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المدة ساعة ونصف                                           1نموذج اختبار في مادة اللغة العربية   

 صناعة الحياة : السند

ي    فِي اْلبِناِء واْلعطااِء بِماا تْساتِطيُ، ، ن أْن  اْلعالِم ، فتُساِهمةٌ فِي هذا ِصناعةُ اْلحياةِ ِهي أْن يُكون لك أهم ِ

 اْليابِساة   ة  جر  الش ا ، وإِن  اله   هُ ن قِيمة  اْلخِلي ِة ألن   ى خاِرجتُْرم   اْلمْيتة   الن ْحلة   ثِقيلا على اآلخِرين ، إن   ِحْملا  تُكون  

اهااورائِ  ِمانْ  حِديقاِة ألن اهُ ن نْعا،  تُزاُل ِمان الْ  ، يُْعِطاي ون يُْناتُِ  ون يْعمالُ ا جازاُء إِْنساان   ساِمي،  بِصاير  ن ... فم 

راسااة بِال ُعاْذر  لاْيا لااهُ جازاءا إن   ُُ ال اذت تارك الد ِ ِذ    الس اْوط  الط اِلا ا يُهب   حت ااى  الال  ، إلاى اْلمْدرسااةِ  ماْذُعورا

ُ   واْلِحْرمان   ْجر  إن  الز  ل  الن ْوم  على اْلعمِل ن جزاء  لهُ واْلعاِمُل ال ِذت فض    .إلى اْلعملِ  يعُود  و حت ى يتُو

ُُ الن ا اإلْنساانُ  ك  في الدُّْنيا هاو ذلا مْوُجود   إن  أْرخص     طُ ق  ، وس اْت مناابُِ، نْعِعاهِ جع اال اذت ائُِم اآلِكاُل الش ااِر

ُِ ُصاان  ، فِهااي ُمع اا اْلخبباِمِليناةِ ن تْنتِظااُر ي اااْلح   قافِلااةُ و،  ةِ  دْفتااِر اْلعُطاااِء والت ْضااحي  اْسااُمهُ ِماانْ   اْلحياااةِ ا ِ د ةٌ ِلُرُكااو

 .   اْلخاِمِلينأو  للت افِهين، واْلوْقُت ن يْنتِظُر أحداا ، ولْيا فِي حافِلِة الن جاحِ مْقعٌد واألماِكُن مْحُجوزةٌ 

 األسئلة

 نقاط( 03) أسئلة الفهم: -أ(

 ما هي صناعة الحياة؟ -(1       

       2)-  ُِ اِل ْم نصيحةا للط  راس  ترُ يال ذت  قد ِ  ؟ة بِل ُعْذر  ك الد ِ

ر  " الكلمتين،  ِضد  ُكل   من  استخرج من السند  -(3        ر   " أ ْغل ى،  ض 

 نقاط( 03) :أسئلة اللغة -( 

 .ندِ في الس   ها خط  تي تحت  ال   لماتِ ُ الك  عرِ أ   -(1       

 :ندِ الس   من   أ ْكمْل مْلء  الجْدوِل  -(2       

     

 " لهُ إالّ الّزْجر   على اْلعمِل ال جزاء   النّْوم   واْلعاِمُل الِّذي فّضل   ة: "ة اآلتي  مل  الجُ  ىثن  المُ ى ل إل  حو ِ  -(3       

 " النّْحلةما هي علمة التأنيث في الكلمة  "  -(4       

 " الن ائِمُ آخر كلمة: " في  الهمزةفسر سبُ كتابة  -(5       

 نقاط( 40) :الوضعية اإلدماجية -(ج

ِم ". " الوْقُت كالس ْيِف إنْ  ِل قط ع ك  بالن د   لم ت ْقط ْعهُ بِالعم 

ااااة   راس  قاااات فاااايم ي ْنع عُااااك فااااي أي اااااِم الد ِ ِلك للو  ُْ فْقاااارةا تت حااااد ُث فيهااااا عاااان كْيِعي ااااة اسااااتِْ ل  وأي ااااام ا ْكتُاااا
 العُط ِل، موظعا النواسخ.

1من  1الصفحة   

 من النواسخ فعل أجوف فعل مضعف
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 األسئلة

 نقاط( 03) أسئلة الفهم: -أ(

ي ةٌ فِي هذا اْلعالِم ،صناعة الحياة هي  -(1         فِي اْلبِناِء واْلعطاِء بِما تْستِطي،ُ  فتُساِهم أْن يُكون لك أهم ِ

       2)-  ُِ اِل راس  ترُ يال ذت  نصيحةا للط  : ن تترك دراستك بل عذر حتى تنجح في حياتك ك الد ِ ة بِل ُعْذر 

 ويعلو شأنك، فالعلم نور والجهل ظلم.

 شرح المفردات وتوظيفها -(3       

. #ضرر   نع، 

 .أرخص #أغلى 

 نقاط( 03) :أسئلة اللغة -( 

 :اإلعرا  -(1       

 

 

 

 استخرج من السند:-(2

 

    

 

 " إالّ الّزْجر   مالهُ  على اْلعمِل ال جزاء   النّْوم   ال  فضّ  الّلذان نواْلعاِمال حول إلى المثنى الجملة التالية: " -(3

 التاء المربوطةهي:  " النّْحلةعلمة التأنيث في الكلمة  "  -(4       

 .مكسورةألنها  "الن ائِمفي آخر كلمة: " على السطر سبُ كتابة الهمزة  -(5       

 نقاط( 03) :الوضعية اإلدماجية -(ج

قت - العناصر: ل الو   كْيِفي ة استِْغال 

اااِل قط ع اااك  بالن اااد مِ  إن اااْيِ  إْن لااام ت ْقط ْعاااهُ بِالعم  هاااو ذلاااك الشاااخص  العاقااال فاإلنساااان،  الوْقاااُت كالس 
يجاااُ أن  الاااذت ن يضاااي، أوقاتاااه فيماااا ن ينععاااه، خاصاااة أياااام العطااال، فالوقااات أ لاااى مااان الاااذهُ لاااذا

 .نستثمره فيما يعيدنا

إلاااى المعلااام أثنااااء شااارحه ا أن نسااات ل كااال لحظاااة فاااي اننتبااااه فعاااي أياااام الدراساااة وجاااُ علينااا 
للااادروا، والنقاااات المساااتمر مااا، الااازملء، كماااا يجاااُ أن نراجااا، دروسااانا باساااتمرار، وننجاااز واجباتناااا 

 عمل اليوم إلى الغد.ال تؤجل في حينها ون نؤجلها حتى ن تتراكم علينا، فالحكمة تقول: 

ينعااا،، فالواجاااُ ها فيماااا للعمااال واسااات لل وليسبببتأماااا العطااال فيعتقاااد الكثيااار أنهاااا للناااوم والراحاااة 
، وذلاااك بممارساااة الرياضاااة التاااي وقتاااه أثنااااء العطااال أحسااان اسااات للعلاااى كااال واحاااد مناااا أن يسااات ل 

اسااتثمارها ، إلببى جانبب  فالعقببل السببليم فببي الجسببم السببليم تعطااي للجساام القااوة اللزمااة، وتنشااط العقاال،

 من النواسخ فعل أجوف فعل مضعف

يتوُ )تاُ( يعود  ج    -
 )عاد( تزال )زال(

 -أن–تكون 
 ليا -إن

 إعرابها الكلمة

 فعل مضار  منصوُ بـ حتى وعلمة نصبه العتحة الظاهرة على آخره يه   
 معطو  على يتوُ منصوُ وعلمة نصبه العتحة الظاهرة على آخره يعود  

 مععول به منصوُ وعلمة نصبه الياء ألنه جم، مذكر سالم الخاملين
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المطالعاااة ت اااذت العقااال بالمعلوماااات واألفكاااار ..  ألنكاااذلك فاااي مطالعاااة الكتاااُ والجرائاااد والمجااالت، 
ون نااانا أهااام شااايء وهاااو تخصااايص جااازء مااان أوقاتناااا فاااي تااالوة القااارآن وحعظاااه، وأداء الواجباااات 

 .الصحابة يععلون كانالدينية كالصلة مثل، كما 

لئاااااي وأصااااادقائي أن يسااااات لوا أوقااااااتهم فيماااااا يااااانععهم، ون فاااااي األخيااااار أطلاااااُ مااااان كااااال زم
" نعمتببببان مغبببببون فيهمببببا اإلنسببببان: يضااايعوها فااااي التعاهااااات، ألن النبااااي صاااالى   عليااااه وساااالم قااااال: 

 الصحة والفراغ"
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