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 تعليمات االختبار 

 ( صفحات . 7في ) أسئلة (  8يتكون 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  •

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

 لالختبار حاول العودة إلى األسئلة الصعبة وأجب عليها .

 

 على أسئلة هذا االختبار  لإلجابةدقيقة  120لديك  

 

 

 

 

 

 

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

 الجنس :           ذكر            أنثى  

 الشعبة :  )     (  

 العالمة التقدير

10

0 



 

  -النص ثم أجب عن األسئلة التالية : أاقر -أالسؤال األول : 

ً ،والبحر،والجو،والفضاء الخارجي، من البرإذا كاَن كل           للحرب التقليدية ،فإن المجال  مسرحا

 استخدامعلى وب  تقتصرلم تعد الحر الحقيقي للحرب اإللكترونية؛إذ المسرح)الكهرومغناطيسي(،هو 

 رات أو المدرعات أو الجنود،وتوشك هذه أن تتوارى وراء ظل  ئتحملها الطا التياألسلحة الفتاكة 

حروب إلكترونية،ربما تكون أكثر فتكاً ،ميدانها الشبكة العنكبوتية،وتنطوي على هجمات ذات دوافع 

الشبكات والخدمات و ومات ونظمها، يمكنها أن تعطل مواقع )الويب( الرسميةسياسية على المعل

  سرقة البيانات السرية وتعديلها ،وتخريب األنظمة المالية ... أواألساسية،

 )عالمة( ؟ما نوع النص من حيث الفنون النثرية  -1

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

 (تانعالم)؟ ما المجال األساسي للحرب اإللكترونية ،وما ميدانه  -2

 ------------------------------------ميدانه: -------------------------------مجال الحرب:

 (تانعالم)  ؟ ناقش الدوافع السياسية التي تكمن وراء الحرب اإللكترونية -3

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

 (تان)عالم؟ استخدم التركيب اآلتي في جملة مفيدة من إنشائك:"يوشك أن" -4

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

 )عالمتان(؟ بين مفهومي االختراع واالكتشافما الفرق  -5

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

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

 (اتمعال5)استخرج من الفقرة السابقة :  -6

 . (...........................) : فعل مضارع مجزوم -أ

 . (...........................) :فعل مضارع منصوب -ب

 . (...........................) : مضارع مرفوعفعل  -ت

 . (...........................):  فعل ماض ناقص -ث

 . (............................):  طباق إيجاب -ج

 عالمات(4) تحته خط إعراباً تاماً ؟أعرب ما  -7

 ً  : ............................................................................................ مسرحا

 .........................................................................المسرح : ..................

 ..................................................................................استخدام : .........

 ................................................................................................. : أو

 

 

 

                                                            عالمة(26)   القراءة الجهرية وفهم المقروءالسؤال األول : 



 أجب عن األسئلة اآلتية ؟ -ب

 (تان)عالم  ؟ على الكرامةما األهداف التي وضعها الصهاينة لعدوانهم  -1

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

 (عالمتان) علل ما يأتي : -2

 ؟ نجاح زراعة الورد في غزة -أ

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

  في قصة )ثم عاد(؟ فاطمة بأي تلميح أو تصريح إلى غياب سليم المفاجئلم تقم  -ب

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

 )عالمتان( ؟ وضح جمال التصوير فيما يأتي -3

 اسكن على اسم هللا في مكان ال تهان وال تذل فيه . -أ

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

 الفساد ورم خبيث يأتي على وجود الفرد والمجتمع . -ب

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

 (عالمتان)؟ بين داللة كل مما يأتي  -4

 بين تقبيل الصبيان والرحمة .–صلى هللا عليه وسلم –بي ربط الن -أ

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

 نضرب بأيد من حديد على الفساد والفاسدين . -ب

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

  ( ةعالم15) المحفوظاتالسؤال الثاني :  

 : ا، ثم أجب عن األسئلة التي تليه ةاآلتياألبيات اقرأ  -أ

 أرضاني  السلمفال الحرب أرضتني وال         البيت،من حال أوطاني   ورب   ، خجلت

 ولست أرى إال صراعات إخوان                     كئيبةً فلست أرى إال وجوها 

 "بيانذ  و""بس  أعدنا بها أيام "عَ                 ولست أرى إال خالفاً وفرقة    

 ولسنا إلى دان قاص  فلسنا إلى               نسينا على عزف الشعارات ديننا 

(عالمات3)فيما يلي :  أ/ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة  

 من قائل األبيات السابقة ؟  .1

  معروف الرصافيج.          محمود درويشب.                عبد الرحمن العشماوي .أ

 ؟  جنسية الشاعر التي ينتمي إليهاما  .2

 سعوديج.                      عراقيب.                               فلسطيني .أ

 



 )عالمة( ؟ما الفكرة الجزئية من هذه األبيات  -3

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

 )عالمة(  ؟ ما الذي أخجل الشاعر -4

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

 ( ة)عالم  قسماستخرج أسلوب  -5

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

 )عالمتان( وضح داللة العبارة اآلتية : أعدنا بها أيام "عبس"و"ذبيان"-6

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

 )عالمة ( ؟ استخرج من األبيات السابقة طباق -7

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

 (عالمات3) : أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً  -8

 ---------------------------------------------------------------------------------:  ًكئيبة -أ

 -----------------------------------------------------------------------------:  خجلت   -ب

 (عالمات3)؟   " قوة العلم من قصيدة "اكتب ثالثة أبيات  -9

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

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

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

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

 

         (اتعالم5)جابة الصحيحة:     اإلالسؤال األول : ضع دائرة حول رمز  

 ؟ الخفيفة أو الثقيلة اتصاالً مباشراً بنوني التوكيد الفعل المضارع الذي اتصل بنون النسوة أو  .1

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

 "  ؟   بأخالقه   المرء   يسموعالمة رفع الفعل المضارع في الجملة اآلتية" .2

أ/ الضمة الظاهرة .                                   ب/ الضمة المقدرة منع ظهورها التعذر.                        

 ج/ الضمة المقدرة منع ظهورها الثقل .               د/ السكون .

 ؟ من أحرف النصب التي تنصب الفعل المضارع   .3

ن ،كيب/)أن ،لن ،كي، لو(.  أ/            )في،لن ،كي، إذن(.د/  )أن ،لن ،كي، إذن(.  ج/ ، لو(. )أن ،م 

                   

 ؟ صورة الخبر في الجملة اآلتية:الحقُّ ينتصر   .4

 عالمة (20)القواعد السؤال الثالث :



 .    جملة أسميةد/            .  شبه جملةج/          .      جملة فعليةب/        .      مفردأ/     

 األفعال الخمسة هي ؟  رفع.عالمة 5  

 حذف الواو. -أ/ ثبوت النون .             ب/ حذف النون .         ج/ ثبوت الواو.        د   

 "؟ ال تنَس أن النصر مع الصبر.عالمة إعراب الفعل المضارع المجزوم في الجملة اآلتية :"6

 كون.د/ الس         .أ/ الفتحة.             ب/ حذف النون .           ج/ حذف حرف العلة  

 ؟ من أفعال الشروع. 7

 .  طفقد/               .      أوشكج/              .      عسىب/             .    كادأ/ 

 ( ؟الصف نظيف على الجملة التالية )كان كانذا أدخلنا ٳكيف الضبط الصحيح  -8

ً   ج/ كان الص َف نظيفٌ أ/ كان الص ف  نظيٌف . ب/ كان الص ف  نظيفاً .      د/ كان الص َف نظيفا

 عدد حروف إن وأخواتها التي تعمل عمل إن ؟ -9

   أحرف          د/ حرف أحرف           ب/ حرفان              ج/ ثالثة أ/ ستة

 فيد التمني؟ي الذي فالحر -10

              لكند/                      لعلب/ ليت                 ج/                كأن   /أ    

( اتعالم5)؟مثل بجمل مفيدة لكل مما يأتي -أالسؤال الثاني :  

 .).....................................................................( . الظاهرةفعل مضارع مرفوع بالضمة  -1

 ...................................................( ...فعل مضارع منصوب بحذف النون .)................... -2

 .......( ..............................................فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة .) .............. -3

 ................................................( .........................) . جمع مذكر سالمجملة أسمية المبتدأ  -4

 جملة أسمية أدخل عليها أحد أخوات كان .)...................................................................(. -5

(عالمات3)صحح األحطاء النحوية اآلتية ؟   -ب  

 ... ................ الصواب : الخطأ : ............ أيها الصديقان، لن تختلفان ،إذا اتخذتما الحوار سبيال . -1

 الخطأ : .......................... الصواب : ................................. ..  ليت العامالن ينشطان -2

 الخطأ : .......................... الصواب : ................................. . . يكاد الطفل أن يحبو -3
 عالمات(7)أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً  ؟ -د

 . الشاعرة  السماءَ  تتأمل   -1

 : ................................................................................................................... تتأمل  

 .إمعةً  تصاحب  ال  -2

 ....................................................................................................................ذلك : 

 . جافاً بعد تركه معرضاً للهواء المداد  صار  -3

 ...........................: ...................................................................................... المداد  

 

 

 

 " . الفوَز الكبير يحقق   المعاق  كاد " -4

 : .................................................................................................................... المعاق



 .....................................................................................................................يحقق  : 

 .األمل ويرحلون  يزرعون هؤالء   -5

 هؤالء: ....................................................................................................

 يزرعون: .................................................................................................

 عالمات (7السؤال الرابع : اإلمالء : )

صحح األفعال المضارعة الموجودة بين األقواس فيما يأتي ،وضبط حركة آخر كل  -أالسؤال األول : 

 (تانمنها ؟  )عالم

 . )...............( . األوراق على األرض( ترميال ) -1

 . )...............( .هللا وحده( تدعول ـ ) -2

 (اتعالم3نمأل الفراغات بالكلمات المناسبة مما بين القوسين: ) -ب

 لن ....................... من عزيمة شعب الجبارين . )تنالو،تنالوا( -1

 ................ األعالم  يتصدون المسيرة شفية .)حاملو،حاملوا(  -2

 ................ األقصى المسلمين إلى تحريره .)يدعو،يدعوا( -3

 )عالمتان( اكتب الفعل المضارع ،وفعل األمر من الفعل اآلتي  -ح

 فعل األمر الفعل المضارع الفعل

   نما

 

 

 

 )عالمتان( ستخرج الجناس من األمثلة اآلتية ، ثم نحدد نوعه ؟السؤال األول : ا

 ............................نوعه:....................الجناس : .  أرضهم ما دمت في أرضهم  -أ

 الجناس : ............................. نوعه: .......................... .دوام الحال من المحال -ب

 عالمات(3ما هي أقسام علم البالغة ؟ ) السؤال الثاني :

 ............................... -.............................ج -.........................ب -أ

 عالمات(4)نعين الطباق فيما يأتي مع ذكر النوع :   -أالسؤال الثاني : 

 من طلب الكمال وقع في النقصان. -1

وال تنهرهما وقل لهمل فال تقل لهما أف   -2

 . قوال كريما

 

 

 )عالمة(وضح المقابلة فيما يأتي : -ب

 فإما حياة تسر الصديق   وإما ممات يغيظ العدا

 نوعه الطباق الرقم

1- ........../.........  

2- ........../.........  

 عالمات (                                                             10السؤال الخامس :البالغة   )



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

 

 : النسخ بخط  اكتب

 

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

 

.  ؟اكتب بطاقة معايدة لصديقك بمناسبة حلول شهر رمضانالسؤال األول   

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

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

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

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

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

 

 

 

 انتهت األسئلة  

 مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح

 عالمات(                                                             5)   الخطالسؤال السادس :

خليل علقم إعداد:  

 عالمات (                                                             10تعبير  )الالسؤال السابع :

 عالمات (                                                             7السؤال الثامن  :االستماع   )




