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لوالیة باتنة مدیریة التربیة 
2016/2017العام الدراسي: غجاتي محمد بریكة:متوسطة الشھید 

المدة: ساعتان.سنة رابعة متوسطالمستوى: 

لثالثي األول في مادة اللغة العربیةختبار اا

أحِد الحقوِل القریبـِة، التفَت ُیروى أنَّ شیخاً عالماً كاَن یْمشي مع أحِد تالمیِذِه بیَن الحقوِل وأثناَء سیرِھَما شاَھَدا ِحذاًء قدیًما لرجٍل فقیر یعمُل في 

ا بنا ُنَمازُح ھذا العامَل فنقوم بإخفاِء حذائِھ وعنَدَما َیأِتي لیلبسَ ُھ یجدهُ مفقوداً فنرى دھشَتھ .فأجاَبُھ العالُم الجلیلُ :یا بنيَّ  الطالُب إلى شیِخِھ وقال: َھیَّ

ھ وننتظُر لنرى ردَة فعلھ؟ ، أعِجَب الطالُب باالقتراح لو قُمَنا بوْضع نقوٍد في ِحذائیجُب أْن ال نجَعَل اآلخریَن محلَّ سخریتَنا واستھزائَنا ...فماَذا

امِل ُثمَّ اختبأ ھَو وشیُخُھ خلَف الُشَجیراِت ؛ وبقَیا ُیَشاھدان ما َسیحدُث.وقاَم بوْضع ِقطع َنقدیٍة في ِحذاِء ذلَك العَ 

أْن أنَھى عملَھ)  لیأخذ حذاءه ، وإذا بھ یتفاَجأ عندما وضَع رجلَھ داخَل الحذاِء بأنَّ ھنالك شیًئا ما (بعَد دَقائَق َجاَء عاِمٌل فقیٌر رثُّ الثیاِب بعدَ 

ا إلى النقوِد(وھَو یفرُك عینْیِھ)وكرَّ بداخلِِھ وعندَما أخرَج ذلكَ  ر الشيَء وجدهُ نقوًدا ، وحمَل الزوَج اآلخَر من الحذاِء فوجَد فیھ النقوَد أیًضا .نظَر ملّیً

الّسماِء َباكًیا ثمَّ قاَل بصوٍت  ُھ ال یحلُم ، بعدَھا نظَر حولَھ فلْم یجْد أحداً.وضَع النقوَد في جیبِھ ونزَل على ركبتْیِھ ونظَر إلى النَّظـــَر لیتأكَد مِن أنَّ

ـُھ:.أشكرَك یا رّب یا َمْن علمَت(أنَّ زوجِتي مریضٌة) وأوالِدي جیاٌع ال یجدوَن طعامً  ناظًرا إلى الّسماِء في البكاء . واستمَر ا الیومعاٍل ُیخاِطُب َربَّ

ُموع ، عندَھا قاَل لھ شیُخُھ : ألْسَت اآلَن أكثَر  عادةُ .تأثَر الطالُب كثیًرا وانھَمرْت عیَناهُ بالدُّ قلَبھ السَّ بانیَة الكریمَة وقْد َغزتْ  شاكًرا ھذِه المنحَة الرَّ

أكثَر ُسروًرا من أْن تأخَذ."ستكنف ُتعطِ إن"ھو ما حییُت أجاَب التلمیُذ :لقد تعلَّمُت. درًسا أفادني كثیرا ،ولن أنَساه؟  سعادةً 

سوریااللغة العربیة الصف الثامن كتاب الطالب 

:یةبتمعن ثّم أجب عن األسئلة اآلتاقرأ الّنّص 

ن06البناء الفكري: 

ن)01.(للنص عنوانا مناسبا ـ اقترح 1

ن)01ـ ماذا اقترح العالم على تلمیذه ؟(2

ن)01ـ ما الّدرس الذي تعلّمھ التـلمیذ ؟(3

ن)01الكلمتین اآلتیتین : یفرك ـ انھمرت(ـ ھات مرادف4

ن).01(: جاھال _ الحزن ھات أضداد الكلمات التالیة من النص ـ  5
ن)01(ذكر مؤشرین من مؤشراتھالنص؟ ا_ ما النمط الغالب على6

البناء الفني : [02ن]

ن)01ـ استخرج من النص محسنا بدیعیا وبین نوعھ  .(1

ن)      01ـ بین نوع ھذه الصورة البیانیة : " وقد غزت قلبھ السعادة "(2

ن04البناء اللغوي: 
ن)01( مفصال في النص إعراباما فوق الخطأعرب -1
ن)02من اإلعراب .(ـ بین محل [موقع] الجمل الموجودة بین قوسین -2
ن)01استخرج من النص جملة شرطیة وحدد أركانھا (-3

الوضعیة اإلدماجیة : [08ن]

السنــــد : في رحلة عائلیة توقفت سیارة أبیك بسبب عطل فیھا بجانب كوخ ألسرة فقیرة . فشرع والدك في إصالحھا بمساعدة صاحب ھذه 

األسرة ، بینما ذھبت مع أمك لالستراحة في كــوخ ھذه األسرة. 

ھا، مبرزا مشاعرك تجاه ما رأیتھ ،موظفا في التعلیمة : اكتب نصا وصفیا من عشرة أسطر ، تصف فیھ حال ھذه  األسرة وظروف معیشت

موضوعك :جملة حالیة ومقابلة.

بالتوفیق للجمیع  ҉҉انـــتھــى   ͏ ͏҉҉҉
أساتذة اللغة العربیة

األسئلـــــة

ّسندال



ن)06(:البناء الفكري

 ن)01(............القدوة الحسنة _ لتلمیذه _نصیحة عالم :ھو العنوان المناسب

 ن)01(ردَة فعلھوانتظارء العالم وْضع نقوٍد في ِحذاعلى تلمیذهاقترح العالم
 ن)01(."أكثَر ُسروًرا من أْن تأخَذ."ستكنف ُتعطِ "إن"ھو : التلمیذ الّدرس الذي تعلّمھ

ن)01(:المرادف

انھمرتیفركالكلمة

)ن0،5(سالت _ نزلت _ سقطت _ انذر فت)ن0،5(یدلك _ یحكمرادفھا

 ن)01(األضداد من النص

الحزنجاھلالكلمة

)ن0،5(السعادة )ن0،5(عالمضدھا

 المضارع یضع .الحركة ، الفعل الماضي لسرد األحداثأفعال*.الخبریةالجمل_.والمكانظرف الزمان_)ن0،5(سرديالنمط الغالب على النص
عنصر ر _ أكثلشخص او جماعة تعیش في مكان ما بطریقة ما لكن ھذا ینطوي على نقطة ضعف أوالبدائیةالحالة.أدوات الربط_.القارىء في خضم األحداث

لكل مؤشرن 0،25یذكر مؤشرین..التحویل
ن)02(:الفنيالبناء

 ن)01(المحسن البدیعي وبیان نوعھ

)ن0،5(نوعھ )ن0،5(المحسن البدیعي 

طباق إیجاب تعطي _ تأخذ

 : ن)01(استعارة مكنیة "" وقد غزت قلبھ السعادة نوع الصور البیانیة

ن).4(:اللغويالبناء

ن)01(:"عرباإل

اعرابھا الكلمة 

الجلیلُ 
رَ ـــالنَّظ

عادةُ ا لسَّ

ن)0،5(صفة مرفوعة وعالمة رفعھا الضمة الظاھرة في آخره 

ن)0،5(مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة في آخره 

)ن0،5(فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره 

 ن)02(وظائف الجمل

وظیفتھا النحویة الجملة  

وھَو یفرُك عینْیِھ)(
أْن أنَھى عملَھ) (

(أنَّ زوجِتي مریضٌة)

ن)0،5(جملة اسمیة في محل نصب حال 

ن)0،5(جملة فعلیة في محل جر مضاف إلیھ 

ن)0،5(جملة اسمیة في محل نصب مفعولین 

1-ن)01(:الجملة الشرطیة وتحدید أركانھا
ن0،25جملة جواب الشرطن0،25جملة فعل الشرطن0،25أداة الشرطن0،25الجملة الشرطیة

أكثَر ُسروًرانفستك  ُتعطِ إنأكثَر ُسروًرا من أْن تأخَذ."ستكنف ُتعطِ "إن

ن)08(:الوضعیة اإلدماجیة

مة
الء

لم
ا

أسطر حول التالمیذ والدراسة.عشرةمن وصفي كتابة نص

.صف فیھ حال ھذه  األسرة و1

.ظروف معیشتھا 

.رآهتجاه ما همشاعر2

ن1

02

جملة حالیة ومقابلة االنسجام
ن1

ن2وعالمات الوقف سالمة اللغة من جھة النحو والصرف واإلمالءاللغة

اإلبداع
وضوح الخط 

االبداع 

ن1
ن1




