
  06:الدرجة الكلية                   وزارة التربية                                                       
 :الزمن                                       التعليمية  مبارك الكبيرمنطقة رة العامة لاإلدا

 ست صفحات:عدد الصفحات               التوجيه الفني للغة العربية                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 م 6602-6600دراسي الصف الثامن للعام ال –اختبار تجريبي في مادة اللغة العربية 
------------------------------------------------------------------------ 

 (01)                                                                             الفهم و الستيعاب      : أولا 
--------------------------- 

 ن ـتـرجا  منترر                    يبني العقو  بفيهه الهفالعلم في األ           -0
 نـنـمـات و الـع اآليـروائـب ـر                   تخـفـو و مـفكر مزهـوال             
 ـا قبس                    يهدي سراة القوم في الدجن رادهـي أبـو الحب ف            

           --------------------------------------------------------------------- 
 (6)                                    .السابقة  آلبياتفكرة رئيسة عبرت عنها الوحدة العهوية ل صغ( أ

............................................................................................. 
ا تحت اإلجابة الصحيحة مما يأتيهع خط( ب  (0)                                                        : ا
 (سريع النتها  – هدايةمصدر  – موجودغير  – ل فائدة له) يرى الراعر أن الحب في الوطن  -
 ( الرمس المهيئة  –األنرودة والقصيدة  – القمر الساطع –النجم العالي )  وصف الراعر الوطن بـ -

                   --------------------------------------------------------------  
 إنك حر ولكن برروط ؟ : ه  تريد أن تقو  لي يا والدي )  -6

فالحرية , نعم يا بني ؛ ألن الحرية المطلقة غير المنهبطة تعني النفالت وتقود إلى النحراف والهياع 
 ( وإن حريتك يا بني تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين, الرخصية حرية مسؤولة لها حدود معينة تقف عندها

             ------------------------------------------------------------------------  
 ( 6)                        .استخلص المفهوم الصحيح للحرية الرخصية من خال  فهمك الفقرة السابقة  -أ

................................................................................................................ 
 ( 0)                                                             : فهمك الموهوعأكم  ما يأتي في هو   -ب

  من مساوئ الحرية المطلقة أنها............................................................. 
  من الدلئ  على أهمية مراعاة حريات اآلخرين أن ........................................ 

----------------------------------------------------------------------------  
 والـجـهـ  يـخـفـض أمـة ويـذلهـا           والـعـلم يـرفـعهـا أجـ  مـقـام             -3
 انظر إلى األقوام كيف سمت بهم           تلك العلوم إلى المح  السامي                
 مــن راكـب مـتـن الـريـاح كـأنـه          مـلك يـصـرف أمـرها بـزمـام                
ا          أو غـائـص بالـفـلـك أو عــوام                 أو مـحـدث بـالكهـربـا  عـجـائـبا
     --------------------------------------------------------------------------------------  
 ( 0)    .                          أثر الختراعات في حياة اإلنسان  –من خال  فهمك األبيات  -بين  -أ

................................................................... .............................................. 
ا لألبيات السابقة  -ب ا مناسبا  (0.                                                              )اقترح عنوانا

................................................................................................................. 
 
(0 ) 

 
 
 
 



 
 تجريبي  –امتحان الصف الثامن  –مبارك الكبير  –التوجيه الفني للغة العربية –تابع 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

جابر اللقد تم إنرا  هذه المؤسسة بمبادرة من حهرة صاحب السمو أمير البالد الريخ جابر األحمد ) -4

ا للعهد في عام , الصباح طيب هللا ثراه  غرفة تجارة وصناعة " وبترجيع من ,  0121عندما كان وليا

 . ( جالت أُنرئت لخدمة المجتمع في رتى الم, وهي مؤسسة خاصة ذات نراط علمي " . الكويت 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ( 0)                 .                         الهدف من إنرا  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  ما -أ

................................................... ........................................................... 

 ( 0)                                 : (ب)وما يناسبها من المجموعة ( أ)ص  بين المجموعة  -ب

 (ب) (أ)

 عنوان - الفخر والعتزاز باإلنجازات الوطنية العلمية -0

 رعور - خدمة المجتمع -6

 قيمة - 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

واكره له ما تكره , حب لنفسك أحبب لغيرك ما ت: أي بني : قا  حكيم يوصي ابنه ) : فقرة خارجية  -1

وبذلك يرهى هللا عنك , ور وراقب هللا في ك  األم, والتزم الصدق في القو  واإلخالص في العم  , لها

 . ( وتسعد في الدنيا واآلخرة 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 (6.                                       )استخلص قيمتين من القيم الواردة في الفقرة السابقة  -0

0- ......................................................6- .................................................... 

 (0).                    د والمجتمع وهح أثر العم  بما جا  في الفقرة من قيم في سلوك الفر -6

  ..................................................: تمع المج.................... .......................: الفرد 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ( 6) ا  الوصف                    مما تحفظ بيتين في مج - مع الهبط -اكتب : المحفوظات  -0

------------------------------------------------------------------  

.......................................................            ............................................. 

...............................             ............................................ ........................ 

(6) 

 



ا   (4)          الثروة اللغوية                                                                                 : ثانيا
------------------ 

 الغرا  يا وطني                   أنرودة في مسمع الزمن  أنباؤك             -0

 (0)  ................          : "مسمع"جمع من كلمة ..................     : "أنبا "هاتي المفرد من كلمة 

 ( مع مراعاة رعور اآلخرين  يروقهاإلنسان ل ينعم بالراحة الحقيقية إل إذا فع  ما )  -6

  ا تحت اإلجابة الصحيحة  (0)                               : (يروق)المترادف من كلمة : هع خطا

 ( يأخذه  –يناله  –يُْعِجبه  –يختاره )                                    

 (0)       :                                          مختلفين في المعنى سياقينفي " أطلق " هع كلمة  -3

 .......................................................: القاهي * 

 : .......................................................المظلوم * 

 (0)           :                     في جملتين مفيدتين من إنرائك ( وطن ) وظف تصريفين من مادة  -4

 ............................................................ :الجملة األولى -

 ............................................................. :الجملة الثانية -

 

ا   (4)    :                                                                                    التذوق الفني : ثالثا

--------------------- 

 (0)   العلم ما  المعدمين إذا هم         خرجوا إلى الدنيا بغير حطام                                   -0

  ا دللته  .اررح التعبير الخيالي السابق مبينا

..................................................................................................... 

 ( 0)   (                  الصحة تاج على رؤوس األصحا  ) حو  التعبير الخيالي إلى تعبير حقيقي  -6

 التعبير الحقيقي............................................................................ 

ا تحت الكلمة -3 ا  هح خطا  (0)                                            :التي جعلت التعبير اآلتي خياليا

 (األوطان مزدهر حب) 

  الكلمة هي:  ................................................................................. 

 (0)                                          (                 األخالق الراقية األم مدرسة للمراعر و)  -4

  أنه سر جما  التعبير السابق: أكم: ....................................................... 

 

 

 
(3 ) 

 

 



ا   (06:                                                                               )الرسم الهجائي : رابعا

----------------------------  

ا وأعد كتابة الجملة صحيحة  -0  ( 0)        :                                 صوب ما تحته خط هجائيا

  التصويب * في قو  الحق               جرئالمؤمن......................................: 

   التصويب *                 ما اا أنز  هللا من السما .......................................: 

  التصويب * األب هدية لبنه الفائق            ارترا........................................: 

  التصويب *              المسترفازرت جاراا لي في.......................................: 

     ----------------------------------------------------------------  

 ( 4:                                           )أكم  الجم  اآلتية بما هو مطلوب بين القوسين أمامها  -6

  .......................              (نهمزة متطرفة على السطر بعد ساك) العم  بذكر هللا يباركه 

 ..   ..................( فع  انتهى بألف لينة مقصورة)            إلى فع  الخير      المسلم 

  ( همزة متطرفة بعد مد بالواو) يبعث في النفس السكينة       ................ العيش في 

  ...............             ا انتهى بأ) الطالب علم البالد في الصباح  ( لف لينة ممدودةفعال رباعيا

          -------------------------------------------------------------  

ا   (06:                                                                                )السالمة اللغوية : خامسا

----------------------------  

 (3)                                      :فيها المبتدأ من الكلمات اآلتية  الخبركون جملة اسمية يطابق  -0

 ( وجه  –بعملهم  –المواطنون  –الصالحون  –على أكم   –قائمون ) 

  الجملة السمية .......................................................................................: 

 (فهم يحرصون على الوصو  إليه ,   المهتمون بما يعملون قادرون على تحقيق هدفهم العما)  -6

  ( 6)              :                                                           أخرج من العبارة السابقة 

  عالمة إعرابه :................................. * خبراا مفرداا...................................: 

 

(4) 

 

 



 

 (6)              .          بتدأ وخبره يتطابق فيها المعلى أن عبر بجملة اسمية تامة عن اإلسالم  -3

  جملة عن اإلسالم:  .................................................................................. 

م خبر -4  ( 6)  :                                                         ين مختلفي النوع للمبتدأ اآلتي قد ِ

 .............................................. 

  العلم 

  ............................................. 

 ( 0)      :                                         ميز الجملة البسيطة من الجملة الممتدة فيما يأتي  -1

  ُجملة*              األلحانِ  بأعذبِ  مغردةا  الربيعِ  في فص ِ  العصافير : .......................... 

  ُجملة*                                                        جمي    الجو :  ........................... 

 ( 6)      :                                                       اكتب جملة اسمية ممتدة مكونة من  -0

  خبر المبتدأ + جار ومجرور + صفة + مبتدأ 

  الجملة..............: ............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ) 



ا    :التعبير : سادسا
 (01)               : اكتب في الموهوع اآلتي مال يق  عن اثني عرر سطراا  ------------------

ا  يتخذ حب الوطن صوراا متعددة, اكتب ثالث فقرات مترابطة أو رسالة حو  الفكرة السابقة موهحا
ا أفه  هذه الصور بالنسبة لك و ذلك في حدود اثني عرر  صور التعبير عن هذا الحب, و مبينا

ا سالمة التركيب و الصحة اللغوية و أدوات الربط و عالمات الترقيم  .كلمة مراعيا
..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.......................................................................................................... 

  والنجاح مع خالص األمنيات بالتوفيق  

(0) 

 


