
 

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 المستوى األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/arabic                   

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

  

                  https://www.almanahj.com/sa/arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى األول 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 1441/ 3/  14  التاريخ         ( ) كفاية التواصل الكتابي(   1اختبار قصير رقم ) 
  الشعبة  الرقم األكاديمي  اسم الطالب 

    درجة الطالب  
 

 
 

 السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة للعبارات اآلتية.
 : ضمن خطوات بناء الموضوع: تحديد الهدف. ويركز على 1
 اإلضافة الجيدة للموضوع  ج التأكد من صحة اللغة واإلمالءب  التعبير عن الذات  أ
 حينما أرصد آراء الشباب وبعض المثقفين حول موضوع ما؛ فإنني أكتب:  2
ا ب  قصة   أ  مذكرات أدبية  ج تقرير 
 إحدى عناصر تصميم مخطط الموضوع:  3
 الكتابة النهائية  ج الموضوع اختيار ب  تحديد األفكار والتفصيالت الجزئية  أ
 تركز الكتابة األولى على:  4
 التعبير عن الذات  ج على عرض المعلومات واستيفائها ب  كتابة المبيضة  أ
 عندما أصمم مخطط ا لموضوع تعبيري فإنني أحتاج إلى:  5
 اإلضاءة الجيدة ج جمال الخط ب  تحديد العناصر الفنية للموضوع  أ

 

متبعا الخصائص الفنية للمقال ومراعيا خطوات  مقالي بعنوان: العصبية القبلية لعلى شكل )شجرة الذاكرة ( مخططا صمم السؤال الثاني: 
 تصميم المقال.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الناجحون ال يتراجعون، والمتراجعون ال ينجحون.أخي الطالب، انتهت األسئلة ،،، 
 أيك في االختبار  ر             

 

 المملكة العربية السعودية
 اإلدارة العامة للهيئة الملكية بالجبيل

 تعليم العامإدارة ال
 مدرسة الرواد الثانوية ) مقررات (
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