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 : يتكون االختبار من )  ( صفحات و)   ( أسئلة ، أجب عنها جميعها :مالحظة

 رأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:بناَء على دراستك لدرس )صاحُب القرار(، اق :( عالمات8السؤال األول : )

ان بقيةَ جسمي إلى أسفل في لحظٍة ال أدري هل طالْت أم قُصَرت، وتحَول دويُّ النهِر إلى           أحسْسُت بساقيَّ تجرَّ

ضوضاء ُمجلجلٍة، في اللحظة عينها لمَع ضوٌء حادٌّ كأنهُ لمُع برٍق، ثم ساد السكون والظالم فترةً ال أعلُم طولها، بعدها 

كانت  كانت جوًعا، وأحسْسُت فجأةً برغبٍة جارفٍة لم تكن مجرد رغبٍة،لشاطئ يعلو ويهبُِط، وا لمْحُت السماء تبعُد وتقُرب

 وقد كانت تلَك لحظةَ اليقظِة من الكابوس.  ظمأً،

                                  (تانعالم)                                      .استخرج من الفقرة السابقة :                                                     1

 فعًلا مضارعاا مرفوعاا: ....................................–فعًلا ماضياا مبنياا على السكون: ............................                    -

 )عالمة(                               ..................................................اذكر اسم الرواية التي أُِخذَ منها هذا النص. 2

 (عالمتان)                                                                                                .ما معنى الكلمات اآلتية: 3

 جارفة: ................................................–...........                                   مجلجلة: ...........................-

 .....................................................................وّضح الصورة الفنية في العبارة التي تحتها خط في النص السابق. 4

 )عالمتان(     ....................................................................................................................................

 ................................................................يبدو البطل في حالة صراعٍ من أجل الحياة. ما العبارة الدالة على ذلك؟ 5

 )عالمة(.......     .............................................................................................................................

____________________________________________________________________________ 

 بناًء على دراستك لقصيدة )من أجل الطفولة(، أجب عن األسئلة اآلتية:  : ( عالمة13ثاني: )السؤال ال

 (عالمتان)       من القصيدة.                                                                                        اكتب بيتين.1

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

........................................................................................................................................................ 
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 )عالمتان(................................................                           -1.اذكر اثنتين من مؤلفات الشاعر بدوّي الجبل. 2

                                                      2-................................................ 

 (عالمتان)                                                                                                .ما معنى الكلمات اآلتية: 3

 طا: ..................................زغب الق-اللُبانة: .......................................                                -

 .اقرأ األبيات اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليه: 4

 منها المتَرفاِت ويلعبا ليختارَ تودُّ النجوُم الزهر لو أنها دمًى                                       

 وأسدُل أجفاني غطاًء يظلُّهُ                                     ويا ليتها كانت أحنَّ وأحَدبا      

 ويا رّبِ من أجل الطفولة وحَدها                              أفِض بركاِت السلِم شرقًا ومغربا       

 )عالمة(.................                                                       ..............................أ.استخرج مثااًل على الطباق: 

 ..................................................................................................ب.أعرب ما تحته خط في النص السابق. 

 )عالمة(                                                  ........................................ ...........................................

 .................................................................................................الفنية في البيت الثاني. .وّضح الصورة ت

 )عالمة(................................................................................................                     .....................

 )عالمتان(                               .ما مفرد الكلمات اآلتية:                                                                  ث

                                الدمى: .................................–األجفان: .................................                                             -

 ...........................................................................................................ج.اشرح البيت الثالث شرًحا وافيًا. 

 )عالمتان(.......... .............................................................................................................................

___________________________________________________________________________ 

 اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:  ( عالمات: 8ثالث: )السؤال ال

هم في مهاّبِ الّريحِ حيات، والذين ينصبون (لحقائقُ )اوَرهم باألوهاِم تهدُمها علّمتْنِي الحياةُ أّن الذين يبنوَن قص     

، وال ثباَت إاّل ِلما له أصٌل ثابٌت، الّرمالتبعثرها تلك العواصُف، والّذين يرسون قواعَدهم على الّرماِل تميُد بهم يوَم تتحّرُك 

 فتُكافُِئ الحياة أصحاب الهمِم العاليِة الذين ال يعرفون اليأَس ويُصّرون على تحقيِق طموحاتِهم.

 عالمات( 5)                                                                                         ة السابقة: .استخرج من الفقر1

ا: ......................................                          - ا ظاهرا ا متصًلا في محل رفع فاعل: –فاعًلا اسما  ............................ضميرا

ا: .................................                          - ا ظاهرا  مفعوًلا به تقدم على فاعله وجوباا: ........................–مفعوًلا به اسما

ا متصًلا في محل نصب مفعول به: ............................-  ضميرا
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 ط في الفقرة السابقة.                                                                              )عالمتان(.اضبط ما تحته خ2

 

 ........................................................................................أعرب الكلمة التي بين القوسين في الفقرة السابقة. 3

 )عالمة( ...................................................................................................                          .........

_____________________________________________________________________________ 

 بناًء على دراستك لدرس )إسناد الفعل الصحيح اآلخر إلى الضمائر(، أجب عن األسئلة اآلتية: ( عالمات: 8) :السؤال الرابع

 عالمات( 3)                                                                             .أسند الفعل )وقَف( إلى ضمائر المتكلم. 1

 

 )عالمتان(                                                                               .أسند الفعل )يبذُل( إلى ضمائر الغائب. 2

 

 

 عالمات( 3)                                                                          .أسند الفعل )احتفْل( إلى ضمائر المخاطب. 3

 

 

___________________________________________________________________________ 

 أعرب ما تحته خط في ما يأتي:  ( عالمات:3خامس:  )السؤال ال

ِ تمرةٍ فإْن لم تِجدوا فبكلمٍة طي ِبٍة"اتَّقوا _ : " صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا _  .1    النَّاَر ولو بِشق 

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

 مهماتهم بمهارٍة عاليٍة.  أنجُزوارجاُل الدفاع المدني .2

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

 جهِدهنَّ في تطوير مهاراتهنَّ الحاسوبية.  يبذْلنَ .الطالبات 3

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

 

 انتهت األسئلة

 لكم التوفيق نرجو

 مدارس تقارب / قسم اللغة العربية

 حنين درويش إعداد المعلمـــة: 
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