
 حفرة األساسيةمدرسة بنات 
 م 1028األساسي لمعام  ثامني مادة المغة العربية لمرف الفالمتحان األول ا

 )       (  ثامنالرف: ال                                                       االسم:_______________
_______________________________________________________________________                                                                                                                                 

 (اتعالم 9)                                                                                                قراءةال -أوالا 
 عالمات(                      6.5)                              :                    أقخأ الشز التالي ثم أجيب عن األسئمة التي تميو /أ:1س

و ليذ يدُع تمك الدشجيانة العظيسة إال قمبي "ىدني نبأ وفاة ، و حاولت أن أكتب حدني،و لكشو كان أكبخ من العبارة،     
. غاية ما استصعت أن أفعمو وفاًء لحكخاىا أني ألقيت بعس مالمح شخريتيا و ذاكختي التي تحتزن إرثيا الجائماني ووجج

 عمى شخرية" أم أحسج " في "التغخيبة الفمدصيشية"."
 __________ما نهع الفن األدبي الحي يشجرج تحتو الشز الدابق؟__________________________ -1
لتي تحتيا خط؟ وضحي الرهرة الفشية ا -2

_______________________________________________________________________ 
كان الكاتب وفيا لججتو، وضحي ذلك من خالل الشز.  -3

_______________________________________________________________________                          
  استخخجي فعال مشرهبا__________________________ _____ مخادف "خبخ"_____________ما  -4
 ما ىي الفكخة الخئيدة في الشز الدابق؟  -5

__________________________________________________________________________ 
 ب/ من دراستك لـ درس " أحاديث نبهية شخيفة" أجيبي عن األسئمة التالية:

، ئم دعهتني ورجهتني، غفرت لك عمى ما كان منك وال أبالي، يا بن آدم ، له بمغت ذنهبك عنان الدماء يا بن آدم، إنك ما"   
 استغفرتني، غفرت لك وال أبالي، يا بن آدم، إنك له أتيت بقراب األرض خظايا، ثم لقيتني ال تذرك بي شيئا، ألتيتك بقرابها مغفرة."

فيسك لمحجيث الدابق. رحسة هللا واسعة بعباده، وضحي ذلك من خالل  -1
________________________________________________________________________ 

 أسمهب شخط: _______________________________________________________ -استخخجي أ -2
 شباقا:   _________________________________________________________ -ب          

 ()عالمتان ونرف                                               قخأ األبيات التالية ثم أجيب عن األسئمة التي تمييا.: أ2س
 حخيخا من الهشي اليساني محىبا يشام عمى أشهاق قمبي بسيجه
 أحن و أحجبا و يا ليتيا كانت و أسجل أجفاني غصاء يظمو

  إذا غخدت في مهحر الخمل أعذبا و صن ضحكة األشفال يا رب إنيا     

 

 ما مظاىخ حب واىتسام الذاعخ بالصفل؟ -1
________________________________________________________________________ 

 ابتدامة الصفل تبعث الحياة في الشفهس وتعيج ليا الحياة، ىاتي ما يتفق مع ذلك من األبيات الدابقة. -2
________________________________________________________________________ 

 اكتبي بيتين آخخين من القريجة نفديا. -3

 



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  
 درجات( 4)                                                                                              القهاعد -ثانياا  
 بيني عالمة رفع األفعال التالية،ثم أدخمي عميها حروف النرب ، مع تغيير ما يمزم.*

 عالمة نربو الفعل السشرهب عالمة رفعو الفعل السخفهع
    يقزي

    تبتدسين
    يشأى

 *أعربي ما تحتو خط .
 المجد حتى تمعق الربرا لن تبمغالتحدبن المجد تمرا أنت آكمو                         

 لن: ______________________________________________________________________ 
 تبمغ: ____________________________________________________________________

           اإلمالء -لثاا ثا
 () عالمتان                                         هسين:مالئيا صحيحا من بين الق*اختاري الكممة التي تحتهي رسما إ

 (____________ الصائخ في الجه.       )يعمه ،  يعمها  -1
                    .        ىتف ____________ ) مذجعه ، مذجعها ( الفخيق لفهز فخيقيم-2
 في سبيل هللا وسبيل الهشن. (حسل السقاومهن الدالح كي ____________ )يجاىجو ، يجاىجوا -3
 _____________ )شالبها ، شالبه ( العمم مثابخون.-4

                                                     البالغة -رابعا
 ) عالمتان(                                             فيما يمي :           *عيني المحدنات البديعية وبيني نهعها

 طرقت الباب حتى كّل متني                فمما كّل متني كممتني  __________________________ -2
 والذيب ينهض في الذباب كأنو          ليل يريح بجانبو نهار __________________________ -1
 )عالمة(                                                                                             الخط   -خامدا

 " تراب الهطن أغمى ما نممك،  و غيابنا عنو لن يظهل"          
 *اكتبي ما يمي بخظي الرقعة والندخ.

     
 _____________________الندخ: ___________________________________________

 الرقعة: ________________________________________________________________
 

 انتهت األسئمة                                        
 مديرة المدرسة : معسوزة عواد

 

 
 

 معممتا المادة: آمال & سهير اطميزه



  

 


