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مار�س 2011

تعليمات االختبار

الرجاء التاأكد من ح�ضولك على ورقة اإجابة اإ�ضافًة اإىل ورقة االختبار.  

الرجاء التاأكد من �ضحة بياناتك: ا�ضمك وتاريخ ميالدك ورقم eSIS يف امل�ضاحة املخ�ض�ضة يف   

م�ضتخدمًا  لها  املخ�ض�ص  املكان  يف  تكتبها  اأن  فعليك  وجودها  عدم  حال  يف  اإجابتك.  ورقة 

االأرقام احلديثة: 3, 2, 1.

الرجاء التاأّكد من مطابقة مادة االختبار وال�ضف يف ورقة االإجابة مع ورقة االختبار.  

اخرت االإجابة ال�ضحيحة من بني االإجابات املحتملة اأ, ب, ج, د, وظّلل الدائرة يف ورقة االإجابة.  

يت�ضمن هذا االختبار 30 �ضوؤااًل, منها 25 �ضوؤااًل من نوع االختيار من متعدد, و5 اأ�ضئلة مفتوحة.  

الرجاء ا�ضتخدام قلم الر�ضا�ص لتظليل دائرة االإجابة ال�ضحيحة التي حددتها يف ورقة االإجابة.  

اإذا اأخطاأت يف اإجابتك, فامُح كلًيّا التظليل ثم ظّلل دائرة اإجابتك اجلديدة.   

تاأكد اأن كل الدوائر يف ورقة اإجابتك مظللة.  

5 من االأ�ضئلة ذات االإجابة املفتوحة تتطّلب منك اأن تكتب اإجابتك يف امل�ضاحة املخ�ض�ضة لها يف   

ورقة االإجابة م�ضتخدمًا قلم احلرب االأزرق اأو االأ�ضود. 

الوقت املخ�ض�ص لالإجابة عن االأ�ضئلة: 60 دقيقة.  
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اأَْنَت َفًتى َطِيٌّب, اأََت�ْضعى ـ جاِهًدا ـ مِلُ�ضاَعَدِة واِلَدْيَك  

ما عالمة الرتقيم ال�صحيحة التي يجب و�صعها داخل املربع؟  1  

).(  الّنقطة اأ 

):(  النقطتان الراأ�ضيتان ب 

)!(  عالمة التعجب جـ 

)؟(  عالمة اال�ضتفهام د 

ما اإعراب الكلمة التي حتتها خط يف جملة: "اأبْني الوطن بَقَلمي وِمْعَويل"؟  2  

خرب اأ 

مبتداأ ب 

فاعل جـ 

مفعول به د 

اأُيّ فعل من اأفعال االأمر االآتية ُر�صم ر�صما ر�صًما اإمالئيًا غري �صحيح؟  3  

ِاْرَحْم اأ 

اأْر�ُضْم ب 

ِاْقَراأْ جـ 

ز اأَْنِ د 
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ر االإع�ضار القوي مدِمّ

ما جمع كلمة "اإع�صار" ؟  4  

اأعا�رص  اأ 

اأعا�ضري ب 

اأع�رصة  جـ 

مع�رصات د 

كان االأب يّدخر الأ�رصته من خريات االأر�ص, و يت�ضّدق بالباقي.

ما �صّد الكلمة التّي حتتها خّط؟  5  

يزرع  اأ 

ينفق  ب 

يخّبئ  جـ 

يعيد  د 



4

ال�صف اخلام�س – القراءة العربية

اقراأ الفقرة االآتية، ثم اأجب عن االأ�صئلة: )6 – 8(

بالّتعليم,   
ّ
تهتم الّتي  هي  املتقّدمة  والّدولة  امل�ضتقبل,  وبّوابة  احل�ضاراِت,   

ُ
�ُضَلّم الِعلم 

اأُيّها  ـ  واأنت  اأف�ضل.  وغًدا  كرميًة  حياًة  لهم  ت�ضمن  الّتي  الّنافعة  بالعلوم  اأبناءها  وتزّود 

 يف نه�ضِة دولِتك فعليك حت�ضيَل العلِم, واالهتماَم 
َ
موُح ـ اإذا اأردَت اأن ت�ضهم التلميُذ الَطّ

بالدرو�ِص؛ لتكون فرًدا نافًعا لدولتك واأّمتك.

ما الفكرة الرئي�صة يف الفقرة ال�صابقة؟  6  

االإميان بقيمة الطموح. اأ 

اأهمية العلم يف نه�ضة الدول. ب 

الدرا�ضة توؤدي اإىل النجاح. جـ 

حت�ضيل العلم واجب على كل فرد. د 

اإالم يعود ال�صمري يف الكلمة التي حتتها خط؟  7  

احل�ضارات اأ 

بـوابـة ب 

الـدولـة جـ 

املتـقدمـة د 

"عليك حت�ضيَل العلِم... لتكون فرًدا نافًعا"
2 1

1  ؟ 2  باجلملة   ما عالقة اجلملة    8  

تعليل اأ 

متثيل   ب 

�ضبب  جـ 

تاأكيد د 
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كها الَنّ�ضيم العليُل.  اأُحُبّ اأْن اأمِتّع  ناِظرَيّ بقطرات الَنّدى التي ُيداعبها وُيحِرّ

ما اإعراب الكلمة التي حتتها خط؟   9  

خرب اأ 

فاعل ب 

مفعول به جـ 

مبتداأ موؤخر د 

اأي الكلمات االآتية ُر�صمت فيها الهمزة ر�صًما غري �صحيح؟  10 

الُبوؤَْرُة اأ 

الّت�ضاوؤُُل ب 

ُم وؤْ ال�ضُّ جـ 

امْلَ�ْضوؤَلة د 
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اقراأ الن�س، ثم اأجب عن االأ�صئلة: )11 – 14(

تغريًدا,  �ضمع  عندما  حجرته,  يف  �ضعيٌد  كان   

على  يقف  جمياًل  بلباًل  فراأى  نظر  ثم  اإليه,  فاأن�ضت 

�ضعيف. ب�ضوت  د 
ّ
يغِر اك 

َّ
ب ال�ضُّ بجوار  �ضجرٍة  فرع 

البلبل   فاإذا  النظر  واأْنَعم  البلبل,  نحو  �ضعيد  ذهب   

مك�ضور اجلناح. اقرتب منه, واأم�ضكه برفق وعاجله, ثم 

م له احَلَبّ واملاء. عُه فيه, وقَدّ جاء بقف�ٍص جميٍل, وو�ضَ

واأ�ضبح  �ُضفي,  حتى  بالبلبل  يعتني  و�ضعيٌد  اأياٌم,  ت 
ّ
مر

البلبل,  واأطلق  القف�ص  �ضعيد  فتح  الطريان.  على  قادًرا 

د يف الف�ضاء ب�ضوتك اجلميل!
ّ
وقال له: غِر

 11  ما احلدث االأ�صا�صّي يف الق�صة؟

�َضماع التغريد. اأ 

َفتح القف�ص. ب 

ُمداواة البلبل. جـ 

اإِطعام البلبل. د 

ما املق�صود من اجلملة التي حتتها خط يف الفقرة االأوىل؟  12 

اْنتَبه اأ 

َراأى  ب 

ز  رَكّ جـ 

الَحظ د 
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مب ت�صف �صعور �صعيد عندما اأطلق البلبل؟  13 

الر�ضا اأ 

الفرح ب 

احلزن جـ 

الندم د 

ما املغزى من الق�صة؟  14 

ُحب الطيور. اأ 

فق باحليوان. الِرّ ب 

ُحرية الكائنات. جـ 

َتربية البالبل. د 
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ما اجلمع ال�صامل للكلمة التي حتتها خط يف جملة: ) يُحب اهلل من العامل اإتقان عمله(؟  15 

العمالة اأ 

العمالء ب 

العمال جـ 

العاملون د 

ا�ضطّف الطالب ُيحيون العلم, وُيعلنون حبهم للوطن, ف�ضكرهم معلمهم.

اأي من االأفعال التي حتتها خط يُعد فعاًل الزًما؟  16 

ا�ضطّف اأ 

ُيحيون ب 

يعلنون جـ 

�ضكرهم د 
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َوَطني, ما اأَْغالَك  

ما عالمة الرتقيم التّي يجب كتابتها داخل املربع؟  17 

).(  الّنقطة اأ 

),(  الفا�ضلة ب 

)!(  عالمة التعجب جـ 

)؟(  عالمة اال�ضتفهام د 

َف الِع... َوَقِد اْكَت�ضَ �ضْ  االأَ
ّ
ِي َئِة �َضْكٍل �ُضدا�ضِ

ْ
ِتها َعلى َهي

َّ
ت�ضنُع �َضّغاالُت الّنْحِل ُعيوَن َخِلي

َبَّعِة. َ
َة اأَْقوى واأَْمَتُ ِمَن الُعيوِن املُر

َّ
ي دا�ضِ

ُّ
الُعَلماُء اأََنّ ِتْلَك اُلُعيوَن ال�ض

ما اإعراب الكلمة التي حتتها خط؟  18 

مبتداأ اأ 

خرب ب 

ا�ضم اأّن جـ 

خرب اأّن د 

ُط للُم�ضتقبِل, وينظُر اإىل االأمام. اإَنّ االإن�ضاَن العاقَل هَو اّلذي ُيخِطّ

اأي اجلمل االآتية تُعد تطبيًقا للجملة ال�صابقة؟  19 

اأفهم الدر�ص. اأ 

اأتعّلم الأ�ضبح طبيًبا. ب 

اأهتم بواجباتي املدر�ضّية. جـ 

اأواظب على احل�ضور اليومي. د 
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اقراأ الّر�صالة االآتية ، ثّم اأجب عن االأ�صئلة: )20 – 25(

ابني الغايل,

�رُصرُت - اأنا ووالدُتَك - باالأخباِر امْلُفِرحة التي احتوتها ر�ضالتَك االأخرية 

امْلُوؤَّرخة يف العا�رص من ال�ّضهر اجلاري.

دارة يف  ّواأُْت ال�ضّ
َ
ُر ر�ضالتَك ِبَقولك: "اأبي, لقد َتب وكيف ال ُن�رَصُ بها واأنَت ُت�ضِدّ

ة"! وذلك مدعاٌة للفخِر؛ فعمُلك 
ّ
 يف ماّدة الّلغة العربي

ّ
م�ضابقة الّتعبري الكتابي

ون يف املناهج والّتقومي. فيا له من عمٍل  ها املخت�ضّ
ّ
ٌم وفَق املعايرِي اّلتي اأقر َكّ ُمَ

َطتنا اإ�رصاُرَك على دخوِل م�ضابقٍة اأخرى يف 
ْ
رائٍع قمَت به! ولقد زاد يف ِغب

, و �ضتفوز فيها – اإن �ضاء اهلُل – 
ّ
املجال نف�ضه على م�ضتوى دول اخلليج العربي

 .
ّ
لترت�ّضَح للّت�ضاُبق على م�ضتوى الوطن العربي

 
ّ
 اأْن يكوَن التوفيُق حليَفك الّدائَم, واأرجو اأن ي�ضتمر

ّ
, واأمتنى

َّ
ُبورْكَت ياُبني

ِة وَتعُلمها؛ حتى ن�ضنع اأجمادنا؛ فاللغة  عنواُن 
ّ
اأبناوؤنا جميًعا يف درا�ضة العربي

ُهِوَيِّتنا, وُلغُة قراآنِنا, َوِوعاُء ح�ضارتِنا.

ل واإليه ُننيب. وما توفيُقنا اإال باهلل عليه نتوَكّ

والدك,

ممد �ضامل
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ما �رسُّ �صعادة الوالدين؟  20 

تفوق ابنهما يف درا�ضته. اأ 

اإتقان ابنهما لّلغة العربّية. ب 

ح�ضول ابنهما على املركز االأول يف امل�ضابقة. جـ 

م�ضاركة ابنهما يف م�ضابقة على م�ضتوى الوطن العربي. د 

اأي اجلمل االآتية �صحيحة، بناء على ما ورد يف الفقرة االأوىل؟  21 

ت�ضَلّم االأب الر�ضالة يف اليوم العا�رص.  اأ 

ت�ضَلّم االبن الر�ضالة  يف اليوم العا�رص.  ب 

كَتب االأب الر�ضالة  يف اليوم العا�رص. جـ 

كَتب االبن الر�ضالة يف اليوم العا�رص. د 

ر"  يف الفقرة الثانية؟ ما معنى كلمة "تُ�صِدّ  22 

َتبداأ اأ 

َتكتب ب 

ُتربز جـ 

ُترّكز د 

اإالَم يهِدُف االأب من ر�صالته؟  23 

ت�ْضجيع ابنه وحتفيزه. اأ 

تفّقد م�ضار درا�ضة ابنه. ب 

اإْعالم ابنه مبوافقته على امل�ضاركة.  جـ 

ف مركز ابنه يف امل�ضابقة. تعُرّ د 
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ما مرادف كلمة "حليفك" يف الفقرة االأخرية؟  24 

ُمعيُنك اأ 

َزميُلك  ب 

مك  َق�ضَ جـ 

مَييُنك  د 

اأي اجلمل االآتية �صحيحة بناء على راأي االأب يف اللغة العربية يف الفقرة االأخرية؟   25 

اللغة العربية و�ضعت اآيات القراآن الكرمي.  اأ 

اللغة العربية غنية فهي جتاري متطلبات الع�رص. ب 

تقدم االأمة مرهون باحلفاظ على اللغة العربية. جـ 

وجوب املحافظة على اللغة العربية من املزالق كتابة حتدًثا. د 
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لالأ�صئلة )26 – 30(: اكتب اإجابتك يف املكان ال�صحيح  امل�صار اإليه برقم ال�صوؤال يف كتيب االإجابات.

اقراأ ن�س "اأمي الوفية"، واأجب عن االأ�صئلة: )26 – 29(

الَوفَيّْة1 – ــدي  اأَْف َمْن َرَعْت ُكَلّ ُعهوديِبَدمي 

َوَقْلبي2 – روحــي  ُّ  ُوجـــودياإّنها  ـــرصِ ــهــا � اإّن

ْة
َّ
ِبَدمي اأَْفدي الَوفي

َعذابا3 – ِمّني  ِطراباَحَمَلْت  وا�ضْ ــقــاًء  َو�ــضَ

�َضباٌب4 – ِمْنها  ــَذوى  �ضاباَف ْعِر  ال�ضَّ َو�َضواُد 

ْة
َّ
ِبَدمي اأَْفدي الَوفي

الُفوؤاِد5 – ــواُق  ــضْ اأَ� َوِعماديهَي  ِدْرعي  هَي 

فاِء6 – ِلل�ضَّ َرْمـــٌز  ــَي  اأُناديه َمْن  اأَْحلى  هَي 

ْة
َّ
ِبَدمي اأَْفدي الَوفي

ملاذا �صبّه ال�صاعر اأّمه بالّدرع و العماد يف البيت اخلام�س؟  26 

ملاذا يعد البيت الثاين اأبلغ يف التعبري عن العالقة بني ال�صاعر واأمه؟ و�صح بال�رسح.  27 

كّرر ال�ّضاعر جملة: "ِبَدمي اأَْفدي الَوفَيّْة" 

ما الر�صالة التي يريد ال�صاعر اأن ير�صلها لنا من خالل هذا التكرار؟  28 

كيف تكون م�صدًرا ل�صعادة اأمك؟ و�صح اإجابتك يف �صوء الق�صيدة.  اذكر نقطتني  29 
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اقراأ االإعالن، ثم اأجب عن ال�صوؤال: )30(

دورة تدريبية للنا�ضئني املقيمني يف اأبوظبي

حقق متيز االأداء الريا�صي بان�صمامك لنا

الزمن: ابتداء من  15 / 7  وملدة ثالثني يوًما

مكان االنعقاد: نادي التميز الريا�ضي - اأبوظبي

عبد العزيز عمره ع�رصون عاًما, ات�ضل من الكويت باإدارة النادي, للت�ضجيل يف الدورة.

هل تعتقد اأن عبد العزيز �صيكون اأحد امل�صاركني؟ علل اإجابتك.  30 
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