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 06وزارة التربية                                                                                                    الدرجة : 

 اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعليمية                                                                الزمن ساعتان ونصف

                                                                                 التوجيه الفني للغة العربية 

 تجريبي- المتوسط صف الثامنللفي مادة اللغة العربية  الفترة الدراسية األولىامتحان نهاية 

 6600/6602العام الدراسي 

 

 اقرأ ثم أجب : :الفهم واالستيعاب  -أوال

 :السؤال األول

ك الغراء  يا وطني     م ع  الزمن                أنشودة  في م                                     أنباؤ                 س 

    ن     س       الل          بأفصح                ناي  الزمان                                 وقصيدة  عصماء  رددها     

         والمدن                على الصحراء        شعت                  ملحمة              على األيام         صارت     

          من اإلحن          خالية          بيضاء       صفحتها          اإلخالص      ن          وبدت م  

 (1)                                           استخلص الفكرة الرئيسة المعبرة عن األبيات السابقة .   – 1  

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

 (1)                                       .   ال توحي به األبيات السابقة ضع خطا تحت الشعور الذي  – 2

 ( حب الوطن -الحزن على حال الوطن   –الفخر بتاريخ الوطن   -)  اإلعجاب بالوطن         

 :السؤال الثاني

                                                                                         الوالد : نعم يا بني ألن  الحرية  المطلقة  غير  المنضبطة  تعني االنفالت  ، وتقود إلى االنحراف          

                                                                                          فالحرية  الشخصية  حرية  مسؤولة  لها حدود  معينة  تقف عندها ، إن  حريتك يا بني تنتهي عندما والضياع ، 

                                             ن مخالف ا بها مبادئ  دينك  أو قوانين بالدك أو                                         يا بني  أنت حر  في اختياراتك  ، ما لم تك ...                   تبدأ حرية  اآلخرين  

 أعراف مجتمعك .

 (2)                                ،  وضح ذلك . حرية الشخصيةاألساسية لل الضوابط الفقرة السابقة حددت -1

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

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

 ( 1:                                                                )   من خالل فهمك للفقرة السابقةأكمل  – 2

 ......................................................................من مساوئ الحرية الشخصية غير المنضبطة   -

 (1)                ة السابقة في جملة ممتدة  متحررا من أسلوب الكاتب .       لخص  مضمون الفقر - -3

........................................................................................................................................ 
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   :السؤال الثالث

                            والعلم   يرفعها أجل  مقام               ها                          والجهل  يخفض  أمة  ويذل  

 السامي          ى المحل                 تلك  العلوم  إل                                           انظر  إلى األقوام  كيف  سمت  بهم  

                         ملك  يصرف  أمرها بزمام                                         من  راكب متن  الرياح  كأنه  

                  بالفلك  أو عوام                                          ث  بالكهرباء  عجائبا          أو غائص  أو محد

                                                 البخار  ومنشئ        سفن  البحار  تلوح  كاألعالم               أو مبدع قطر  

 (2)                                        ،اذكر اثنين منها.االختراعات العلمية  ت األبيات السابقةد    عد   – 1

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

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

 (                         1)                                                       : ما يأتيصحيحة فيالالتكملة  خطا تحت ضع  - 2 

 : البيت الذي قارن بين أثر العلم و الجهل في األبيات السابقة هو  -
 األول -                                الثالثـ  

 األخير -                                الثاني ـ 

 الرابع:لسؤال ا

سة           بر مؤس مي                 تعت قدم  العل يت للت بين                          الكو يت       من  في الكو عام   فع ال ئات  الن تل                               هي ية             ، وتح حوث  العلم                  الب

سية   نة  أسا ية  مكا سية  والتطبيق ليج                                      األسا قة  الخ يت  ومنط ها بالكو لق  من ما يتع صة   سة ، وبخا برامج  المؤس                                                                     في 

 بتمويل  مشاريع  
                 العربي. وتقوم  المؤسسة 
في الكويت  ، وبعض                         ية   ئات  العلم عض  الهي عن طريق  ب حوث                                                             الب

.                                                األقطار  العربية  األخرى التي تجري فيها البحوث 

  (   1  )                                                                                                    ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة .                                                              –   1    

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

 (1) .                                                                  الفقرة السابقة استخلص قيمة من  – 1  

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

 (1) :                                              الصحيحة فيما يأتي التكملة( أمام   /ضع عالمة  )   – 2 

 نشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلميالهدف من إ    

 )     (     تمويل مشاريع البحوث العلمية في الكويت وبعض األقطار العربية .   -
 )     (                                .تقديم المساعدات المالية للفقراء والمحتاجين   -
 (    )                               .مساعدة الدول األجنبية في الكوارث الطبيعية   -

 (   )    المساهمة في نشر األنشطة الرياضية .                                       -
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 :السؤال الخامس

كي ن          ر مشكلة     صح       الت             يت      د     ح                                   كبيرة تهدد الوطن العربي  ول من تثب ظاهرة الخطيرة فالبد  هذه ال                                      من 

ات  للرياح ، ووقف قطع          رملية ،             الكثبان ال     .                             األشجار ،وضبط الزراعة المروية                                     وإقامة مصد 

 (1)            .                       اقترح حال مناسبا لمشكلة التصحر ، كما فهمت من الفقرة السابقة  -1

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

 

           ( 2)                 .    بيتين مضبوطين بالشكل في  مجال العلم  اكتب مما حفظت  –: السؤال السادس 

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

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

 

 

 :الثروة اللغوية -ثانيا

 :ما يأتي فيضع خطا  تحت االختيار الصحيح  – 1  

                                               شع ت  على الصحراء والمدن               ملحمةصارت على األيام      -أ 

 ( 1)         (     وم    ل     ح     -    الم    أح     -    مالحم    -  لحوم     كلمة   ) ملحمة (   جمعها       )       

 (1)                                      حسامو أخو الجهالة في الحياة كأنه     ساع إلى حرب بغير    -ب 

 حربة  (   -    رمح    -     سيف    - )  قوس     هو  ) حسام  (المترادف مع كلمة     

 (1)                                      .  تكون بمعنى  ) رفع (( في جملة من إنشائك     ق     ل                  وظف كلمة  ) أط   -2 

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

 (1)                يأتي : ام( مما بين القوسين في    ع     س     و  لتالية بالتصريف المناسب لكلمة  )أكمل الجملة ا  - 3

ع   -    اتع   س  و   ت    -   وعات   س     و       الم   )                            س   (         م و 

 العلمية ...............  مؤسسة الكويت  في طباعةساهمت   -   
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 :التذوق الفني  -        ثالثا  

 (1)               الزمان بأفصح اللسن                              وقصيدة عصماء رد دها      ناي          - 1

 .في البيت السابق  التعبير الخالياشرح    

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

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

 (1)                                                " المسؤولة هواء عليل ينعش نفوس البشرالحرية  "   - 2

 هي :خياليا   السابق رجعلت التعبي : الكلمة التي ما يأتي  أكمل -

 البشر (   -نفوس      -   هواء     -    )     الحرية

 (1)                                          كأنه        ملك يصرف أمرها بزماممن راكب متن الرياح  – 3

 استخرج من البيت السابق تعبيرا أعجبك ، مع بيان السبب . -

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

 (1)    ( بالمكتبةالحشد الكبير من المؤلفات  استمتعت بهذا) حقيقي  ل التعبير الخيالي التالي إلى    حو   -  4 

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

 

 

 : الرسم الهجائي  -رابعا

 

 أكمل كل فراغ بالكلمات الصحيحة هجائيا مما بين القوسين فيما يأتي : -1

                                                     (4½)جريئا (                                -جريأ    -دعا     -دعى     -المرء  –المرأ )               

 ي الحق (ف............ مع أخيه المسلم ، وأن يكون   ............ تسامح إلى اإلسالم  .........)

 (1½)                                           صوب الخطأ اإلمالئي فيما تحته خط في الجملة اآلتية : -2

ا للصالة     التصويب : ................................... وضوئاتوضأ الرجل  -                                                                صحيح 

 (4)                                                   :فيما يأتي  بين القوسين  بالمطلوب أكمل كل فراغ  -3

 ( ينتهي بألف لينة مقصورة فعل.                  )  المسلم بين الصفا و المروة.....................  -

 (مقصورة) كلمة انتهت بألف لينة       ...................... طالب متفوق                             -
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 خامسا: السالمة اللغوية.

 (3)                                :            ضع في الفراغات التالية ما يطلب منك بين األقواس – 1

 

 للخبر ( احاصالن على أعلى الدرجات                      ) مبتدأ مطابق   ............ -

 للمبتدأ () خبرا مطابقا       في تصميم المنازل                ..............المهندسون  -

 

ب الخطأ   - 2   (3)                                          للكلمات التي تحتها خط فيما يلي :  النحوي           صو 

  ..............الصواب              .           في الحديقة جميلتان  الزهرتين -
  ...............الصواب                       . مجتهدينالعاملون في المدرسة  -

 

 (1½)                                                             .جملة فعلية  أكمل الجملة التالية بخبر – 3

 ........................................................الجندي الشجاع  -

 

 (1½)                                                               . ل الجملة البسيطة التالية ممتدة اجع – 4

 .طلب العلم واجب -

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

 (1½)                                      وغير ما يلزم .،  اسمية  جملة حول الجملة الفعلية التالية إلى -1

 يحرص الكويتيون على تحصيل العلم  النافع . -
..................................................................................................................... 

 

 

 (1½)                      وغير ما يلزم .، التالية إلى خبر جملة اسمية  الجملةحول الخبر المفرد في  -6

 )  المسلم صادق .( -
....................................................................................................................... 
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 :التعبير -سادسا   

 كلمات بل عمل و إخالص و عطاء "" حب الوطن ليس مجرد 

مراعيا أدوات الربط و عالمات الترقيم ، مستخدما فنا  في حدود عشرة أسطر ، السابق المعنىاكتب في 

 حدا مما يأتي :وا

رسالة لصديقك تحثه فيها على تحويل أقواله في حب وطنه إلى أفعال ، و تدعوه فيها لزيارة وطنك و  -1

 السياحية .التعرف على معالمه 

 واجبك نحوه .تبين عن أفضال وطنك عليك ، و اتتحدث فيه ثالث فقرات -2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 التوفيق والنجاحأطيب األمنيات ب مع انتهت األسئلة
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