مدرسة القاسمي األهلية – باقة الغربية
نموذج اختبار تشخيص  1في موضوع
اللغة العربية

االسم الشخصي _________ اسم األب ______ اسم اجلد ______ العائلة _____
املدرسة __________ الصف الثامن___ رقم اهلاتف _________
العنوان :البلد________ احلي /الشارع ______ ص.ب____ .
مدة االمتحان ساعة واحدة
مبىن اإلمتحان وتقسيم العالمات
الثروة اللغوية
القواعد والصرف

 24درجة
 26درجة

معلومات لغوية عامة
فهم املقروء
الكتابة
اجملموع

 10درجة
 20درجة
 20درجة
 100درجة
تعليمات عامة

 تذكر! ال ختف إذا مل تعرف إجابات بعض األسئلة .قم باإلجابة على مجيع األسئلة
حىت لو مل تكن متأكدا من صحتها ،مخِّن وال ترتك سؤاال بال جواب.

 أكتب تفاصيلك على هذه الصفحة وعلى رأس كل صفحة
نرجو لكم النجاح

1

القسم األول – ثروة لغوية

 .1ضع دائرة حول الكلمة المرادفة للكلمة البارزة 7( .درجات)
 .1شذا طفلة امسها ينطبق عليها فهي دائما تفوح شذا.
جِ .عطرا
ب .سحابا
أ .ماء
ب اهللِ مخ ٍال ِم من البُ ْغ ِ
احلم مس ِد.
ضوْ
 .2كان قم ْلبُهُ م ْف َعما مع ِامرا ِِبُ ِّ
ج .متفوقا
ب .جامدا
أ .صغريا

د .ممجاال
د .مليئا

 .3تجلت أمهّيّة ابن بطوطه يف كونه اعظم الرحالة العرب على مدى العصور.

د .إِ ْستم قمَّرت
ج .ظم مهمرت
َّدت
أ .تم مع َّم مدت
ب .تمبمد م
 .4بعد أن توقف اخلطيب لبضع دقائق استرسل يف كالمه غري منتبه للوقت.
اج مع
اس مل
ب .ا ْستم ممَّر
أ .مَتميَّ مز
د .تم مر م
ج .تم مر م

 .5انتصب الفارس كالطَود الشامخ غري مهتم للجنود الذين حاصروه.
ج .كال ِ
أ .كاجلبل
عامل
ب .كامل ِحيط
.6
أ.
.7
أ.

ُ

د .كاحلمقل

ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
صِ
ف األموِر.
مل يكن محديثُهُ ُُيم ُّل مْنهُ م ْن مرْو معة تم ْفصيله ْ
وإسهابِه يف دقَّة مو ْ
ج .إكماله
د .ا ْستم مق مامته
جازه
إجيمازه
ب .إِ ْع م
أنت ال تمز ُال تمطْرب لِْلقوِل وتُح ِجم ع ِن ِ
الف ْع ِل
ْ ُ
م مُ ْ
ِ
ب .تبتدع
د .تم ْعتم ِم ُد
ج .تم ُسّر
َتمْتمنِ ُع

 .2ضع دائرة حول الكلمة المعاكسة للكلمة البارزة 7( .درجات)

ُ .1مع ّقد
 .2إ ْعتَبَ َر
َ .3ز ِاهد

جور
ْ .4
صالَة
 .5أَ َ
 .6ذُو ِحجى
 .7اليَافِ ُع

أ.
أ.
أ.
أ.
أ.
أ.
أ.

ب .مَملول
بسيط
قاد مم
معبّ مر
ب .تم م
بُ .متم مح ِامل
طم ِامع
ِ
بادة
ظُْلم
ب .ع م
ب .تم ْقليد
ِرفْ معة
الرأ ِي
مزائِ ٍل
ب .مرديءُ َّ
الصغري ِسنا ب .امل ِس ُّن
ُ

2

جُ .مرتبِط
اه مل
ج .مَتم م
ج .ج ٍ
ان
م
ج .نور
ج .تم مس ٍام
ي احلُ َّج ِة
ج .قم ِو ُّ
ِ
ج .املُْقبلُ

د .عظيم
د .مكتم مم
د .مر ِغيد
د .مع ْدل
باع مدة
دُ .م م
يد البمأْ ِس
د .مش ِد ُ
د .امل معاىف
ُ

 .3إختر ثالثية الكلمات المناسبة إلكمال الجملة (أو الجمل) المعطاة 10( .درجات)
 .1على كل إنسان أن يحترم رأي _______ حتى لو كان _______ أن غيره على _______ وهو
على صواب.
أ.

نفسه ،يعتقد ،حق

ب.

غريه ،ينفي ،خطأ

ج.

نفسه ،يظن ،حق

د.

غريه ،يعتقد ،خطأ

 _______ .2جهودها المتكررة للحصول على وظيفة _______ فإن الحظ _______.
على الرغم من ،مناسبة ،حالفها
أ.
ب.

بفضل ،مناسبة ،مل يناسبها

ج.

على الرغم من ،مالئمة ،مل حيالفها

د.

بفضل ،غري مالئمة ،حالفها

 _______ .3تعني أن تتصرف بما يلبق بك في الزمان والمكان _______ ،وأن تعرض رأيك بقوة
_______ بأدب.
اللباقة ،املناسبني ،لكن
أ.
ب.

السماحة ،القادمني ،أو

ج.

السذاجة ،املختلفني ،لكن

د.

اللياقة ،املختلفني ،أو

 .4الخط _______ اليد المعبر عن _______ ورسول الفكر الناقل مآثر _______.
رسغ ،املناقب ،املراتب
أ.
ب.

إصبع ،األخطاء ،الكرباء

ج.

لسان ،اخلواطر ،األوائل

د.

كالم ،األخطاء ،السعداء

 .5ليس الدين مجرد صالة أو _____ ،فهو _______ ،سمو في الروح وأخالق ______ مع الغير.
زكاة ،بالرغم من ذلك ،ومعاملة
أ.

ب.
ج .حج ،عند ذلك ،مباركة
د .رمضان ،مع ذلك ،مكثفة

صيام ،إىل جانب ذلك ،رفيعة
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دائرة حول اجلواب الصحيح 10( .درجات)
 .4ضع م
" .1الطائر فوق الغصن " كلمة "الطائر" هي:
ج .فاعل
ب .خري
أ .مبتدأ

د .مفعول به

ِ
الجمال " الخبر في هذه الجملة هو:
 " .2مدينةُ أم الفحم رائعةُ
ج .ال يوجد هلا فاعل د .ضمري مسترت
ب .أم الفحم
أ .رائعة
 .3أي من الجمل التالية تشتمل على فعل متعد؟
ج .اشرقت الشمس
ب .فأقبل عليه
أ .شربت عصريا

د .تدىل ثوبُه

ِ
كثير الحديث ع ِن اآلخري َن "تشتمل على:
 .4الجملة
التالية  " :وجدتُ َ
ك َ
د .وال مفعول
ج .ثالثة مفاعيل
ب .مفعوالن
أ .مفعول به واحد
ت عنهُ خوفا من أبي" هي ضمير:
قم ُ
 .5الهاء في كلمة "عنه " في جملة " ْ
بالضمة يف َمل جر اسم جمرور
َمل له من االعراب
ب .متّصل مرفوع ّ
أ .متّصل مبين ال ّ
د .متّصل مبين يف َمل جر مضاف اليه
ج .متّصل يف َمل جر اسم جمرور
تمت الصفقةُ بينهما " يجب أن تكون حركتها:
 .6التاء في جملة " وهكذا ّ
د .الكسر
الضم
ب .السكون
أ .الفتحة
جّ .
درس الحساب امس " الفاعل في هذه الجملة هو :
" .7االوالد لم يكتبوا َ
د .ضمري منفصل
ج .ضمري مسترت
ب .واو اجلماعة
أ .االوالد
 " .8فتكلّمنا وقلنا قوموا بنا نتحرك وننادي على أحم َد " .كم "فاعال" في هذا التعبير؟
د1 .
ج6 .
ب5 .
أ4 .
 .9أي مما يلي يعتبر من ضمائر المخاطب:
ب .انا
أ .هو

ج .حنن

.11أي ٍ
فعل مما يلي يعتبر "فعال معتال" :
ب .رصد
أ .سكن

ج .قام

4

أنت
د .م
د .سلّم

العرابي لِما و ِ
ط ( 15عالمة)
 .5بيّن الموقع ا
ض َع تحتهُ خ ّ
ِّ ُ
.1

جاء أمحد يسري برفق.

.2

الفراشة على الزهرة.

.3

ِ
جناعة الطّ ِ
الب
ُم معلِّمو َم ْد َر َسة باقة حريصون على م
َم ْد َر َس ِة. _______________________________ :

.4

ِم ْرت ِان ورقا لِلمائِدةِ ال ي ْك ِف ِ
يان
ََ
م

.5

أمسى هذا ِن الطّفال ِن ُِجم َّداْ ِن يف امل ْد مر مس ِة
م
هذا ِن. _______________________________ :

.6

لِْلم ْجتم ِه ِد ِ
جاح
ُ
المثاب ِر النّ ُ
ُ
المثابِ ِر. _______________________________ :
ُ

جاء. _______________________________ :

الزهرة. _______________________________ :

َوَرقا. _______________________________ :
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 .6فهم المقروء ( 20درجة).
أجب عن األسئلة اليت تلي القطعة التالية:
قال عبد اللّه بن القاسم كاتب العباس بن أمحد بن طولون:
إيل أمحد بن طولون بعد أن مضى من الليل نصفُه ،فوافيتُه وأنا منه خائف مذعور .ودخل
بعث ّ
يدي وأنا يف أثره ،حىت أدخلين إىل بيت مظلم ،فقال يل :سلِّم على األمري! فسلَّمت.
احلاجب بني ّ
فقال يل ابن طولون من داخل البيت وهو يف الظالم :ألي شيء يصلح هذا البيت؟ قلت :للفكر.

قال :ومل؟ قلت :ألنه ليس فيه شيء يشغل الطرف بالنظر فيه .قال :أحسنت! امض إىل ابين العباس،
علي .وامنعه من أن يأكل شيئا من الطعام إىل أن جييئين فيأكل معي.
فقل له :يقول لك األمري ُ
اغد ّ

فقلت :السمع والطاعة.
وفعلت ما أمرين به ،ومنعته من أن يأكل شيئا .وكان العباس قليل الصرب على اجلوع ،فرام أن
وانصرفت،
ُ
يأكل شيئا يسريا قبل ذهابه إىل أبيه ،فمنعته .فركب إليه ،وجلس بني يديه .وأطال أمحد بن طولون
عمدا ،حىت علم أن العباس قد َّ
اشتد جوعه .وأُحضرت مائدة ليس عليها إال البوارد من البقول
املطبوخة ،فاهنمك العباس يف أكلها لشدَّة جوعه ،حىت شبع من ذلك الطعام ،وأبوه متوقف عن
االنبساط يف األكل.
فلما علم بأنه قد امتأل من ذلك الطعام ،أمرهم بنقل املائدة ،وأُحضر كل لون طيّب من الدجاج والبط

واجلدي واخلروف ،فانبسط أ بوه يف مجيع ذلك فأكل ،وأقبل يضع بني يدي ابنه منه ،فال ُيكنه األكل
لشبعه .قال له أبوه :إنين أردت تأديبك يف يومك هذا مبا امتحنتك به .ال تُلق هبمَّتك على صغار
قدره فال
يقل ُ
األمور بأن تسهِّل على نفسك تناول يسريها فيمنعك ذلك من كبارها ،وال تشتغل مبا ّ
قدره.
يكون فيك فضل ملا يعظم ُ
األسئلة

 .1كان "عبد اهلل بن القاسم":
أ .كاتبا لدى أمحد بن طولون
ب .حاجبا ألمحد بن طولون
ج .مؤدبا الوالد العباس بن أمحد بن طولون
د .كاتبا للعباس بن أمحد بن طولون
 .2كلمة الطرف يف الفقرة االوىل تعين:
ب .االَتاه
أ .اجلهة

ج .الوسط

(درجه)

د .النظر
(درجتان)
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 .3ذهب عبد اهلل بن القاسم إىل العباس بن أمحد بن طولون:
أ .يف النصف األول من الليل
ب .يف النصف الثاين من الليل
ج .بعد صالة الفجر
د .بعد حلول الظالم مباشرة
(درجتان)

 .4ملاذا كان بن القاسم ،حسب رأيك ،مذعورا عندما طُلِب منه الذهاب إىل بن طولون؟
اجلواب...................................................................................... :

(درجتان)

ومنعته" يف الفقرة الثانية يعود على:
 .5الضمري املتصل ،اهلاء ،يف الفعل " ْ
ج .ابن القاسم
ب .العباس بن أمحد
أ .أمحد بن طولون

د .احلاجب

 .6استخرج عبارة من الفقرة الثانية تعين "ممتنع عن" .اجلواب................... :
 .7رتب األحداث التالية حسب ورودها يف القطعة:
أ _____ .اهنمك العباس يف األكل
ب __1__ .مضى بن القاسم إىل أمحد بن طولون
ج _____ .جاء بن القاسم بالعباس إىل أبيه
د _____ .حتدث أمحد إىل ابنه
حضرت أصناف طيبة من اللحوم
ه _____ .أُ م

(درجتان)
(درجتان)

( 4درجات)

قدره فال يكون فيك فضل ملا يعظم
يقل ُ
 .8ماذا قصد أمحد بن طولون عندما قال لولده " وال تشتغل مبا ّ
قدره"؟ إشرح النصيحة بلغتك منتبها إىل معىن كلمة "فضل" يف اجلملة السابقة.
ُ

.............................................................................................
.............................................................................................
( 3درجات)

ص؟
 .9ماذا تتوقّع أن يكون غرض مثل هذا النّ ّ

ب .تذكري اآلباء بضرورة معاقبة األبناء
د .التعرف على التاريخ العرب السياسي

أ .تعليم القارىء ترتيب تناول الطعام.
ج .إيصال عربة ما إىل القارىء بأسلوب شائق

(درجتان)
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 .7الكتابة ( 21درجة)
توجيهات عامة:

 أكتب فقط عن املوضوع الذي طلب إليك الكتابة عنه.
للمس َّودة.
ُ يكنك استعمال املكان املخصص م

 أكتب املوضوع النهائي يف املكان املخصص لذلك (النص النهائي).
 أكتب خبط واضح ومقروء .

 أترك سطرا فارغا بني كل سطرين.

َ تنب األخطاء النحوية واإلمالئية ما أمكنك.
 النقاط اليت نزودك هبا هي فقط ملساعدتكُ ،يكنك أن تتبع ترتيبا آخر شريطة ان ال خترج عن
املوضوع
موضوع في الوصف( .حىت  250كلمة)
أكتب موضوعا تصف فيه حلظة كنت تشعر فيها بفيض من السعادةُ .يكنك االستعانة بالنقاط التالية:
القسم األول:
 مىت كانت هذه احلالة

 يف أي مناسبة كانت  /ما هو الظرف الذي كانت فيه
ب املوضوع):
القسم الثاين (لُ ُّ
 صف شعورك يف تلك اللحظة بشيء من التفصيل
القسم الثالث:

 أذكر إذا كنت تتمىن أن تعود هذه اللحظة واذكر الوسائل اليت قد تساعدك يف ذلك
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اكتب الموضوع هنا:

نرجو لكم النجاح
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