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 االختبار التشخٌصً لطالبات الصف األول ثانوي لمعالجة الفاقد التعلٌمً فً مقرر لغتً الخالدة

 : .........الصف : ................................... اسم الطالبة

 
 :نضع فً المكان الخالً, لتحوٌل الجملة السابقة إلى أسلوب قسم , قول الصدق منجاة ........ -1
 عسى     -أ 
 تاهلل      -ب  
 إّن         -ج 
 لعل –د 
 
 :لتحوٌل الجملة السابقة إلى أسلوب تفضٌل نقول , ازداد بٌت الحرام قداسًة عن جمٌع بٌوت هللا فً األرض  – 2
 بٌت هللا الحرام مقدس فً األرض –أ 

 بٌت هللا الحرام أقدس بٌت فً األرض –ب 
 بٌت هللا الحرام ٌقدسه المسلمون فً األرض –ج 
 إّن بٌت هللا الحرام المقدس فً األرض  –د 
 
 :الوظٌفة النحوٌة  – 3

 :نعرب ما بٌن القوسٌن , ( صباحاً ) ٌنطلق المواطنون إلى أعمالهم 
 مفعوال به –أ 

 مفعوال ألجله –ب 
 ظرف زمان  –ج 
 ظرف مكان –د 
 
 :الرسم اإلمالئً – 4

 :  هما , رسمتا صحٌحاً , كلمتان موصولتان خطاً 
 إنما  –حبذا  –أ 

 ٌومئذ   – َمنِمن  –ب 
 ِمَمن –ألن ال  –ج 
 وقتئذِ  –ٌوَم إِِذ  –د 
 
 :ما بٌن القوسٌن ٌعرب . للعالمٌن ( حسنة ) أصبح األنبٌاء قدوة  – 5
 نعت –أ 

 اسم مجرور –ب 
 مفعول ب –ج 
 مضاف إلٌه  –د 
 
 :نوع البدل  السابق هو . الملك سلمان قائُد حكٌم  – 6
 بدل مطابق –أ 

 بدل اشتمال –ب 
 بدل بعض من كل –ج 
 

 :اختاري اإلجابة الصحٌحة 

15 



 
 :كرمت المعلمة جمٌع الطالبات إال طالبتٌن ٌصنف األسلوب اللغوي فٌما سبق على أنه  – 7
 أسلوب شرط –أ 

 أسلوب عدد –ب 
 أسلوب استثناء–ج 
 أسلوب تعجب –د 
 
 :ٌصنف ما بٌن القوسٌن على أنه, من حدٌد( بمطرقة ) لنضرب على أٌدي الناس  – 8
 اسم مكان –أ 

 اسم آلة –ب 
 اسم زمان  –ج 
 اسم تفضٌل  –د 
 
 :  حرف العطف السابق ٌفٌد معنى . ذاكرت الحدٌث و التوحٌد  –9
 الترتٌب و التراخً –أ 

 االشتراك –ب 
 الترتٌب و التعقٌب  –ج 
 الشك  –د 
 

 :ٌسمى األسلوب اللغوي السابق . ما أنفع المؤمن لنفسه -10
 أسلوب تفضٌل –أ 

 أسلوب شرط–ب 
 أسلوب تعجب -ج
 أسلوب نداء –د 
 

 :مجلس اسم مكان على وزن. مر بمجلس الرسول صلى هللا علٌه و سلم رجلُ قوي  – 11
 مْفُعل –أ 
 مْفِعل -ب
 مْفَعل –ج 
 ُمفُعل –د 
 

 سبع صنادٌق : الكتابة الصحٌحة للعدد السابق هً . صنادٌق (  7) اشترٌت  – 12
 العبارة السابقة صحٌحة –أ 

 العبارة السابقة خاطئة –ب 
 

 !هلل در العاقل – 13
 االسلوب السابق أسلوب تعجب سماعً

 العبارة السابقة صحٌحة –أ 
 العبارة السابقة خاطئة –ب 
 

 .فرجار من أسماء اآللة القٌاسٌة , سكٌن – 14
 العبارة السابقة صحٌحة –أ 

 العبارة السابقة خاطئة –ب 
 

 .ِمْفتاح اسم آلة على وزن ِمْفعل. تناول المدمن حبة واحدة منشطة هً ِمْفتاح بوابة االنحراف – 15
 العبارة السابقة صحٌحة –أ 

 العبارة السابقة خاطئة –ب 
 

 الطموح طرٌق النجاح

 وفاء العبٌدي/ م 
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