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 تعليمات االختبار 

 ( صفحات . 6في ) أسئلة (  7يتكون االختبار من ) •

جابة عليها من متعدد ( ، تتم اإل اربعض الفقرات من النوع ) اختي •

 بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة .

 مطلوب منك اإلجابة على جميع فقرات ورقة االختبار . •

 سؤال  بتمعن، وحاول اإلجابة عليه بخط واضح ومقروء .الاقرأ  •

سؤال آخر ، وبعد إنهائك إذا واجهت سؤاالً صعباً ، انتقل إلى  •

 لالختبار حاول العودة إلى األسئلة الصعبة وأجب عليها .

 

 على أسئلة هذا االختبار  لإلجابةدقيقة  90لديك  

 

 

 

 

 

 

------------------------اسم الطالب :   

 الجنس :           ذكر            أنثى  

 الشعبة :  )     (  

 العالمة التقدير

90 



 لنص ثم أجب عن األسئلة التالية :ا أاقر -أالسؤال األول : 

،وتوكلت   : بذرت   ،وهو يقول  األرض   على وجه   ألقاني برفق   ،ثم   بيده   حملني فالح                  الحب 
،ثم حرث   وبينما أنا كذلك  ،أعرف قدرها مدًة ال فنمت   من التراب  فغطتني طبقة   ،األرض   على الرب  

،وتسربت   في التراب   أحسست  ببلل    مني بادرة   ،فكبر حجمي ،وخرجت  الرطوبة إلي   من حولي ،فاستيقظت 
 برؤية   في ذلك ،فرحت   ،ونجحت  الخروج   ،محاولةً  التراب   يغذيني من األرض ،وأخذت  أشق   ،أخذ  وجذير  

،أخذت تمتلئ لي سنبلة   خرجت   أشهر   ثالثة   ؛ألنمو،وبعد   الغيث   نزول   بلهفة   أنتظر   ت  ،وكنالشمس   نور  
 بلون الذهب .  وأصبحت   تيبس  القمح بدأت حبات  ثمحبًا 

 )عالمة( ؟ ما عنوان الدرس الذي أخذ منه النص -1

------------------------------------------------------------------------------------- 

 (تانعالم)؟ الفكرة العامة التي يحملها النصما  -2

------------------------------------------------------------------------------------- 

 (عالمة)  ؟لتنمو القمح ما المدة التي احتاجتها سنبلة -3

------------------------------------------------------------------------------------- 

 )عالمة( ؟ ماذا كان الفالح يقول عندما يبذُر الحب   -4

------------------------------------------------------------------------------------- 

 )عالمتان( ؟ النبتة نزول الغيث بلهفةعالم يدل انتظار  -5

------------------------------------------------------------------------------------ 

 (اتعالم5)استخرج من الفقرة السابقة :  -6

 . (...........................) : مرفوعاسم  -أ

 . (...........................) :مضارع مرفوعفعل  -ب

ُ  مرادف -ت  . (...........................) :ثابتا

 . (...........................): كلمة مختومة بتنوين -ث

 جملة فعلية : )............................ ( . -ج

 )عالمتان(في جملة من إنشائك :)السعادةُ ( وظف الكلمة اآلتية  -7

-------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ )عالمة ( حبة القمحرحلة  انتهتأين  -8

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                                            عالمة(21)   القراءة الجهرية وفهم المقروءالسؤال األول : 



 أجب عن األسئلة اآلتية ؟ -ب

 (تانسك( في الجملتين اآلتيتين: )عالموضح الفرق بين )يم -1

 ) .......................... ( . المؤمن عن الشر. يمسك -أ

 ) .......................... ( . الشرطي باللص. يمسك -ب

 )عالمة(  ؟علل خروج الناس من بيوتهم بحذر شديد بعد توقف تساقط الثلوج -2

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ) عالمة ( ؟ما أكثر ما يرجح ميزان العبد يوم القيامة -3

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ) عالمتان( ،نوضحها ؟للجذور أهمية كبيرة في شجرة التوت  -4

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  ( ةعالم11) المحفوظاتالسؤال الثاني :  

 : ا، ثم أجب عن األسئلة التي تليه ةاآلتياألبيات اقرأ 

 هناك بقمة )القسطل(        وحيث المشهد األكمل 

  !بيضا          ء ال أحلى وال أجمل رأيت حمامة

 على زيتونة ناحت           وقد قررُت أن أسأل :

 أيا أخت الحمام كفى         لماذا الدمع كالجدول

(عالمتان)أ/ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :   

 من قائل األبيات السابقة ؟  .1

  معروف الرصافيج.           إبراهيم طوقانب.                محمد شريم  .أ

 ؟ جنسية الشاعر التي ينتمي إليها ما  .2

 فلسطينيج.                سوري       ب.                       عراقي .أ

 )عالمة( ؟  صف الحمامة كما بدت في البيت الثاني؟ -3

------------------------------------------------------------------------------------- 

 (عالمتان)  ما الذي جعل الشاعر يسأل عن الحمامة  -4

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لى الفلسطيني : ترمز الحمامة في النص إ -5

 )عالمة(  (الخاضع للمحتل –المهاجر –المتمسك بأرضه  –الذي يطلب العلم )

 

 ( تان)عالم  "البيت الثاني كلمتين مترادفتين استخرج من  -6



------------------------------------------------------------------------------------- 

 (عالمات3)؟   ياسيندير من قصيدة بيتين اكتب  -8

---------------------------------------           ------------------------------------------ 

---------------------------------------           ------------------------------------------ 

 

 

 عالمات(6)نقرأ الفقرة اآلتية ونمأل الجدول بما هو مطلوب :   -أالسؤال األول : 

، مجموعةَ دير ياسيَن ، كانوا ثالثةَ عشَر فدائياً ، ركبت دالُل البحَر ،تقوُد مجموعتها الفدائيةَ      

، فغرَق المطاطي   همُ وعلى عادةِ البحِر تارةً يرضى، وتارةً يغضب ، ثارت أمواجهُ ،وقلبت زورقُ 

، ويتشبثون بالقارب حتى تراءت للقائد بطالن من المجموعِة وظل  البقيةُ يصارعون الموج َ

 . الفلسطيني   الساحلِ  ومجموعتها أضواءُ 

 األسماء المجرورة األسماء المنصوبة األسماء المرفوعة

   

   

   

 عالمات (3)نمأل الفراغات اآلتية بما هو مطلوب من بين القوسين مع الضبط  -ب

 )اسم مرفوع (     واسع  ......................  -1

 )فعل مضارع مرفوع(.   .................... األزهار في فصل الربيع -2

 .................... )اسم مرفوع(النهوض  -3

 )عالمتان( نمأل الفراغات بما يناسبها مما بين القوسين :-ج

 ).................(           )الصالةُ،الصالةِ ، الصالةَ(  ىحافظ يا بني عل -1

 (جامعة  ، جامعة  ، جامعة  إلى )...................( جديدة    ) خالدانتقل  -2

 )عالمتان( ضع خطا  تحت الفعل المضارع المجزوم : -د

 ال تؤجْل عمل اليوم إلى الغد .  -1

 مشيُت كثيرا  ولم أتعْب . -2

 االمتحاُن سهل    -سهولة االمتحان  تية بجمل اسمية كما في المثال : عبر عن المعاني اآل -ه

1-  . .......................................... : ِ  اعتداُل الجو 

 )عالمتان ( ............................ ..قوة العامل : ............... -2

 التلميذ جالس    -جلس التلميذ    حول الجمل الفعلية إلى اسمية ،كما في المثال:  -و

 . .................................... .طلع البدُر  -1

 )عالمتان ( . ................................ . حضر الضيف -2

 )عالمتان (اجعل االسم اآلتي فاعال  في جملة مفيدة من إنشائك ؟ -ز

 ................................................................................................. .الصائم : 

 

 ( ةعالم17)اإلمالء : السؤال الرابع : 

 عالمة (19السؤال الثالث :القواعد )



 عالمات(4) : آسف –أسف أكمل كما في المثال :   -أ السؤال األول :

 : .........................أذن: ...................... أخذ: ......................أسر: .................أوى

 اقرأ الحديث الشريف اآلتي وأجب بما هو مطلوب . -ب

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" ال يغرس مسلم  غرسا  ،وال زرعا  ،فيأكل منه إنسان  وال دابة  

 عالمات(7)والشيء  إال كانت له صدقة  " .

 الكلمات المختومة بالتنوين النونالكلمات المختومة ب

 

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

. .........................../.................... 

. ........................../.................... 

. ........................../.................... 

 عالمات(6) نمأل الجدول بما هو مطلوب ؟ -ج

االسم  االسم

المعرف بـ 

 )ال(

االسم 

المعرف 

المسبوق 

 بالالم

االسم 

المعرف 

المسبوق 

 بالكاف

االسم 

المعرف 

المسبوق 

 بالباء

االسم 

المعرف 

المسبوق 

 بالواو

االسم 

المعرف 

المسبوق 

 بالفاء

 فالزيت والزيت بالزيت كالزيت للزيت الزيت زيت

       أصدقاء

 

 

 .( ؟ج ،ح،خ) األحرفمع مراعاة كتابة  النسخاكتب ما يأتي بخط 

 

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

 

 

 

 

 

 

 نتأمل الصور اآلتية ،ثم نكتب فقرة من أربعة أسطر بعنوان )لبيك يا أقصى(.

                                                              (عالمات5)   الخط: الخامسالسؤال 

 (                                                              عالمات10)  تعبيرال: السادسالسؤال 



 

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

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

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

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

 

                                                

انتهت األسئلة                                                      

 مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح 

خليل علقم إعداد:  

 عالمات (                                                             7:االستماع   )  السابعالسؤال 




