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 تعليمات االختبار 

 ( 6ٌتكون االختبار من  ) ( صفحات . 6فً ) أسئلة 

 جابة علٌها من متعدد ( ، تتم اإل ارالفمرات من النوع ) اختٌ بعض

 بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة .

 . مطلوب منن اإلجابة على جمٌع فمرات ورلة االختبار 

 . الرأ سؤال  بتمعن، وحاول اإلجابة علٌه بخط واضح وممروء 

 إذا واجهت سؤاالً صعباً ، انتمل إلى سؤال آخر ، وبعد إنهائن 

 لالختبار حاول العودة إلى األسئلة الصعبة وأجب علٌها .

 

 على أسئلة هذا االختبار  لإلجابةدلٌمة  99لدٌن  

 

 

 

 

 

 

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

 الجنس :           ذكر            أنثى  

 الشعبة :  )     (  

 العالمة التقدير

08 



 

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

لم ٌعد ٌوسف ذلن الطفل الذي كان ٌكفٌه االنتباه إلى شرح المعلم ،كً ٌحجز مرتبةً متمدمةً           

بٌن أوائل الصف، تراجع ترتٌبه ،لم تعد كرة المدم التً كانت ترلد إلى جنب وسادته تراوده خٌاله 

رانه ،تحولت الصورة لاآلن االبتعاد عن بالً أ هنه ألعاب )األتاري( ،أصبح كل هم،ابتعدت عن عٌ

خٌاالت ،كل أحالمه اآلن محصورة فً تغٌٌر تلن العٌن الزجاجٌة التً زاد عمرها على أمامة إلى 

العامٌن ،حتى الدواء الذي حمله أبوه من مستشفى الرٌاض الخاص بتنظٌف باطن العٌن نفذ،ولم تجد 

 . محاوالت األب نفعاً فً سبٌل إٌجاده أو توفٌره

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

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

 (عالمتان)؟ الفكرة العامة التً ٌحملها النص ما   -2

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

 عالمة ()   سافر ٌوسف للعالج فً الخارج ،نوضح سبب ذلن؟ -3

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

 (عالمتان) ؟سة لماذا تراجع ترتٌب ٌوسف فً المدر -4

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

 (عالمتان) ؟  ما االهتمامات الطفولٌة التً شغلت بال ٌوسف بعد فمدانه عٌنه -5

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

 (اتعالم5)استخرج من الفمرة السابمة :  -6

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

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

 . (...........................) : كلمة ال توزن بالمٌزان الصرفً - ت

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

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

 أجب عن األسئلة اآلتٌة ؟ -ب

 )عالمة (ما الموضوع الذي تتناوله ممالة )كٌف نعتنً بأنفسنا(؟  -1

 (  ، دٌنً    ، رٌاضً   ، اجتماعً   سٌاسً   )         

  ؟ ما الماعدة الشرعٌة فً تغٌٌر المنكر التً أوردها الحدٌث الشرٌف  -2

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

 )عالمة( .(..........." ؟ ).............. أرعجذ انشٌبح نًب دهمذ إنٍٓبما داللة العبارة اآلتٌة "  -3

 

 

                                                            (عالمة26)   وفهم المقروء المطالعةالسؤال األول : 



 (عالمتان) ؟  المدٌنة الذكٌة ذات أنظمة رلمٌة كثٌرة ،ما أهم مالمحها -4

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

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

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

 عاليبد( 3فشق فً انًعُى ثٍٍ يب رذزّ خطٕط فًٍب ٌأرً:  ) -6

 أيشِ . ) ............................ ( . صيبوٌذزبج انشعت إنى يٍ ٌزٕنى  - أ

 سٍبسرّ ثعذ االطًئُبٌ نزٕلفٓب انزبو. ) ............................ ( . صيبوأفهذ انسبئك  - ة

 ) ............................ ( . اح .دزائّ لجم انُضٔل إنى انًجبس صيبوشذ انالعت  - د

 (عاليبد3) ؟ ٔضخ انصٕسح انفٍُخ فًٍب ٌأرً -7

 .من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنٌا نفس هللا عنه كربة من كرب ٌوم المٌامة - أ

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

 رصفٕ نجًبنٓب فٕق رسا رالنٓب انشبيخخ ، انزً رعبَك لٕط انسًبء فً انشزبء . - ب

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

  ( ةعالم29) النص الشعريالسؤال الثانً :  

 : ا، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه ةاآلتٌاألبٌات الرأ  -أ

 سنرجع يهما   إلى حينا            ونغرق في دافئات المنى 
 سنرجع ميما يمرُّ الزمان         وتنأى المدافات   ما بيننا 

 فيا قلب ميال  وال ترتم           على درب عهدتننا مهىنا
 )عالمتان(من لائل األبٌات السابمة ؟  .1

 إبراهٌم طولانج.          هارون هاشم رشٌد ب.                محمود دروٌش . أ

 ؟ جنسٌة الشاعر التً ٌنتمً إلٌها ما  .2

 فلسطٌنًج.                سوري       ب.                       مصري . أ

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

 )عالمة( ؟ما الفكرة الجزئٌة من هذه األبٌات  -4

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

 )عالمة(  إلى أٌن سٌرجع الشاعر ورفاله ٌوماً ؟ -5

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

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

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

 وضح جمال التصوٌر :"سنرجع ٌوماً إلى حٌنا     ونغرق فً دافئات المنى "؟)عالمة(-7

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

 



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

 -------------------------------------------------------------------------------ٌوماً : 

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

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

ً ممطعاكتب  -9  (عالمات5)؟   " رسالة من الزنزانة )إلى أمً(من لصٌدة " ا

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

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

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

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

 عاليبد (5) (  أجت عهى األسئهخ اَرٍخ :سسبنخ يٍ انضَضاَخ) نمصٍذح يٍ خالل دساسزك  -ة      

 . يٍ كبرت انمصٍذح ؟ ..................................................... -1

 اركش دٌٕاٌ يٍ دٔأٌٍ انشبعش ؟ -2

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

 ؟ انفكشح انعبيخ يٍ انمصٍذح -3

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

 ضع دائشح دٕل سيض اإلجبثخ انصذٍذخ ؟ -4

 : يب انغشض انشعشي انزي رُزًً إنٍّ انمصٍذح -أ

 أدة انسجٌٕ -4             انشثبء -3          انًذح -2           انغضل .1

 إالو ٌشيض انهفظبٌ )انهٍم ،ٔانمٍذ انكجٍش( فً انمصٍذح؟ - ة

 انًمبٔيخ -4             انضعف -3          االدزالل -2        انجٓم -1

 

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

 ؟هو اسم ٌدل على من ولع علٌه فعل الفاعل ،وحكمه النصب .1

       المفعول ألجلهد/   المفعول فٌه       ج/    المفعول المطلك      ب/ المفعول به         أ/      

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

 التاءد/                 األلفج/                       الكسرةب/     الفتحة         أ/     

 ؟ الجملة التً تحتوي على ظرف مكان  .3

ً ج/    العصفور فوق الشجرةب/ ٌشتد الحرُّ صٌفاً أ/       وصلنا إلى البٌوت مساءد/     سنرجُع ٌوما

 

 

 عالمة (22)القواعد ؤال الثالث :الس



 ؟ ما الجملة التً تشتمل على مفعول مطلك مؤكد لفعله؟ .4

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

    . رددُت على رسالته رداً جمٌالً د/                            رددُت على رسالته ردٌن .ج/ 

 ؟ ٌذكر لبٌان سبب ولوع الفعل ، وٌكون جواباً عن السؤال بـ،اسم منصوب  هالمفعول ألجل. 5

   متىد/                   َمن ج/                  لماذا  ب/ كٌف                  أ/    

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

 المؤدبٌن . الطالبٌنكرمت المدرسة  -1

 الطالبٌن: ........................................................................................

 سٌطرة االحتالل البرٌطانً ؟ تحتولعت صفد  -2

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

 فً العالج . رغبةً سافر ٌوسف إلى الرٌاض  -3

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

ً وكلم هللا موسى  -4  . تكلٌما

 تكلٌماً ..............................................................................................

عاليبد( 3ْبد يثبل عهى يب ٌأرً : ) -ج  

......... ( ................................................................) .................. ثّ ٔعاليخ َصجّ األنفيفعٕل  -1  

.......... ( ..........................................................................................) ..............ظشف صيبٌ  -2  

............ ( .........................................................................) ............  يفعٕل يطهك نجٍبٌ انعذد -3  

 

عٌن الكلمات التً بدئت بهمزة الوصل مع التعلٌل ؟ -أ:  السؤال األول  

 هلن امرؤ لم ٌعرف لدره . -1

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

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

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

 عٌن الكلمات التً بدئت بهمزة لطع مع التعلٌل -ب

 لال تعالى :"وإذا أخذنا مٌثاق بنً إسرائٌل ال تعبدون إال هللا وبالوالدٌن إحسانا".  -3

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

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

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

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

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

 

 

 ( اتعالم7ؤال الرابع :اإلمالء  )الس



 

 

 

 عاليبد (3) اششح انزمسٍى انٕاسد فً انذذٌث انُجٕي انششٌف ؟ -السؤال األول : أ

يقهل  –ملسو هيلع هللا ىلص -قال : سمعت رسهل هللا  –رضي هللا عنو –عن أبي سعيٍد الخدري 
: "من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده فإن لم يدتطع فبلدانو،فإن لم يدتطع فبقلبو 

" رواه مدلم"،وذلك أضعف اإليمان".   
................................................................................................................

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

 )عالمتان( ؟وضح التورٌة فً الكلمة التً تحتها خط -ب

 لال صفً الدٌن الحلبً : 

 صخرولكن له عٌنان تجري على      وواد حكى الخنساء ال فً شجونه 

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

 

ي الفروسٌة الفلسطٌنًاكتب استدعاء موضوعه طلب االنضمام إلى نادالسؤال األول :   

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

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

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

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

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

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

 انتهت األسئلة  

خليل علقمالمادة  معلم مع أطٌب األمنٌات بالتوفٌك والنجاح   

 عالمات (                                                             5:البالغة   )السؤال الخامس 

 عالمات (                                                             28السؤال السادس  :التعبير   )


