتيجة الفهم
........................................................................................ 

 .......................................................: اإلجابة عن السؤال

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

ال شروط وال قيود وال آداب : ما رأيك يف االنتقاد؟ فقلت: سألين أحد األصدقاء     
وال واجبات، وأن لكل كاتب احلق يف انتقاد ما يشاء من الكالم، مصيبا كان أو خمطئا، 

 .حمقا أو باطال، صادقا أو كاذبا
ن طبيعيتان وذلك ألن االنتقاد نوع من أنواع االستحسان واالستهجان، ومها حالتا     

ال تفارقان اإلنسان حىت موته، فإن أصاب الناقد فقد أحسن إىل نفسه وإىل الناس، وإن 
 .أخطا فسيجد من الناس من يدله على موضع اخلطأ من قوله، ويرشده إىل الصواب

بشرط أن يكون ذلك يف حمله الذي وضع له ويف حضور أهل العلم مبا يقول، فما      
للعامة، فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حضر يقال للخاصة ال يصله 

 .رجاله

 ............................................................... :الفكرة الرئيسة
........................................................................................ 

 ............................................................... :السؤال املبدئي
........................................................................................ 

 .................................. :السؤال بعد التعديل نتيجة الفهم
........................................................................................ 

 .......................................................: اإلجابة عن السؤال

........................................................................................ 
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 هـ 41:        /     /      التاريخ استراتيجيات زيادة التركيز والفهم  القرائيةالكفايات 

 ( :ب)مبا يناسبه من العمود ( أ)أصُل العمود  ☜

 (ب)العمود   (أ)العمود 

 األسئلة    وتنقيحهاالتعليقات وامللحوظات / الرسوم واجلداول / جتميع األسئلة وإجابتها 

 التسميع    جداول التصنيف /خرائط املفاهيم / شجرة الذاكرة / رسوم لتنظيم املعلومات 

 الرسوم واجلداول    أسئلة بعد القراءة/ أسئلة القراءة االستطالعية / أسئلة ما قبل القراءة 

 التلخيص    أجزاء الرسوم/ القوانني والنظريات / املعلومات واألرقام املهمة / احفظ وردد 

 تدوين امللحوظات والتعليقات    رأيك / ما حيتاج إلعادة / ترقيم سالسل املعلومات / عبارات ورموز حتديد 

 :ارسم يف العمود األول شجرة الذاكرة ملوضوع مراحل القراءة األربعة، ويف العمود الثاين خمطط السمكة السرتاتيجيات الفهم والرتكيز☜

 
 

 

س
رئي

 ال
وع

ض
مو
 ال
ان
نو
ع

 :
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
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 هـ 41:        /     /      التاريخ مهارات بناء الموضوع كفايات االتصال الكتابي
 : التالي الجدول مكونات منها وأستكمل ، مراجعي إلى أعود

 خصائصه ومميزاته الفن التعبيري م

 المقال 1

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

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

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

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

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

 

 القصة 2

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

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

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

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

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

 

3 
الرسائل 

 )الرسمية(اإلدارية

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

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

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

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

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

 التقرير 4

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

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

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

 ................................................................................................................................................... .... 
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 هـ 41:        /     /      التاريخ خطوات بناء الموضوع كفايات االتصال الكتابي
 ( :ب)مبا يناسبه من العمود ( أ)أصُل العمود  ☜

 (ب)العمود   (أ)العمود 

 الموضوع اختيار   الهوامش وتناسق اإلخراج بجودة االهتمام - المبيضة كتابة 

 الهدف تحديد   واستيفائها  ، المعلومات عرض على التركيز 

 المعلومات وتصنيفها جمع   الحق( الموضوع مخطط تصميم( 

 تخطيط الموضوع   المقابالت /اإلنترنت /المجالت/ الصحف/الكتب : المعلومات مصادر / 

 رئيسة أفكار / فصول / أبواب : في المعلومات تصنيف....الشخصية الخبرة
 

 األولى الكتابة   معالجة... اجتماعية عالقات إنشاء ، رأي أو ، عاطفة : الذات عن التعبير 

 ... تنظيم إعادة - توضيح - تلخيص - إضافة : معلومات

 المراجعة   األفكار تسلسل منطقية - الترقيم وعالمات واإلمالء اللغة صحة من التأكد -

 . واإلقناع التأثير قوة - األسلوب جمال
 

 النهائية  الكتابة  
  

 لديك - القراء يهم - اهتماماتك من جزءا يمثل - جيدة عنه معلوماتك 

 حوله جيدة إضافات
 :أكمُل اجلدول بالفن التعبريي املناسب لكل موضوع مما يلي ☜

 الفن التعبريي املوضوع م

 ........................................................................... العمرية مراحله من مرحلة في الكاتب عايشها شخصية تجربة نقل 1

 ........................................................................... اإلنترنت مقاهي حول األمن ورجال والمثقفين األمور وأولياء الشباب آراء رصد 2

 المسجونين أحد بها يمر التي - المؤلمة واألحداث ، النفسية االنفعاالت تصوير 3

 .عسكري معتقل في

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

 ........................................................................... الناس عامة فيها يقع األطعمة حفظ في شائعة أخطاء تصويب 4

 ........................................................................... . الشركات إحدى عنها أعلنت بوظيفة االلتحاق في الرغبة إبداء 5
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 هـ 41:        /     /      التاريخ الموضوعمهارات بناء  كفايات االتصال الكتابي
 يمعلومات صنفأ ثم ، الالزمة المعلومات بجمع أوال مو قأ . المدرسة مقصف عن تقريرا مدرستك مدير إلى كتبأ

 . يمعلومات مصادر حددأ التقرير كتابة وبعد ، الجانبية العناوين من عدد في

 
......................................................................................................................................................................................................... 
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 هـ 41:        /     /      التاريخ تصميم مخطط الموضوع كفايات االتصال الكتابي
 (:احلرية  ) ، ويف العمود الثاين خمطط السمكة ملوضوع (تقليد الشباب للغرب) األول شجرة الذاكرة ملوضوع أرسم يف العمود ☜
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