
 

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 مرحلة ثانوية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/32                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ثانوية في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/32arabic                   

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

 

                  https://www.almanahj.com/sa/32arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ثانوية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade32                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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                   ُأْتِقْنُأْتِقْن  لملم                            َأْتَقْنُتَأْتَقْنُت          هـهـ4141:   /    /   :   /    /   التاريخ التاريخ :                     :                     الصف الصف :                               :                                 سمسماالاال

   

  الكفايات اللغوية الكفايات اللغوية     ::  المادةالمادة      --      الثانويالثانوي  ::  الصفالصف      --              العمل لقياس المهاراتالعمل لقياس المهارات  أوراقأوراق

يتم . ال يتم احتساب درجات  على الفقرات . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . األسئلة حول مهارة واحدة فقط  :تنبيهات لولي األمر 

  ::معلم المادة معلم المادة                                                     .لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح وا

 :المهارة المستهدفة 
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 :المهارة المستهدفة 

 :أجعل كل كلمة مما يلي مضاًفا إليه في جملة تامة مضبوطة بالشكل: أواًل
 : ................................................................................ .العلُم .1

 .................... .: .......................................................المدربان .2

 ........................................................................... .: المعلمون .3

 : ............................................................................. .أبو بكر .4

 :لأستخدم حروف الجر التالية في جمل تامة مضبوطة الشك: ثانًيا
 ................................................................................ .: إلى . أ

 : ................................................................................ .على . ب

 ........ .: ........................................................................من  . ت

 :مستخدًما أكبر قدر ممكن من حروف الجر ( الماء)أكتب مقال قصير عن 
 .................................................................................................. 

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

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

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

 :أجعل كل أسم مما يلي مضاًفا
 .............................................................................. ...: كتاٌب .1

 .............................................................................. .: معلمان .2

 .............................................................................. : مديرون .3

 

 أضبط األسماء المجرور بالعالمة اإلعرابية المناسبة
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األسماء التالية ممنوعة من الصرف بين سبب منعها من الصرف، ثم ضعها في : أواًل
 :جمل مفيدة بحيث تكون في حالة الجر

 زينب. ............................................................................. : 

 باريس................................................... :. ......................... 

 صحراء. ........................................................................... : 

 لِحُكْبمر  فَاصْببررْ { 64}يَكْتُبُبونَ  فَهُبمْ  الْغَيْب ُ  عِندَهُمُ أَمْ{ 64}ّمُثْقَلُونَ ّمَغْرَمٍ ّمِن فَهُم أَجْراً تَسْأَلُهُمْ أَمْ :ثانًيا
 وَهُبوَ  ّبربالْعَرَا   لَنُبرب َ  رَّبِب ِ  ّمِبن  نِعْمَب    تَدَارَكَب ُ  أَن لَوْلَبا { 64}ّمَكْظُومٌ وَهُوَ نَادَى إرذْ الْحُوتِ كَصَاحِ ر تَكُن وَلَا كَرَّبِ

 لَمَببا ّبرأَّبْصَبباررهِمْ نَببكَلَيُزْلِقُو كَفَببرُوا الَبب ِينَ يَكَببادُ وَإرن{ 05}الصَببالِحِنَ ّمِببنَ فَجَعَلَبب ُ رَّبُبب ُ فَاجْتَبَببا ُ{ 64}ّمَبب ّْمُومٌ
 {05}لِلْعَالَمِنَ ذِكْرٌ إرلَا هُوَ وَّمَا{ 05}لَمَجْنُونٌ إرنَ ُ وَيَقُولُونَ ال ِكْرَ سَمِعُوا

 : حلل اآليات كما يطلب منك الجدول
 التركيب اإلضافي المجرور بحرف الجر

 عالمة جره يهالمضاف إل التركيب اإلضافي عالمة الجر االسم المجرور حرف الجر
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 (الممنوعة من الصرف)أضبط األسماء المجرور 
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أجللري مقارنللة بللين المتممللات المنصللوبة، موضللًحا أوجلله التشللابه واالخللت ف       : أوللاًل
 :بينهما

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

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

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

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

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

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

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

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

 :هات أمثلة من إنشائك : ثانًيا
 مجرور بحرف الجر.... :. ......................................................... 

 مجرور باإلضافة. ................................................................ : 

 مفعول به. ........................................................................ : 

 مفعول فيه................. :. ...................................................... 

 تمييز. ............................................................................ : 

 : أكمل العبارات التالية بما هو مناسب: ثالًثاً 
 :في حالتين، هما.................... يجر الممنوع من الصرف بـــ  .1

 ........................................................................ .... . أ

 ........................................................................... . . ب

 المتممات المنصوبة 
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 :أحلل اآليات الكريمة التالية كما هو مطلوب في الجدول ال حق: أواًل

 اسْمَ وَاذْكُرر{ 56}كَفُوراً أَوْ آثِماً ّمِنْهُمْ تُطِعْ وَلَا رَّبِكَ لِحُكْمر فَاصْبررْ{ 52}تَنزريالً قُرْآنَالْ عَلَيْكَ نَزَلْنَا نَحْنُ إرنَا
 الْعَاجرلَب َ  يُحِبُبونَ  هَؤُلَبا   إرنَ{ 54}طَبوريالً  لَبيْالً  وَسَببِحْ ُ  لَب ُ  فَاسْبجُدْ  اللَيْب ر  وَّمِبنَ { 50}وَأَصِبيالً  ّبُكْرَةً رَّبِكَ
 {54}تَبْدِيالً أَّمْثَالَهُمْ ّبَدَلْنَا شِئْنَا وَإرذَا أَسْرَهُمْ وَشَدَدْنَا خَلَقْنَاهُمْ نَحْنُ{ 54}ثَقِيالً يَوّْماً وَرَا هُمْ ونَوَيَ َرُ

 وظيفتها اإلعرابية المتممات المنصوبة وظيفتها اإلعرابية المتممات المنصوبة
    
    
    
    
 

 :حاالت التالية من إنشائي، وأميز ع مة اإلعرابأعطي أمثلة على ال: ثانًيا
 (: ........................................................ .جمع مذكر سالم)حال  . أ

 : ..................................................................... .تمييز عدد  . ب

 ............................. .(: .........................ظرف مكان)مفعول فيه . ت

 : ................................................................... .مفعول ألجله . ث

 .............................................................. .(: مثنى)مفعول به  . ج

 ........... .: .............................ممنوع من الصرف مجرور بالكسرة . ح
 : ........................................ .ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة . خ

 

 المتممات المنصوبة 
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بحيث يكون أحدهما ( الكعبة المكرمة)أقوم بكتابة فقرتين موضوعهما : أواًل
 :بأسلوب علمي، واآلخر بأسلوب أدبي 

 

 

 

 

 

 

. :األسلوب العلمي
..............................................................................................................

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

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

. :األسلوب األدبي
..............................................................................................................
..............................................................................................................

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

 

 .أميز بن النص األدبي والنص العلمي
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 : أحلل النص األدبي التالي تحليًلا ب غًيا : أواًل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :الصدق منجاة)أكتب قصة قصير بعنوان : ثانًي

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

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

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

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

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

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

 األدبيأحلل البنية الفنية للنص 
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 :أصلح ما وقع في الجمل التالية من أخطاء :أواًل 

ينا ابنن    –االمر بالمعروف وأجب، أاستعرت كتاًبا منن المكتةنة   –اتجه احمد غلى المدرسة 
 محمد اقرا القرءان

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

 :أكتب فقرة توضح ما ستقوم به من أعمال مهمة خ ل هذا اليوم :ثانًيا

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

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

 :أكمل الجدول التالي :ثالًثا 

 

 

 

 

 

 

 

 أميز بين همزتي الوصل والقطع
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 :  أقرأ النص التالي ثم أجب : رابًعا

 

 

 
 

  أستخرج ما يطلب منك: 

 

 

 

 
 

 :فيما يليأبين سبب قطع الهمزة أو وصلها فيما تحته خط  :خامًسا

 أميز بين همزتي الوصل والقطع
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 : فيما يلي ضع ع مات الترقيم المناسبة بين األقواس  :أواًل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أستخدم عالمات الترقيم في كتابتي بدقة
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   :أعد كتابة النص التالي مستخدًما ع مات الترقيم المناسبة  :ثانًيا

يسأله عن العلم فأجابه إن العلم أكثر من أن  كتب رجل إلى عبد اهلل بن عمر 

أكتب به إليك ولكن إذا استطعت أن القي اهلل كاف اللسان عن أعراض المسلمين خفيف 

 من دمائهم خميص البطن من أموالهم مالزًما لجماعتهم فافعل الظهر
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................................................................................................... 

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

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

 :  في آخرهاأكمل الجمل التالية بحيث تتناسب مع ع مة الترقيم  :ثالًثا

 (؟ )   ....................................................................... لـَِم .1

 ) . (  ....................................................................... َمـْن .2

 ) . (  ....................................................................... مــا .3

 ) ! (  ....................................................................... مــا .4

 :  أكمل الجمل التالية بحيث تتناسب مع ع مة الترقيم في آخرها :رابًعا

 مثالها من القرآن معناها العالمة م
   صلي 1
   قلي 2
3            
4 ◊   
 

 .أستخدم عالمات الترقيم في كتابتي بدقة



 

                   ُأْتِقْنُأْتِقْن  لملم                            َأْتَقْنُتَأْتَقْنُت          هـهـ4141:   /    /   :   /    /   التاريخ التاريخ :                     :                     الصف الصف :                               :                                 سمسماالاال

   

  الكفايات اللغوية الكفايات اللغوية     ::  المادةالمادة      --      الثانويالثانوي  ::  الصفالصف      --              العمل لقياس المهاراتالعمل لقياس المهارات  أوراقأوراق

يتم . ال يتم احتساب درجات  على الفقرات . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . األسئلة حول مهارة واحدة فقط  :تنبيهات لولي األمر 

  ::معلم المادة معلم المادة                                                     .لخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح وا
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 .ألتزم بأعراف الكتابة عندما أكتب نًصا 
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 :أستخرج من النص السابق أعراف الكتابة التي استخدمها الكاتب :أوال

 مثالها من النص السابق أعراف الكتابة م
1   
2   
3   
4   
5   
6   
 

 :موضوع عن رحلة اإلسراء والمعراج –مستخدًما أعراف الكتابة  -أكتب  :ثانًيا
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 .ألتزم بأعراف الكتابة عندما أكتب نًصا 
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 : أعد كتابة الجمل التالية بعد تنوين ما بين األقواس تنوين نصب :أواًل

 

  

 

 

 

تمثيً  يمثل قوة الحركات المؤثرة في رسم الهمزة، وحال التنازع  يأعط :ثانًيا
 :بينها
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 :أصل حروف الكلمات التالية، وأكتب الهمزة بالصورة الصحيحة  :ثالًثا

 

 

 أكتب الهمزة المتوسطة والمتطرفة دون خطأ


