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 هـ1437/       /      التاريخ:                        اليوم: 

 الفترة األولى االختبار:فترة                      ساعتان ونصف :الزمن
 

 قرأ التعليمات التالية  قبل البدء في اإلجابةا أخي الطالب: 
 

 لوائح االختبارات تقيد بأنظمة و. 

 صعبةا نحو المتدرج   ابدأ بإجابة األسئلة السهلة. 

 .ال تعبث بورقة اإلجابة كثنيها أو الكتابة على أطرافها 

  بقلم رصاص من نوع تكون اإلجابة فقط(HB 2). 

 ( ظلل مكان اإلجابة كامال  بشكل جيد كما تشاهد  .) 

 انتبه !( لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة فقط ..     .) 

  وجود أسئلة مقالية أجب عنها في ورقة األسئلة المرفقة مع نموذج اإلجابة.عند 

   بعد الفراغ من أدائك االختبار للمراقب. سلم ورقة األسئلة واإلجابة معا 

 لك استعن به فهو خير معين   توكل على هللا و. 

 

 بالتوفيق و النجاح ::..للجميع  دعواتنامع ..:: 
 

 
 

  اسم الطالب 

       رقم الجلوس

  الصف

 

  
 

  ( النظام الفصلي)  للمستوى الخامس (  5لغة العربية ) ال مادة أسئلة االختبار لمقرر

 هـ1437/1438للعام  ( التعليم الثانوي ـ المسار العلمي) 

 

 السؤال الأول: أجب عن الأسئلة التالية باختيار من متعدد؟ 

1 
 ) كتاٌب ( العالمة التي ميََّزْت االسم السابق هي:

 اإلسناد)د(  الجر)ج(  التنوين)ب(  الـ ) التعريف ()أ( 

2 
 : يعدُّ من األسماء الموصولة

 َمن  )د(  ذلك)ج(  هذان)ب(   هذا)أ( 

3 
 ي: الكلمة التي دلَّت على معين فيما يلي ه

  حديقة)د(   جبل)ج(  جدة)ب(   رجل)أ( 

4 
 :تعدُّ من أدوات نصب الفعل المضارع

 الم األمر)د(   لم)ج(  لن)ب(  أي)أ( 

5 
 :إذا كان الفعل المضارع معتل اآلخر بالواو فإن عالمة رفعه

  الضمة المقدرة)د(  األلف)ج(   الفتحة)ب(   الكسرة)أ( 

6 
 :هوفي الجملة السابقة  الخبر نوع(  الولدان قادمان) 

 جار و مجرور)د(  مفرد)ج(  ظرف)ب(  جملة)أ( 

7 
 :من أقسام المنادى

 المبتدأ)د(   التوكيد )ج( المفعول به)ب(  المفرد العلم)أ( 

8 
 :) حضر الطالب اال خالدا ( نوع االستثناء فيما سبق

 ناقص منفي)د(  مفّرغ)ج(   تام منفي)ب(   موجبتام )أ( 
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9 
 :طويال ( الكلمة التي تحتها خط تعرب سفرا) سافرت 

 تمييز)د(  مفعول به)ج(  مفعول مطلق)ب(    مفعول ألجله)أ( 

10 
 :) حضر الطالب نصفهم ( ما سبق يعد مثاالا على

 النعت)د(  التوكيد المعنوي)ج(   البدل)ب(   التوكيد اللفظي)أ( 

11 
 الجملة التي جاء نوع الخبر فيها شبه جملة فيما يلي هي: 

 الدين عماده الصالة)د(  محمد في الفصل)ج(  المسلم يحب الخير)ب(  حاضر خالد )أ(

12 
 :الجملة التي ورد فيها المفعول به فيما يلي هي

 ظهر الحق)د(  جاء محمد)ج(  ُهِدَم البيت)ب(    سمعُت النصيحة)أ( 

13 
 :العلتان المانعة من الصرف فيما يلي هي

 الحال + الصفة)د(  + الحرف المفعول به)ج(  ألف التأنيث الممدودة)ب(  العلم + العجمة)أ( 

14 
 :الممنوع من الصرف هو االسم الممنوع من

 اإلعراب )د( التنوين)ج(  الفتحة)ب(  الضمة)أ( 

15 
 : منع من الصرف للعلمية و( ي   زحل) 

 العجمة)د(  وزن ) فُعَل ()ج(   وزن الفعل)ب(   التأنيث)أ( 

16 
 :للجملة ..................................( من المتممات  المضاف إليه) 

 المجزومة)د(   المجرورة)ج(  المرفوعة)ب(  المنصوبة)أ( 

17 
 :هي فيما يلي فيها معنى اإلضافة قَ قَّ حَ الجملة التي تَ 

 خاشعةصالة )د(   إنَّ الحقَّ واضح  )ج(  حفظت القصيدة)ب(   الطالب كتاب)أ( 

18 
 :  الحرف الذي ي عدُّ من حروف الجر فيما يلي هو

 أَم  )د(  ثُمَّ )ج(  ليس)ب(  ربَّ )أ( 

19 
 :( في الجملة السابقة معنى الباء( أفادت )  أمسكت  بالقلم)  

 النعت)د(   العطف)ج(  التوكيد)ب(  الجر)أ( 

20 
 : ( الجملة السابقة مثال على بدل) جاء األستاذ خالد 

 اشتمال)د(   )ج( معنوي بعض من كل)ب(  كل من كل)أ( 
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21 
 :ظ التوكيد المعنوي فيما يلي هياالكلمة التي تعدّ من ألف

 تأكَّدَ )د(    أكَّدَ )ج(   جميع)ب(  معنوي)أ( 

22 
 :فيما يلي هو ( و مثاله الشبيه بالمضافمن أقسام المنادى ) 

ا )ج(  يا باغي الخير أقبل)ب(  يا نائم استيقظ)أ(   يا زيدون تعالوا)د(  بعبادهيا رحيم 

23 
 :ي عدُّ من قبيل الفهم الحكم على معلومات النص و أسلوبه و بنائه

 اإلبداعي)د(  الحرفي)ج(   النقدي)ب(   التفسيري)أ( 

24 
 :من العوامل األساسية التي تتحكم في سرعة القراءة

 االرتداد)د(  الترجمة)ج(   األجهزة الحديثة)ب(  صعوبة المقروء)أ( 

25 
 إذا أردت أن تطور من سرعة قراءتك فأول ما عليك هو:

  التدريب)د(   التعلم)ج(  الصبر)ب(  الرغبة الصادقة)أ( 

26 
ى قراءة:  القراءة التي تهدف إلى البحث عن معلومة معينة أو معنى مفردة أو تعريف مصطلح ت سمَّ

 النصوص الوظيفية)د(  التمشيط)ج(   االنتقاء)ب(   التصفح)أ( 

27 
 :( ما سبق يعدُّ من أهم مصادر قراءة المعاجم و الموسوعات و األدلة) 

 االنتقاء)د(  التصفح)ج(   النصوص الوظيفية)ب(   التمشيط)أ( 

28 
 :أيٌّ مما يلي ال يعدُّ من معوقات سرعة القراءة

 الداخليالصوت )د(  االرتداد)ج(  التهجي)ب(   حجم المعلومات )أ(

29 
 من اإلجراءات التصحيحية لمعالجة قصور الفهم في القراءة السريعة ما يلي:

  استخدام المعجم)د(  نقص التركيز)ج(  بطء االنتقال)ب(  نقص المفردات )أ(

30 
 :تعتمد بشكل كبير على ( منظم القراءة) استراتيجية 

  النطق الصامت)د(   حجم المعلومات)ج(  سرعة الوقت)ب(  حركة اليد)أ( 
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 العبارة الصحيحة رقم ( أمام  ص)  الرمز ظلل :السؤال الثاني 

 ؟في نموذج الإجابة العبارة الخاطئةرقم ( أمام  خ)  الرمز و
 

 ............................................................................فاعل( فيما سبق هو  المقصرالمقصُر ( إعراب كلمة )  وسبح  )  .1

 ...........................................................................المبتدأو ترفع  الخبر( على الجملة االسمية فتنصب  كانتدخل )   .2

 ...............................................................................المقدرةهي الفتحة  باأللفعالمة نصب المضارع المعتل اآلخر  .3

 ...........................................................................................................المضارع نصب يذاكر ينجح ( الجملة مثال على من)  .4

 ........................................................................................................................................أنواع عشرةالمعرفة من أقسام االسم و هي  .5

  ...................................................................................................................االسم( من أبرز العالمات التي تميّز  التنوينيعدُّ )  .6

 ........................................................................................................يمنع االسم من الصرف إذا كان فيه علتين مثل غضبان .7

  .....................................................................................................................................................................................النعت نوعان: حقيقي، سلبي .8

 ........................................................................................................................................................................من أنواع االستثناء التام الموجب .9

 ...................................................................حرفيأسرع من القراءة للفهم ال تفسيريالقراءة لتحصيل المعنى ال .10
 

 
 

 

 ضع رمز الفقرة من العمود الثاني أمام رقم السؤال الثالث :

 لعبارة المناسبة من العمود الأول؟ا
 

 العمود الثاني اإلجابة العمود األول

 أداء واجبات العمل.) أ (  البحث عن معلومة معينةـ 1

 لتسلية.االستمتاع و ا) ب (   من أهدافها متابعة المستجداتـ 2

 أهمية المادة المقروءة.) ج (   من أهداف قراء النصوص الوظيفيةـ 3

 القراءة على اإلنترنت.) د (   استراتيجية قراءة الفهارس من استراتيجياتـ 4

 قراءة التمشيط.) هـ (   قراءة االنتقاء تهدف إلىـ 5

 قراءة التصفح.) و (   

 

 النجاح لكم بالتوفيق و دعواتيمع 
 

 

 
 انتهت األسئلة                                                                                                           4( أوراق  4 تأكد أن عدد أوراق االختبار )

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

 


