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 تعليمات االختبار 

 ( 7ٌتكون االختبار من  ) ( صفحات . 5فً ) أسئلة 

 ٌجابة علٌها من متعدد ( ، تتم اإل اربعض الفمرات من النوع ) اخت

 بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة .

 . مطلوب منن اإلجابة على جمٌع فمرات ورلة االختبار 

  سإال  بتمعن، وحاول اإلجابة علٌه بخط واضح وممروء .الالرأ 

  سإال آخر ، وبعد إنهائن إذا واجهت سإاالً صعباً ، انتمل إلى

 لالختبار حاول العودة إلى األسئلة الصعبة وأجب علٌها .

 

 على أسئلة هذا االختبار  لإلجابةدلٌمة  09لدٌن  

 

 

 

 

 

 

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

 الجنس :           ذكر            أنثى  

 الشعبة :  )     (  

 العالمة التقدير

07 



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

ىناك رجٌل يسكُن في قريٍة نائيٍة ،كان معروفًا بين أىل قريتِو بالبخل الشديِد،عمى الرغم من أنو ورث     
،يقف عن أبيو ثروًة ىائمًة ،وقد بمَغ من شدِة ب خمِو،أنُو كان إذا أراَد أن يذىَب إلى المدينِة ألمٍرٍ ضروريٍّ

ىاَب إلييا يمرُّ ذعمى الشارِع المؤدي إلييا وقتًا طوياًل ،لعل أحد معارفِو أو أصدقائو ممن يقصدون ال
من دفِع أجرِة الطريق، بل لقد ُعِرَف عنُو أنو عزَف عن تو الخاصِة،فيأخذُه معُو،ويريحُو بمركب
 .؛حتى ال يضطرَّ لدفع تكاليفواج ِ الزو 

 )عالمة( ؟نوع النص من حٌث الفنون النثرٌةما  -1

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

 (ةعالم)؟بم عرف الرجل بٌن أبناء لرٌته  -2

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

 (عالمتان)  ؟ماذا كان الرجل ٌفعل عندما ٌرٌد الذهاب إلى المدٌنة -3

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

 )عالمة( ؟ نائيةٍ تيا خط :ىناك رجٌل يسكُن في قريٍة ما معنى الكممة التي تح -4

 .  ( كبٌرة    -   . صغٌرة   -     بعٌدة    -.    لرٌبة)

 )عالمتان( "؟غرق فً الحزن وضح جمال التصوٌر فً العبارة اآلتٌة:" -5

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

 عالمات(3) ( فً الجمل اآلتٌة :عزففرق معنى كلمة) -6

 )....................( . . الرجل عن الزواج ؛حتى ال ٌضرَّ لدفع تكالٌفه عزف - أ

ً  عزف - ب ًُّ لحناً عذبا  )....................( . . الموسٌم

 أجب عن األسئلة اآلتٌة ؟ -ب

 عرف الحدٌث النبوي الشرٌف ؟ )عالمة( -1

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

 )عالمة( ؟أٌن ولد اإلمام الشافعً  -2

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

 )عالمتان(؟ التً تنمو فً فلسطٌن العطرٌة التً العطرٌةعدد أبرز النباتات  -3

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

 )عالمة(من المائد الذي بنى مدٌنة المٌروان ؟ -4

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

 عالمة() كٌب اآلتً فً جملة مفٌدة من إنشائن : " علٌن بـ " ؟وظف التر -5

 

                                                            عالمة(16)   القراءة الجهرية وفهم المقروءالسؤال األول : 



  ( اتعالم19) المحفوظاتالسإال الثانً : 

 : ا، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه ةاآلتٌاألبٌات الرأ 

 وتصٌح بً وتصٌح تسؤلنً       عن سر آالمً وأناتً 

 فعٌونها  فً الهم ترممنً          وبظلها تعرى حمالاتً 

 لد هاجها ألمً ورَوعها           حزنً وأشالء ابتساماتً 

 فمضت تهدهدنً وتسرلنً        بحنانٌها الظمآن من ذاتً 

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

 من لائل األبٌات السابمة ؟  .1

  كمال ناصرج.           إبراهٌم طولانب.                محمود دروٌش . أ

 ؟ جنسٌة الشاعر التً ٌنتمً إلٌها ما  .2

 سوريج.                     فلسطٌنًب.                       سعودي . أ

 )عالمة( ؟ ما الفكرة العامة من األبٌات السابمة  -3

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

 (عالمتان)؟   على ولدها واضحاً ، نذكر ما ٌشٌر فً األبٌات إلى ذلنٌبدو حنان األم  -6

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

 ( عالمتان)وضح الممصود بمول الشاعر:"تسرلنً بحنانها الظمآن من ذاتً " -5

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

 (عالمات3)؟   طبيعة بشريةمن لصٌدة بٌتٌن اكتب  -6

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

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

 

 

 اركش عاليح إعشاب انكهًاخ انرٙ ذحرٓا خطٕط : )عاليراٌ ( -أانسؤال األٔل : 

 .  ).......................( .شٓش سيضاٌ انًسهًٌٕٚظٕو  -1

 ).......................( . . كراتٍٛقشأخ عٍ تٛد انًقذس فٙ  -2

يع إجشاء انرغٛٛش انًُاسة: جًع يزكش سانًاً انكهًح انرٙ ذحرٓا خظ فٙ انجًهح اٜذٛح  اجًع -ب

 )عاليح ( ..................................(...................... . )  قادٌس عهٗ ذحًم انًسؤٔنٛح انًسؤٔل

 

 

 

 عالمة (18السؤال الثالث :القواعد )



 

                                            عالياخ (3)طُف انجًم اٜذٛح ٔفق يا ْٕ ٔاسد فٙ انجذٔل :    -ج

 ( انٕسدذاٌ يرفرحراٌ -ٚشرذ انحش فٙ انظٛف -سفع سائذ انعهى)

 انجًهح انفعهٛح انجًهح االسًٛح

  

  

 

 ثُٙ انًثرذأ ٔانخثش يشج ٔاجًعًٓا يشج أخشٖ يع يشاعاج عاليح سفعًٓا انًُاسثح فًٛا ٚأذٙ:  -د

 . )عاليراٌ( الفالُح نشيٌط في عمله

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

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

 عالياخ(4)حذد انًثرذأ ٔانخثش فٙ انجًم اٜذٛح ٔتٍٛ عاليح سفع كم يًُٓا ؟ -ِ

 . انقشٚراٌ جًٛهراٌ تانًزاسع انغُاء -1

 المبتدأ :.............. عالمة رفعه :.............الخبر :.............عالمة رفعه:...............

 مخلصاٌت فً عملهن .الممرضاُت  -2

 ..........المبتدأ :.............. عالمة رفعه :...........الخبر :.............عالمة رفعه:.......          

 عالمات(3) اكتب مثاالً على ما ٌؤتً : -و

 فعل ماٍض : )..................................( . -

 ).............................. ( .فعل مضارع :  -

 فعل أمر: )...........................( . -

 عالمات(3)ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌؤتً : -ز

 الفعل المضارع الذي لم ٌسبك بناصب أو جازم هو ؟ .1

 أ/ المضارع المرفوع   ب/ المضارع المنصوب   ج/ المضارع المجزوم   د/ المضارع المبنً 

 ؟ من أحرف النصب التً تنصب الفعل المضارع   .2

 أ/ )أن ،لن ،كً، لو(.  ب/)أن ،ِمن ،كً، لو(. ج/ )أن ،لن ،كً، إذن(.   د/ )فً،لن ،كً، إذن(.     

 سابمة الثمافٌة"؟الفاعل فً الجملة اآلتٌة :"شاركُت فً الم .3

                            . )الثمافٌة(د/        (.فً المسابمة )ج/ ( .               ُت  )ب/.             )شارن(أ/ 

  (ةعالم11)اإلمالء : السؤال الرابع : 

 عالياخ(3) َخراس انكهًح انًُاسثح يًا تٍٛ انقٕسٍٛ :  -أ السإال األول : - أ

 ................،َٔشذقٙ    )َسًٕ،ـُسًٕا( . تانقشآٌ -1

 ( .حضشٔا، حضشٔ.   ) انطالب ..................... يثكشٍٚ -2

 (.يُٓذسٕ،يُٓذسٕا.   ) ................. انعًاسجِ يثذعٌٕ -3

 

 

 



 )عاليراٌ(    حذد انكهًاخ انرٙ ذشًم عهٗ ٔأ يزٚذج  فٙ انكراتح : - ب

 " . ٔانرضحٛحاأليٓاخ ٍْ أٔالخ انفضم قال ذعانٗ " -1

 . فرح عًشٔ تٍ انعاص يظش -2

 عالياخ(3) اسرخذو االسى انًٕطٕل انًُاسة فٙ انشتظ تٍٛ انجًم اٜذٛح : -ج

 . )انز٘،انرٙ،انزٍٚ( .... ٚخهض فٙ عًهّ..ٚعجثُٙ انفرٗ .......... -1

 )انز٘ ،انرٙ ، انزٍٚ( فشحد انًرساتقح تانجائزج ................ حظهد عهٛٓا  -2

 .  )انز٘،انرٙ، انزٍٚ(األتطال ................. شاسكٕا فٙ يعشكح انقسطمقشأخ عٍ  -3

 عالياخ(3)فٙ انًكاٌ انًخظض ؟ضع عاليح انرشقٛى انًُاسثح  -د

  انكهًح ثالثح أقساو         اسى       ٔفعم         ٔحشف -1

 أٍٚ ذقع يذُٚح انقٛشٔاٌ  -2

 يا أسٔع ٔحذج انًقذسٍٛٛ ٔستاطٓى فٙ انًسجذ األقظٗ  -3

 

 .( ؟ٌاكرة يا ٚأذٙ تخظ انُسخ يع يشاعاج كراتح حشف )

 

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

 

 

 نعبر عن الصورة التً أمامنا بفمرة مناسبة:السإال األول : 

 

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

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

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

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

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

 

                                                              (عالمات5)   الخط: الخامسالسؤال 

 (                                                              عالمات5)  تعبيرال: السادسالسؤال 



 

                                                

انتهت األسئلة                                                      

 مع أطٌب األمنٌات بالتوفٌك والنجاح 

خليل علقم إعداد:  

 عالمات (                                                             5:االستماع   )  السابعالسؤال 


