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 تعليمات االختبار 

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

جابة عليها من متعدد ( ، تتم اإل ارالفقرات من النوع ) اختي بعض •

 بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة .

 مطلوب منك اإلجابة على جميع فقرات ورقة االختبار . •

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

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

 لالختبار حاول العودة إلى األسئلة الصعبة وأجب عليها .

 

 على أسئلة هذا االختبار  لإلجابةدقيقة  90لديك  

 

 

 

 

 

 

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

 الجنس :           ذكر            أنثى  

 الشعبة :  )     (  

 العالمة التقدير

80 



 

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

لم يعد يوسف ذلك الطفل الذي كان يكفيه االنتباه إلى شرح المعلم ،كي يحجز مرتبةً متقدمةً           

بين أوائل الصف، تراجع ترتيبه ،لم تعد كرة القدم التي كانت ترقد إلى جنب وسادته تراوده خياله 

رانه ،تحولت الصورة قاآلن االبتعاد عن باقي أ هنه ألعاب )األتاري( ،أصبح كل هم،ابتعدت عن عي

خياالت ،كل أحالمه اآلن محصورة في تغيير تلك العين الزجاجية التي زاد عمرها على أمامة إلى 

العامين ،حتى الدواء الذي حمله أبوه من مستشفى الرياض الخاص بتنظيف باطن العين نفذ،ولم تجد 

 . محاوالت األب نفعاً في سبيل إيجاده أو توفيره

 )عالمة( ؟ ما اسم الدرس الذي أخذ من النص  -1

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

 (عالمتان)؟ الفكرة العامة التي يحملها النص ما   -2

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

 عالمة ()   سافر يوسف للعالج في الخارج ،نوضح سبب ذلك؟ -3

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

 (عالمتان) ؟سة لماذا تراجع ترتيب يوسف في المدر -4

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

 (عالمتان) ؟  ما االهتمامات الطفولية التي شغلت بال يوسف بعد فقدانه عينه -5

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

 (اتعالم5)استخرج من الفقرة السابقة :  -6

 . (...........................) : مضارع مجزوم بحذف حرف العلةفعل  -أ

 . (...........................) :ممنوع من الصرف -ب

 . (...........................) : كلمة ال توزن بالميزان الصرفي -ت

 . (...........................): ظرف مكان -ث

 . (............................):  مثنى مجرور بالياء -ج

 أجب عن األسئلة اآلتية ؟ -ب

 )عالمة (ما الموضوع الذي تتناوله مقالة )كيف نعتني بأنفسنا(؟  -1

 (  ، ديني    ، رياضي   ، اجتماعي   سياسي   )         

  ؟ ما القاعدة الشرعية في تغيير المنكر التي أوردها الحديث الشريف  -2

 )عالمة(...( .......................................................................) ...........

 )عالمة( .(..........." ؟ ).............. أتعبت الرياح لما حلقت إليهاما داللة العبارة اآلتية "  -3

 

 

                                                            (عالمة26)   وفهم المقروء المطالعةالسؤال األول : 



 (عالمتان) ؟  المدينة الذكية ذات أنظمة رقمية كثيرة ،ما أهم مالمحها -4

 ---------------------------------- -ب ------------------------------------------ -أ

 )عالمتان(؟ من أهم مؤلفات سالمة موسى المفكر المصري -5

 --------------------------------- -ب------------------------------------------ -أ

 عالمات( 3فرق في المعنى بين ما تحته خطوط فيما يأتي:  ) -6

 أمره . ) ............................ ( . زماميحتاج الشعب إلى من يتولى  -أ

 سيارته بعد االطمئنان لتوقفها التام. ) ............................ ( . زمامأفلت السائق  -ب

 ) ............................ ( . اة .حذائه قبل النزول إلى المبار زمامشد الالعب  -ت

 (عالمات3) ؟ وضح الصورة الفنية فيما يأتي -7

 .من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة -أ

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

 تصفو لجمالها فوق ذرا تاللها الشامخة ، التي تعانق قوس السماء في الشتاء . -ب

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

  ( ةعالم20) النص الشعريالسؤال الثاني :  

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

 سنرجع يوما   إلى حينا            ونغرق في دافئات المنى 
 سنرجع مهما يمرُّ الزمان         وتنأى المسافات   ما بيننا 

 فيا قلب مهال  وال ترتم           على درب عودتننا موهنا
 )عالمتان(من قائل األبيات السابقة ؟  .1

 إبراهيم طوقانج.          هارون هاشم رشيد ب.                محمود درويش .أ

 ؟ جنسية الشاعر التي ينتمي إليها ما  .2

 فلسطينيج.                سوري       ب.                       مصري .أ

 من دواوين الشاعر؟ )................................................( . )عالمة( .3

 )عالمة( ؟ما الفكرة الجزئية من هذه األبيات  -4

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

 )عالمة(  إلى أين سيرجع الشاعر ورفاقه يوماً ؟ -5

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

 ( ة)عالم  ما داللة استخدام الشاعر لفظة )سنرجع ( بضمير الجمع ؟ -6

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

 وضح جمال التصوير :"سنرجع يوماً إلى حينا     ونغرق في دافئات المنى "؟)عالمة(-7

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

 



 عالمات(3) : أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً  -8

 -------------------------------------------------------------------------------يوماً : 

 --------------------------------------------------------------------------المسافاُت : 

 ------------------------------------------------------------------------------ترتِم : 

ً مقطعاكتب  -9  (عالمات5)؟   " رسالة من الزنزانة )إلى أمي(من قصيدة " ا

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

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

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

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

 عالمات (5) (  أجب على األسئلة اآلتية :رسالة من الزنزانة) لقصيدة من خالل دراستك  -ب      

 . من كاتب القصيدة ؟ ..................................................... -1

 اذكر ديوان من دواوين الشاعر ؟ -2

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

 ؟ الفكرة العامة من القصيدة -3

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

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ؟ -4

 : ما الغرض الشعري الذي تنتمي إليه القصيدة -أ

 أدب السجون -4             الرثاء -3          المدح -2           الغزل .1

 إالم يرمز اللفظان )الليل ،والقيد الكبير( في القصيدة؟ -ب

 المقاومة -4             الضعف -3          االحتالل -2        الجهل -1

 

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

 ؟هو اسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل ،وحكمه النصب .1

       المفعول ألجلهد/   المفعول فيه       ج/    المفعول المطلق      ب/ المفعول به         أ/      

الغافالت المؤمنات لعنوا في الدنيا  المحصناتِ ما عالمة نصب كلمة )المحصناِت( في )إن الذين يرمون  .2
 واألخرة( ؟

 التاءد/                 األلفج/                       الكسرةب/     الفتحة         أ/     

 ؟ الجملة التي تحتوي على ظرف مكان  .3

ً ج/    العصفور فوق الشجرةب/ يشتد الحرُّ صيفاً أ/       وصلنا إلى البيوت مساءد/     سنرجُع يوما

 

 

 عالمة (12)القواعد ؤال الثالث :الس



 ؟ ما الجملة التي تشتمل على مفعول مطلق مؤكد لفعله؟ .4

                 . على رسالته رداً  رددتُ ب/                                       رددُت رسالته .أ/   

    . رددُت على رسالته رداً جميالً د/                            رددُت على رسالته ردين .ج/ 

 ؟ يذكر لبيان سبب وقوع الفعل ، ويكون جواباً عن السؤال بـ،اسم منصوب  هالمفعول ألجل. 5

   متىد/                   َمن ج/                  لماذا  ب/ كيف                  أ/    

 عالمات(4) أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً؟ -أ الثاني :السؤال 

 المؤدبين . الطالبينكرمت المدرسة  -1

 الطالبين: ........................................................................................

 سيطرة االحتالل البريطاني ؟ تحتوقعت صفد  -2

 تحت :............................................................................................

 في العالج . رغبةً سافر يوسف إلى الرياض  -3

 ......................................................................................رغبةً :......

ً وكلم هللا موسى  -4  . تكليما

 تكليماً ..............................................................................................

عالمات( 3هات مثال على ما يأتي : ) -ج  

......... ( ................................................................) .................. به وعالمة نصبه األلفمفعول  -1  

.......... ( ..........................................................................................) ..............ظرف زمان  -2  

............ ( .........................................................................) ............  مفعول مطلق لبيان العدد -3  

 

عين الكلمات التي بدئت بهمزة الوصل مع التعليل ؟ -أ:  السؤال األول  

 هلك امرؤ لم يعرف قدره . -1

 الكلمة : .......................... السبب : .................................

 اثنان ال يشبعان : طالب علم ، وطالب مال . -2

 الكلمة : .......................... السبب : .................................    

 عين الكلمات التي بدئت بهمزة قطع مع التعليل -ب

 قال تعالى :"وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ال تعبدون إال هللا وبالوالدين إحسانا".  -3

 الكلمة : .......................... السبب : .................................    

 الكلمة : .......................... السبب : .................................    

 : .......................... السبب : .................................الكلمة     

 الكلمة : .......................... السبب : .................................    

 الكلمة : .......................... السبب : .................................    

 

 

 ( اتعالم7ؤال الرابع :اإلمالء  )الس



 

 

 

 عالمات (3) اشرح التقسيم الوارد في الحديث النبوي الشريف ؟ -السؤال األول : أ

صلى هللا -قال : سمعت رسول هللا  –رضي هللا عنه –عن أبي سعيٍد الخدري 
يقول : "من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه،فإن  –عليه وسلم 

" رواه مسلم"لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليمان".   
................................................................................................................

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

 )عالمتان( ؟وضح التورية في الكلمة التي تحتها خط -ب

 قال صفي الدين الحلبي : 

 صخرولكن له عينان تجري على      وواد حكى الخنساء ال في شجونه 

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

 

ي الفروسية الفلسطينياكتب استدعاء موضوعه طلب االنضمام إلى نادالسؤال األول :   

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

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

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

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

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

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

 انتهت األسئلة  

خليل علقمالمادة  معلم مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح   

 عالمات (                                                             5:البالغة   )السؤال الخامس 

 عالمات (                                                             10السؤال السادس  :التعبير   )




