
  قسم المراآز الجماهيرية            وزارة التربية والتعليم

  منهاج هيال        النهوض بأبناء الشبيبة–مديرية المجتمع والشباب 

  

   سنوات تعليمية8 لامتحان في اللغة العربية 

  

  ל" שנ8 –שפה וספרות ערבית  -דגם מבחן 

  

  

  

  

  

 

  

 

____________:اسم العائلة__________                          : االسم الشخصي  
___________:مرآز التعليم_____________                           :رقم الهوية  

__________:  االسم–مدير مرآز التعليم   
 
 
 

وقيع             الت  
__                                                             __________/__/__التاريخ   

 

  دقيقة90: مدة االمتحان

  דקות90: משך הבחינה

.المتحان فهم المقروء والمعرفة اللغويةيفحص هذا ا  

:الى الممتحن العزيز  

.قسم المراآز الجماهرية يرى بنزاهة االمتحان التزامًا ال يمكن تجاوزه من قبل الممتحن  

فااللتزام بنزاهة االمتحان يتطلب التزامًا باإلرشادات والتعليمات الشفوية والكتابية التي تعطي قبل 

. البدء باالمتحان  
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 نشكرآم على تعاونكم ونتمنى للجميع

 النجاح                   

 قسم المراآز الجماهيرية

  ة/ارشادات للمتحن
  

  

االرشادات والتعليمات في هذا االمتحان مكتوبة بصيغة المذآر وهي موجهة للممتحنات 

  .والممتحنين على حدٍّ سواء

  

  

  :يتألف االمتحان من قسمين

  

  

  درجة) 60          (  اسئلة في مجال فهم المقروء) 4(من مكّون     :القسم األول

  

  درجة) 40(    اسئلة في مجال اللغة والتعبير) 3(مكّون من     :القسم الثاني
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  :إقرأ النص التالي بتمعن ثم أجب عن األسئلة التي تليه

  التاجر الصغير
فقد آانت بي حاجة إلى :  إلى ذلك رغبة مزدوجة تدفعني،سوق ٱلمدينة نزلت إلى ،أمس

 فأرى وأشاهد ٱلناس في ، آما آانت تدفعني إليه رغبة في ٱلتجول بين ٱلناس،بعض ٱألغراض

  .أعمالهم

 ومن ٱحتل من ٱألرض رقعة ، وآأنه يسابق ٱلّزمن،ًورأيت ٱلناس بين من يسير مهروال

ا في  ويزينه، ويعرض عليهم هذه ٱلبضاعة،صغيرة وقد فرش بضاعته وراح يدعو ٱلناس

  ...أعينهم

.  ذلك الّصبي ٱلذي لم يتجاوز ٱلثانية عشرة من ٱلعمر،وأهمُّ  ما لفت ٱنتباهي في ٱلسوق

 يعرضها عرًضا ، وأمامه طاولة عليها صناديق مملوءة من مختلف ٱألنواع،آان يبيع ٱلخضار

 ،اء بضاعته ويدعوهم لشر،وُيحسن ٱلحديث مع ٱلناس...  وُينقيها فال تجد فيها شيئا فاسدا،حسنًا

 أّما ، وتسمع آالمه فتحسُّ أنك أمام إنسان نظيف ٱللسان،في لهجة تجد فيها آثيرا من ٱلتهذيب

  . وتحميِه برَد ٱلشتاِء وحرَّ ٱلصيِف، ولكنها تستُر جسمُه، فقد أبالها ٱلزمُن،ثياُبُه

 مّما  ورغبني في أن أشتري بعًضا،حديثُه  فٱستوقفني،سمعتُه يتحدَُّث إلى بعض زبائنِه

  .ِ فأشجعُه على ٱلعمل،آاَن معُه

  فقّدرُت، فأبى أن يأخذ أآثَر من حقِه،وأعطيتُه ٱلثمَن. وحّضر لي هذا الفتى ما طلبتُه منُه

  . وعّزَة نفسِهإباءُه

 وال ،ً صغيراًفما آنُت أرى فيِه ولدا. وعدُت إلى ٱلبيِت وأنا أفكُر في أمر هذا ٱلفتى

 ،يملُك آلَّ مقوماِت ٱلنجاح من حديٍث لطيٍف. ً بارعاًاجرا بل وجدُت فيه ت،ً عادياًشخصا

  . في مهنتِهٍ وأمانٍة وإخالص، في ٱلتعاملٍوصدق

 عرفُت فيه ً فوجدُت شخصا، أشتري منُه بعَض ٱلحاجاِت،ً تجارياً فدخلُت محال،ومّرت ٱأليام

  . في ِذهنيً عالقةوعرفُت منُه أنُه آاَن ذلَك ٱلفتى الذي ما َبِرَحْت صورتُه. فتانا القديم
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  درجة) 60(اسئلة ) 5 ( :القسم األول

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

________  و ______    _______    _______    نزل الراوي إلى سوق المدينة آي -

  .بين الناس

  ._______   ________ وآأنه  _  _______   _______ ورأيت بين الناس من -

  .اللسان_______   ________   عندما تسمع آالمه تِحسُّ أنك أمام  -

  

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

  درجة) 20         (                         .في ذهنه

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

  

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

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

  

.       ضع الكلمات والتعابير التالية في جمل مفيدة وفي سياق جديد غير الذي في النص. 4

  درجة) 20(

   التجّول-

   يسير مهروًال-
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   أبالها الزمن-

   استوقفني-

   أبى-

   بارعٌ -

   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

      شاهد

      زّيَن

      إنتبَه

      هذب

      نقى

      تعاَمَل

      أخلص

      عرَض

      َستر

      )أراُه(أَرى 
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 بعنوان التاجر البارع، مرآزًا على شخصية التاجر الصغير واسباب نجاحه اآتب إنشاء. 6

  درجات) 10(

  )اآتب خمسة اسطر أو أآثر(

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

  

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

  .لنفسك

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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