
 

 

 

:   درجات( 3)                                   ثم أجب عن األسئلة التي تليه: ،قراءة اًلستماع: استمع إلى النص أوًلا
 ...... ...................................................... اذكره. ،على النجاح في الحياةذكر الكاتب مثااًل  -1
 ...................................... ..............................؟ .....عالم يدل إفالس الناس بعد الغنى -2
 {:........................... .جاهلال{:..................................... مضاد }مجدمرادف } -3
 درجات( 5)         ( اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:النباتات العطريةمن درس ) -1المطالعة: ثانياا:

 تنتشر النباتات البرية العطرية في الصحارى، والسهول، والوديان، والجبال، وهي النباتات التي تنبت دون تدخل"
، ولهذه النباتات أهمية كبيرة؛ فهي دواء وغذاء لإلنسان، تستخرج منها الزيوت اإلنسان ولها رائحة عطرية زكية

 "والروائح العطرية، ومن أشهر هذه النباتات في فلسطين الزعتر، والميرمية، والشيح، وإكليل الجبل، والبابونج، والجعدة
 ........................... ........................................؟ ما أشهر النباتات العطرية في فلسطين -1
 ما أهمية النباتات العطرية؟ .............................................................................. . -2
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -2
 ال رائحة لها( –ئحة قبيحة ذات را -)ذات رائحة عطرة   زكية{مرادف } -أ

 صغيرة( –سمينة  –)عريضة   كبيرة{مضاد }  -ب
 السهال( –األسهل  –)السهل   السهول{مفرد } -ت
 الزعتر( –البابونج  –يطلق على )الشيح  ذهب فلسطين األخضر{} -ث
 .................................................... .تنتشر في( ضع التركيب السابق في جملة من عندك. ) -ج

 درجات( 5)                   ( اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:      يبنا في الذاكرةمن درس ) -2
المزروعات التي وقد قال عنها المقدسي صاحب كتاب )أحسن التقاسيم(: "هي بلد التين الدمشقي النفيس"، ومن " 

اشتهرت بها: الزيتون، والحبوب، واألشجار المثمرة، وكروم العنب، ومن معالمها األثرية: جامع يبنا الكبير، الذي بناه 
 األمير )بشتاك( أحد مماليك الظاهر محمد بن قالوون، وجامع أبي هريرة الذي جدده السلطان الظاهر بيبرس"

 ........................... ...........؟ ..........................يبناما المزروعات التي اشتهرت بها قرية  -1
 .................................... ......................................... اذكر المعالم األثرية في يبنا. -2
 ............................ .ماذا قال المقدسي عن قرية يبنا في كتابه؟ ................................... -3

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -2
 تركه( –هدمه  –أعاد بناؤه  )  {جددهمرادف } -أ

 َمْعَلم( –ُمَعل ِّمة  –)ُمَعل ِّم   {معالم} مفرد -ب
 نفي( –توكيد  –وقد قال عنها المقدسي. أسلوب )شرط   -ت
 عدم تطابق حبات التين( –اختالف حبات التين  –هي بلد التين الدمشقي النفيس يدل على )تشابه حبات التين  -ث

 اقلب الصفحة                                                  
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 درجات( 5)                    ( اقرأ األبيات اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:بيسانالنصوص: من نص )ثالثاا: 

 وتحت ظالل الزيزفـــــون أخـيــّم    وأنقش أشعاري على خصر تينة  
 بنفسَي حسون الجليل المنمنم   بنفسَي أنفــــاس البساتين تـغـتـــفــــي

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -1
 (سميح القاسم – أحمد مفلح – محمود درويشقائل األبيات السابقة الشاعر                      ) -أ

 (أقب ل – أمسح – أحفر)     ( أنقشمرادف ) -ب
 (البستون  – البستان – البستن)     (البساتين) مفرد -ت
 عدم اهتمام الشاعر بالبساتين( –كره الشاعر للبساتين  –بنفسَي أنفاس تغتفي تدل على )حب الشاعر للبساتين   -ث
 ؟أين سيكتب الشاعر أشعاره -2

. ...................................................................................................... 
 ذكر الشاعر بعض مظاهر الطبيعة في بيسان. اذكرها. -3

. ...................................................................................................... 
 ( وضح الصورة الجمالية في العبارة السابقة.خصر تينة) -4

. ...................................................................................................... 
 درجات( 5)                                ( اقرأ األبيات اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:الشريدمن نص ) -2

 ى ًلجئينـــاد ن دعــــــنا بعيد العزِّ واألمجر  ـــــــــص              
 ينـوالبعض سّمى شعبنا المظلوم شعب النازح  
 فمتى نسير إلى الروابي الخضر جمعاا عائدين  

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -1
 (هارون رشيد – إبراهيم طوقان – علي هارون رشيد)بقة الشاعر                 قائل األبيات السا -أ

 (مستقرين – راجعين – باقين)    ( عائدينمرادف ) -ب
 (ترادف –شرط  – تضاد)  نازحين( –العالقة بين )الجئين  -ت
 فمتى نسير إلى الروابي الخضر جمعًا عائدين يدل على  -ث

 العودة( الشاعر ال يريد-من العودة بغض الشاعر -)شوق الشاعر للعودة
 

 ؟ما االسم الذي أطلقه البعض على شعب فلسطين -2
. ...................................................................................................... 

 ؟يتمنى الشاعر في البيت الثالثماذا  -3
. ...................................................................................................... 

 فمتى نسير إلى الروابي. أسلوب:............................. أداته:........................... . -4
 

 الصفحة اقلب                                                  
 



 
 درجات( 5)                                                                   رابعاا: اإلمالء: أجب عن األسئلة اآلتية:

                                 اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:                                 -1
 الكلمات اآلتية:الكلمة الصحيحة إمالئيا من  -1
 يهفوا -د  يدعو -ج  صانعوا األمل -ب  اقتحمو -أ

 أي الكلمات اآلتية ليست صحيحة إمالئيا: -2
 أوالت -د  أولي -ج   أولو -ب  ألئك -أ

 أي الجمل اآلتية كتبت بطريقة صحيحة إمالئيا: -3
 األمهات الواتي أنجبن العظماء عظيمات -ب  رأيُت الطالب اللذي شارك في اإلذاعة -أ
 جاءت الطالبتان التان فازتا في المسابقة -د  لتانفيهما جمي اللتين درستُ  نِّ يْ تَ سَ رَ دْ إن  المَ  -ج

 ضع عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ المناسب فيما يأتي: -2
 شرح المعلم الدرس..... -أ

 .يا محمد.... حافظ على مكتبتك -ب
 : اسم... فعل .... حرف.الكالم ثالثة أقسام -ت

ا: القواعد: اقرأ   (درجات 8)                                       الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:خامسا
هيئة األمم  أصدَرت  اهتمت المؤسسات الدولية بالطفولة من حيث كونها الرحلة األولى من حياة اإلنسان، ولذا فقد "

المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، ولما تضمنته هذا اًلتفاقية أّن الطفل: هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، 
 المجتمعاتِّ سّن الرشد قبل ذلك، وانطالقاا من التعريف السابق للطفل، فقد ع دَّ المجتمع الفلسطيني من  يبلغ  ما لم 

 "أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني األطفال  الفتيَّة، إذ يشكل  
 درجات( 3)                                                                         استخرج من الفقرة السابقة: -1

 فعاًل مضارعًا مرفوعًا.................. .............مضارعًا مجزومًا..............  فعاًل ماضيًا......فعاًل 
 كلمة منتهية بألف لينة................ .......بها همزة قطع............. كلمة بها همزة وصل....... كلمة

 (درجة)                                                                 أكمل بحسب المطلوب مما بين القوسين:-2
 (مؤنث سالمجمع )  عن الشعب ببسالة. نَ يدافعْ . .............. -1
 (مثنى)       .مخلصان في عملهما...................  -2

 درجات( 3)                                                                     اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:-3
 المفعول به( –الفعل  –المبتدأ  –)الخبر  اسم مرفوع يبتدأ به الجملة االسمية  -أ

 ( مبني – مجرور – مرفوع)    األمر........ دائماً فعل  -ب
 ضمير مستتر ( –اسم ظاهر  –)ضمير متصل  لعْبنا في النادي. نوع الفاعل فيما سبق  -ت
 األلف والتاء( –الضمة  –)الفتحة  عالمة نصب المفعول به جمع المؤنث السالم  -ث
 شبه جملة جار ومجرور(–شبه جملة ظرفية –)جملة فعلية  . نوع الخبر فيما تحته خط بين األغصانالعصفور  -ج
 الفتحة المقدرة( –الضمة الظاهرة  –المسلم في صالته. ما تحته خط مضارع مرفوع بـــــ )الضمة المقدرة  يدعو -ح

 
 اقلب الصفحة                                            

 



 
                                                                   ()عالمة                                                                    :في الفقرة السابقةأعرب ما تحته خط -4
 

 إعرابها الكلمة
  أصدَرْت 
  األطفالُ 

 
ا التعبير:  )درجتان(                                                                                             سادسا

 نقابل بين رجل صادق مخلص وآخر كاذب
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

 
  )درجتان(                                                                                              سابعاا: الخط: 

.مرة أخرى  الرقعةمرة، وبخط  النسخاكتب ما يلي بخط   

 نديْ ُر اليَ فْ صِّ  هِّ دِّ عْ بَ  نْ نا مِّ أَ وَ   ُرهُ يْ الي غَ مَ وَ  اعَ مي َض هَ رْ دِّ 

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

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

 
 انتهت األسئلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 )الفترة المسائية( نص اًلستماع

 
جاح في الحياة يعتمد على األخالق أكثر مما يعتمد على أن  الن   بُ جارِّ ت الت  وقد دل  

ي ين، بنوا على العلم، ومن أمثلة ذلك، ما يشاهد من تجار كبار كانوا  ي ين، أو شبه أم ِّ أم ِّ
ألنفسهم مجدًا في التجارة، ونجحوا نجاحًا باهرًا؛ بجهدهم واستقامتهم، وحسن سمعتهم، 
ثم ُرزقوا أوالدًا، فربَّْوُهم، وسعوا أْن يكونوا خيرًا منهم في التجارة، فعل موهم في 

لَّ آبائهم بع د وفاتهم، وكانت النتيجة الجامعات، ونالوا الشهادات العالية، ثم حل وا َمحِّ
أْن خسرت تجارتهم، وأقفلت محال هم بعد إفالسهم، وأصابهم الفقر بعد الغنى، وتبي ن 
ي ين كانوا خيرًا منهم، وليس المسؤول عن نجاح  ي ين، أو شبه أم ِّ أن  آباءهم األم ِّ

 -على أم ي ته -األولين، وفشل اآلخرين هو الجهل أو العلم، ولكنها األخالق، فاألب
كان يحسن األخالق التي تتطلبها التجارة، فنجح واالبن لم يحسنها، ففشل، ولو كان 
االبن المتعل م في مثل أخالق أبيه الجاهل لكتب له من النجاح أكثر مما كتب ألبيه، 

 وهكذا في نواحي الحياة كل ها. 




