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 دولة فلسطٌن  ميحرلا نمحرلا هللا مسب المبحث : اللغة العربٌة

رفع  ،من أجل الطفولة  ،األحادٌث النبوٌة)
 الفعل المضارع ،األلف الفارقة (

 وزارة التربٌة والتعلٌم العالً 

..../  1/ 1028التارٌخ:  مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم/رام هللا والبٌرة  
دقٌقة 53 الزمن :  .......................مدرسة   ...............اسم الطالب:............   

(عالمة 53مجموع العالمات :) األساسً  الثامنللصف  ٌومًامتحان  
  1028-1027للعام 

 

  واإلجابة على الورقة نفسها" (3(أسئلة،أجيب عليها جميعاً ،وعدد األوراق االمتحان)ثالثة:عدد أسئلة االمتحان )ملحوظة"

 
(ةعالم12) ثم أجب على األسئلة الت  يتليه؟ األحاريث النبوية الشريفة ( يت  ن  رس   قرأ النص اآلا  

قال "ال عدوى وال  –ملسو هيلع هللا ىلص  -عن الشبي –رضي هللا عشه  –عن أنٍس 
" نتفق عليه "     طيرة ويعجبشي الفأل الرالُح"  

 )عالمت ( ؟  اننبىٌعرف انحذَث  -1

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

 )عالمت (    ؟ مب انفكرة انعبمت من انحذَث اننبىٌ انشرَف  -2

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

 عالمبث(3) ؟ عمَّ نهً انحذَث األول -3

1-.......................................2-.........................................3-.............................. 

 )عالمت ( َشُر انحذَث اننبىٌ إنً بعض انعبداث انسُئت عنذ انعرة وضح نبُنهب ؟ -4

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

 )عالمت ( ...................................حفُذ :  .............................."رضٍ هللا عنه" جمهت :  -5

 عالمبث (3)اسخخرج من اننص مب َهٍ :  -4

 ( .......................................):  فعم معخم أجىف - أ

 ( .................................... ): طببقب   - ة

 )......................................( .نعج مرفىع :  - ث

 )عالمت (......................... ؟"وال طيرة  عدوى ال مب انمقصىد بـ "انعذوي " فٍ قىل انرسىل "  -6

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

 : ا، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه ةاآلتٌاألبٌات اقرأ 

 أن أنأى و أن أتغّربا على الشٌب        وسٌما من األطفال لواله لم أخف

 منها المترفات و ٌلعبا ٌختار  ل           لو أنّها دمى توّد النّجوم الزهر  

(عالمتان)أ/ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :   

 من قائل األبٌات السابقة ؟  .2

  نزار قبانًج.          ٌوسف العٌسى ب.                دمحم سلٌمان األحمد . أ

                                                            عالمة(11)   السؤال األول : القراءة الجهرية وفهم المقروء

                                                            عالمة(13)   السؤال الثاني : المحفوظات 
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 ؟ جنسٌة الشاعر التً ٌنتمً إلٌها ما  .1

 فلسطٌنًج.                سوري       ب.                       مصري . أ

 )عالمة( من دواوٌن الشاعر؟ )................................................( . .5

 )عالمة( ؟ما الفكرة الجزئٌة من هذه األبٌات  -4

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

 )عالمة(  ما الذي ٌجعل الشاعر ال ٌبتعد وٌتغرب  ؟ -3

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

 ( ة)عالم  وضح الصورة الفنٌة اآلتٌة " وأسدل أجفانً غطاء ٌظله " -3

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

 عالمات (5: )ما ٌأتً أستخرج من األبٌات  -6

 .) ........................................(  : أسلوب شرط - أ

 جمع تكسٌر)....................................( . - ب

 )...................................( .فعل مضارع مرفوع  - ت

 )عالمتان( : أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً  -7

 -------------------------------------------------------------------------------:  أخف -أ

 --------------------------------------------------------------------------:  المترفات   -ب

 (عالمتان)؟ اكتب بٌتٌن آخرٌن مما تحفظ  -9

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

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

 

أعرب ما تحته خط إعرابًا تامًا؟ -أ  

 .  الحب   يدبقُ  االحترامُ  -1

 ..............يدبُق : ...................................................................................

 وحدبشا من الرفه أن يرضى عميشا ويغزبا . ويرضىيغزب أحيانًا  -2
 يرضى : ...........................................................................................

                                                            عالمة(5)   السؤال الثالث  : القواعد 
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 "؟يدتهفهن قال تعالى "الذين إذا اكتالها عمى الشاس  -3
 ................................................................يدتهفهن :.............................

 ما السقرهد بـ "األفعال الخسدة "؟ )عالمتان(  -ب
....................................................................................................... 

 
 مثل بجسمة تامة من إنذائك لسا يأتي : - أ

 "......................................................" .فعل يشتهي بهاو أصمية .  -1 - ب
 "......................................................" . فعل يشتهي بهاو جساعة . - ت
 "......................................................" . جسع مذكر سالم مرفهع مزاف . - ث
 

الشدخ ؟اكتب العبارة اآلتية بخط  -أ  

 
 
 

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

 معلم املادة : ..........

                                     عالمة(3)   السؤال الرابع   : اإلمالء 

 

                        

                                     عالمة(3)   السؤال الخامس   : الخط 

 

                        


