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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 . •

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

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

 لالختبار حاول العودة إلى األسئلة الصعبة وأجب عليها .

 

 على أسئلة هذا االختبار  لإلجابةدقيقة  90لديك  

 

 

 

 

 

 

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

 الجنس :           ذكر            أنثى  

 الشعبة :  )     (  

 العالمة التقدير

10

0 



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

عرفت زراعة الورد في فلسطين منذُ القدم ،إال أنها اقتصرت على الرزراعة المنزلية               

،فقد عرفت في غزة على وجه الخصوص في  ،والحدائق العامة ،أما زراعة الورد ألغرض التجارة

م( إذا وصلت إلى أكثر من مئة 1998اقها في عام )طبداية التسعينات من القرن الماضي،واتسع ن

مشروع على مساحة تقدر بنحو ألف ومئتي دونم ،معظمها يتركز في بيت الهيا في أقصى شمال 

ورد، اعتدال جو قطاع غزة ،ونوعية القطاع ،وكذلك في رفح أقصى جنوبه ،وقد ساعد على زراعة ال

 .الساحلية المناسبة  هالتربة ، وأرضي

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

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

 (عالمتان)؟ ألغراض التجارةمتى عرفت زراعة الورد في قطاع غزة    -2

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

 (عالمتان)  ؟نجاح زراعة الورد في غزة  -علل -3

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

 )عالمة(وضح جمال التصوير فيما يأتي :  -4

 " " ولورد  في أعلى الغصون كأنه     ملك تحف به سراه جنوده

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

 (عالمات3) ؟فرق في المعنى بين الكلمات التي تحتها خطوط فيما يأتي : -5

 ........... ( .السماء. )........... بد  ك  تسطع الشمس في  -أ

 االحتالل مزارعي الورد خسائر فادحة . )....................... ( . د  ب  ك   -ب

 (اتعالم5)استخرج من الفقرة السابقة :  -6

 . (...........................) : اسم مبني -أ

 . (...........................) جمع تكسير: -ب

 . (...........................) : مبني للمجهولفعل  -ت

 . (...........................): فعل مضارع مرفوع بالضمة -ث

 . (............................):  شبه جملة جار ومجرور -ج

 أجب عن األسئلة اآلتية ؟ -ب

ُز في صالته –صلى هللا عليه وسلم –لماذا كان الرسول  -1 و   )عالمة(  ؟ي ت ج 

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

 (عالمات3: )مما يأتي علل ما يأتي  -2

 ..... (......................) .............  انزعاج الجدة من عبارة حفيدها :"هللا يخليك يا ستي". -أ

 ................ (.............) .. .وقف إطالق النارطلبت القوات الغازية في معركة الكرامة  -ت

 

 

                                                            عالمة(25)   القراءة الجهرية وفهم المقروءالسؤال األول : 



اإلسالم دين رحمة عالمي متسامح مع األديان األخرى ،نعطي أمثلة من تاريخنا اإلسالمي  -3

 )عالمتان( على ذلك؟

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

 ؟ )عالمتان(ن الملحمة واألسطورة  ما الفرق بي -4

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

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

 عالمات( 3)   : وضح داللة كل من مما يأتي -5

.  وجود سائق دبابة صهيونية محترقاً داخل دبابته وهو مقيد بسالسل غليظة -

......(............................................................................... ).... 

 لن يتمكن االحتالل من خنق عبير هذه الورود. -

 (. )...................................................................................... 

  ( ةعالم14) المحفوظاتالسؤال الثاني :  

 : ا، ثم أجب عن األسئلة التي تليه ةاآلتياألبيات اقرأ 

با على الشيب        وسيما من األطفال لواله لم أخف  أن أنأى و أن أتغر 

 منها المترفات و يلعبا يختار  ل           لو أن ها دمى لن جوم الزهرُ تود  ا

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

 من قائل األبيات السابقة ؟  .1

  نزار قبانيج.          يوسف العيسى ب.                محمد سليمان األحمد .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(  ما الذي يجعل الشاعر ال يبتعد ويتغرب  ؟ -5

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

 ( ة)عالم  وضح الصورة الفنية اآلتية " وأسدل أجفاني غطاء يظله " -5

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

 

 

 عالمات (3أستخرج من األبيات ما يأتي : ) -6



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

 جمع تكسير)....................................( . -ب

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

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

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

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

 (عالمات3)؟   معركة الكرامةاكتب ثالثة  أبيات من قصيدة  -8

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

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

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

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

         (اتعالم7)جابة الصحيحة:     اإلالسؤال األول : ضع دائرة حول رمز  

 ؟ الفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب أو جازم  .1

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

 ؟   الحجاج بين الصفا والمروة " يسعىعالمة رفع الفعل المضارع في الجملة اآلتية" .2

                       الضمة المقدرة منع ظهورها التعذر.ب/                                    . الضمة الظاهرةأ/  

 السكون .د/                . الضمة المقدرة منع ظهورها الثقلج/ 

 ؟  من أحرف النصب التي تنصب الفعل المضارع  .3

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

 هو االسم الذي تتغير حركة آخره بتغير موقعه اإلعرابي ؟ .4

     . الفعل المبنيد/      .الفعل المعرب ج/     .     االسم المبنيب/          .االسم المعرب أ/     

 ؟ عالمة نصب األفعال الخمسة هي .5

 حذف الواو. -حذف النون .         ج/ ثبوت الواو.        دب/              .ثبوت النون أ/    

من جنود العدو واحد شرقي  يبق  .عالمة إعراب الفعل المضارع المجزوم في الجملة اآلتية :"لم 6

 النهر"؟ 

 .د/ السكون        .  ج/ حذف حرف العلة             .ب/ حذف النون              .أ/ الفتحة

 . جميع الجمل اآلتية المبتدأ فيها معرب ما عدا ؟7

 د/هذه قرية  وادعةُ .        .ج/ المؤمنون متحدون       .ب/  النار مشتعلة         .أ/ الصُف واسع  

 

( اتعالم4)؟مثل بجمل مفيدة لكل مما يأتي -أالثاني :السؤال   

 عالمة (20)القواعد السؤال الثالث :



 .).....................................................................( .فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة  -1

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

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

 جملة أسمية المبتدأ مثنى .) .................................................................................( . -4

(عالمات3)؟  صحح األحطاء النحوية اآلتية  -ب  

 ................................. .لن تستطيعون أن تعدلوا . الخطأ : .......................... الصواب :  -1

 الخطأ : .......................... الصواب : ................................. .يجرُي الماُء .  -2

 الخطأ : .......................... الصواب : ................................. . ال ترجو من دون هللا أحداً . -3
 (عالمات4)ط إعراباً تاماً  ؟أعرب ما تحته خ -د

 . السماوات واألرض" نورُ "هللا  -1

 ........................................................: ........................................................... نورُ 

 ال ريب فيه . الكتابُ  ذلك   -2

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

 . عدونا في معركة الكرامة ينتصر  لم  -3

 .................: ................................................................................................ ينتصر

 ذباباً ولو اجتمعوا له " . يخلقوا"إن الذين تدعون من دون هللا لن  -4

 تدعون : ....................................................................................................................

 (عالمات3:)اقرأ النص اآلتي ، ثم استخرج ما هو مطلوب  -ه

يقولون لي: إذا رأيت  عبداً نائماً فال توقظه، لئال يحلم  بالحرية ،أقول لهم : إذا رأيُت عبداً نائماً أيقظته وحدثته عن )) 

 ((. الحرية 

      .               : ................. مفعول به -ب    .: ....................  فعل مضارع مرفوع ألنه من األفعال الخمسة -أ

                     .: .......................   فعل مضارع منصوب  -د         .: ...................... فعل مضارع مجزوم -ج

 .                  ...............  ...: ....أمرفعل  -و  .: .....................  فعل مضارع مرفوع بالضمة –ه 

 عالمات (6)اإلمالء : السؤال الرابع : 

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

 عالمات(3)  منها ؟

 ال )ترجو( خيراً من منافق . )...............( . -1

 ل ـ )تعطي( كل ذي حق حقه. )...............( . -2

 ...........( .لم )يرضى( الفدائيون بغير النصر. ).... -3

 عالمات(3) مثل بجملة تامة من إنشائك لما يأتي : -ب

 فعل ينتهي بواو أصلية . "......................................................" . -1

 فعل ينتهي بواو جماعة . "......................................................" . -2

 مضاف . "......................................................" . جمع مذكر سالم مرفوع -3

 

 

 

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

 عالمات (                                                             10السؤال الخامس :البالغة   )



 صليُت المغرب في أحد مساجد المغرب .  -أ

 قال عليه السالم "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" . -ب

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

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

 عالمات(5)نعين الطباق فيما يأتي مع ذكر النوع :  ني : السؤال الثا

 من خفض جناحه رفع قدره . -1

 اإلمام العادل ينصر الحق على الباطل . -2

 قال تعالى "التخشوا الناس واخشون ". -3

"وهو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو  -4

 على كل شيء قدير ".

  فال تخافوهم وخافون " -5

 

 

 

 :  نسخالبخط  كتبا

 

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

 

.  ؟ لخص القصة اآلتية في حدود أربع أسطرالسؤال األول :   

عثر رجال الشرطة على جثة امرأة ظنوها قتيلة أو منتحرة , حتى حضر الطبيب وفحص أمرها , وقرر 
بمثل هذه الميتة الشنعاء , وهذا أول يوم سجلت فيه يد أنها ماتت جوعا, تلك أول مرة سمعت فيها 

الدهر أعجب مصائبنا . لم تمت هذه المسكينة في مغارة منقطعة , فنفزع في أمرها , بل ماتت في 
ملتقى الناس وبين سمع الناس وبصرهم.ال بد أنها مرت قبيل موتها بكثير من المنازل تطرقها , فلم 

لناس ! وما أقدرها على الثبات أمام مشاهد البؤس والشقاء ! لقد تسمع مجيبا , فما أقسي قلوب ا
كان في استطاعة تلك المرأة أن تسرق رغيفا ليطفئ نار جوعها , فلم تفعل , فما أعظم جريمة األمة 

. التي ال يموت فيها جوعا غير شرفائها وأعّفائها  

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

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

 نوعه الطباق الرقم

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

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

3- .........../.........  

4- ........../......... 

........../......... 

 

5- ........../.........  

                                                              (عالمات5)   الخط: السادسالسؤال 

 (                                                              عالمات10)  تعبيرال: السابعالسؤال 



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

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

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

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

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

 

 

 

 انتهت األسئلة  

خليل علقم إعداد: مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح   

 عالمات (                                                             10السؤال الثامن  :االستماع   )


	(( يقولون لي: إذا رأيتَ عبداً نائماً فلا توقظه، لئلا يحلمَ بالحرية ،أقول لهم : إذا رأيتُ عبداً نائماً أيقظته وحدثته عن الحرية  )).
	(( يقولون لي: إذا رأيتَ عبداً نائماً فلا توقظه، لئلا يحلمَ بالحرية ،أقول لهم : إذا رأيتُ عبداً نائماً أيقظته وحدثته عن الحرية  )).
	(( يقولون لي: إذا رأيتَ عبداً نائماً فلا توقظه، لئلا يحلمَ بالحرية ،أقول لهم : إذا رأيتُ عبداً نائماً أيقظته وحدثته عن الحرية  )).



