
  8 –תשובון למבחן דגם שפה וספרות ערבית 

  قسم المراآز الجماهيرية            وزارة التربية والتعليم

  منهاج هيال        النهوض بأبناء الشبيبة–مديرية المجتمع والشباب 

  

   سنوات تعليمية8 لامتحان في اللغة العربية اجابات 

  שפה וספרות ערבית - דגםמבחן ל תשובון 

  ל" שנ8
  

  

  نارشادات للمتح
  

  ةدرج) 60(اسئلة ) 5 ( :القسم األول

  درجات) 10       (    :في آل فراغ في الجمل التاليةأآمل الناقص بالكلمة المناسبة . 1

بين __  يتجول__و _   الحاجات_بعض     __يشتري_نزل الراوي إلى سوق المدينة آي  -

  .الناس

  .__ الزمن__   _يسابق_آأنه  و___  مهروال_   _يسير_ ورأيت بين الناس من -

  .اللسان__  نظيف_   _انسان_تِحسُّ أنك أمام  مع آالمه  عندما تس-

  

ما هي صفات التاجر الصغير التي أدت إلى أن يشتري الراوي منه وإلى أن تعلق صورته . 2

  درجة) 20         (                         .في ذهنه

  حسنة_بصورة_البضاعة_عرض

  مهذب _باسلوب_البضاعة_لشراء_الدعوة

  _.منها_الفاسد_من_البضاعة_تنقية

  وابائه_وعزته_,لسانه_نظافة

  

  درجات) 10       (  ما هي األفكار التي راودت الراوي عندما عاد من السوق إلى البيت . 3

مقومات_آل_يمتلك_فهو_,آبيرا_تاجرا_وتحسبه_تخاله_الذي_الفتى_ذلك_حول_تدور_األفكار

  وآالمه_وأفعالة_صفاته_من_النجاح_

 1
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.        جمل مفيدة وفي سياق جديد غير الذي في النصضع الكلمات والتعابير التالية في. 4

  درجة) 20(

الجملة المفيدة هي الجملة التي يكون لها معنى وتكوت إما جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر أو 

  مثًال. جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به

متعت في التجول بين است (- مجرورة– )التجول في الطبيعة جميل؟  ( - مبتدأ-   التجّول-

  )أحضان الطبيعة

  شاهدت الطالب يسير مهروال باتجاه صفه - يسير مهروًال-

   أبالها الزمن-

   استوقفني-

   أبى-

  )خبر(رسم لوحاته بارٌع في الفنان –  بارُع-

   الطالب المجتهد يمتلك آل مقوآات النجاح- مقومات-

   عّزة النفس-

   ما برَحت-

   اإلباء أو إباء-

  

    :ثانيالقسم ال

)   استعن بالمثال(اآتب مضارع ومصدر آال  من االفعال الماضية والمضارعة التالية . 5

  درجة) 20(

  المصدر  المضارع  الماضي

  نومًا  ينام  ناَم:  مثال

  مشاهدًة  يشاهد  شاهد

  زينةَََ  يزين  زّيَن

    ينتبه  إنتبَه

      هذب

      نقى

      تعاَمَل
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      أخلص

  َاعرض  يعرض  عرَض

  سترًا  يستر  َستر

  رؤيًة   يراه  )أراُه(أَرى 

   

  .في بداية الكلمة) ن,ت, ي, أ( عندما نحول الى المضارع نزيد أحرف المضارع 

  . ويتكون لدينا اسماََأما المصدر فنرجع الفعل الى حروفه األصلية

  

   نجاحه اآتب إنشاء بعنوان التاجر البارع، مرآزًا على شخصية التاجر الصغير واسباب. 6

  درجات) 10(

  )اآتب خمسة اسطر أو أآثر(

__________________________:التالية_المواضيع_عن_الطالب_يكتب_أن_يجب__

_____________________.صغيرا_آان_مهما_عمل_أي_احتقار_عدم_,العمل_اهمية_

و_الصفات_وهذه_,الناس_مع_معاملته_وآيفية_,التاجر_بها_يتحلى_أن_يجب_التي_األخالق_

  ______________________النجاح_مقومات_من_ألنها_بالنفع_عليه_تعود_قد_األخالق

  

اآتب أهم ما تعلمته من قصة التاجر الصغير مبرزًا الصفات الحميدة التي تحب ان تتبناها . 7

  .لنفسك

_________________________النجاح_الى_يؤدي_العمل_في_واإلخالص_التفاني__

__________________.الحميدة_بالصفات_يتحلى_أن_مهنة_صاحب_أي_على_يجب__

 _____العمل_في_واألخالص_الحميدة_واألخالق_الحستة_الصفات_النجاح_مقومات_من__

 3


