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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  تكتبها يف  اأن  فعليك  اإجابتك. يف حال عدم وجودها  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 35 �ضوؤااًل, منها 30 �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: 75 دقيقة.  
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, واعنِت ب�ضحتك واهتم بنظافتك, وا�ضهْم يف 
ّ
 ـ يف حت�ضيِلَك العلمِي

ّ
من ن�ضائح  والدي: "اجتهْد ـ يا ُبَنِي

 باملدر�ضِة".
ّ
العمِل الّتطوعِي

اأُيّ الكلمات التي حتتها خط ر�صمْت ر�صًما اإمالئيًا غري �صحيح؟  1  

اجتهد اأ 

اعنت ب 

اهتم جـ 

ا�ضهم د 

اقراأ العبارة، ثم اأجب عن ال�ص�ؤالني: )2 – 3( 

�ضاَرِة ااْلإِْن�ضاِنَيِّة َلْي�َص َي�ضرًيا ِبامْلَقايي�ِص  اإَِنّ الَنّاِظَر اإِىَل االإمارات ـ ِبَعنْيِ اْلَعْدِل ـ ُيْدِرك اأََنّ اإِ�ْضهاَمها يف احْلَ

ُكِلّها. َوَهْل َلُه اأَْن ُيْدِرك َغرْيَ ذِلَك  

ما اإعراب الفعل الذي حتته خط؟  2  

فعل م�ضارع مرفوع. اأ 

فعل م�ضارع من�ضوب. ب 

فعل ما�ص مبني على ال�ضم. جـ 

فعل ما�ص مبني على الفتح. د 

ما عالمة الرتقيم التي يجب و�صعها داخل املربع؟  3  

).(  الّنقطة اأ 

),(  الفا�ضلة ب 

)!(  عالمة التعجب جـ 

)؟(  عالمة اال�ضتفهام د 
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ًة تَْنَمِ�يًَّة �صاِمَلًة(؟ ما االإعراب ال�صحيح للكلمة التي حتتها خط يف جملة: )تَ�ْصَهُد االإمارات نَْه�صَ  4  

مبتداأ مرفوع. اأ 

خرب مرفوع. ب 

فاعل مرفوع. جـ 

نائب فاعل مرفوع.  د 

ٍة  َلْيِه ِر�ضاَلَة َمَوَدّ ديِقِه �ضعيد, َفَكَتَب اإِ انتقَل حممٌد اإىل مدر�ضتِه اجلديدِة, وبعَد ُمّدة ا�ْضتاَق اإىل �ضَ

ُه  فيها َعْن حاِلِه, َوَحَثُّه ِمْن ِخالِلها َعلى الَتّزاُوِر والّتوا�ضِل. َوِعتاٍب,اأَْخرَبَ

كم فعاًل متعديًا يف العبارة؟  5  

1 اأ 

2 ب 

3 جـ 

4 د 

بان؛ ف�صتق�ُل اأعظَم حديٍث تَنَدُم عليه ط�َل حياتَك(! ماذا تفهم من عبارة: )تَكّلْم واأنَت َغ�صْ  6  

الدعوة اإىل التكلم اأثناء الغ�ضب. اأ 

الدعوة اإىل الغ�ضب اأثناء التكلم. ب 

التحذير من الغ�ضب اأثناء التحدث. جـ 

التحذير من التحدث اأثناء الغ�ضب. د 

، ثَُمّ اأجبُت عنُه(؟  ماذا اأفادْت ) ثَُمّ ( يف جملة: )قراأُت ال�ص�ؤاَل بتاأٍنّ  7  

الَتّْخيري اأ 

الرتتيب والرتاخي. ب 

الرتتيب والتعقيب. جـ 

ُمْطَلُق اجلْمِع وامل�ضاركة. د 
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اقراأ الن�س االآتي، ثم اأجب عن االأ�صئلة: )8 – 12( 

ه1 – ِباأر�ضِ ن�ضاأُت  ودرجُت حتَت �ضمائهوطني 

ة2 – ُقَوّ دري  �ضَ ــهومنحُت  ــوائ وَه ِبَن�ضيِمه 

ِبائهمـــاء احلـــيـــاة �ــربــُتــه3 – ارتــَويــت  ـــا  مَلّ

ِعّزة4 – ج�ضمي  بغذائهومالأت  اأغــتــذي  اإْذ 

ــا له5 – ــديًّ ــن ــّل ُج ــاأظ ــض لوائه� حتت  واأعي�ص 

لم اأعمل جاهًدا6 – ّ ــائــهيف ال�ضِ ــن ــه وب ــائ ــض ــر� ل

الَوغى7 – يوم  يف  اأعدائهواأكون  على  ــًدا  اأ�ــض

ــه8 – اأر�ــضَ يفدي  ــهفــاحلــُرّ  ــائ ــدم وبـــــــالَده ب

ما الفكرة التي ال متثل  م�صم�ن االأبيات ال�صابقة؟  8  

موطن ال�ضاعر ون�ضاأته. اأ 

حنني ال�ضاعر اإىل الوطن. ب 

الت�ضحية من اأجل الوطن. جـ 

ف�ضل الوطن على ال�ضاعر.  د 

ما ال�صفة التي تُعد مفتاًحا ل�صخ�صية ال�صاعر؟  9  

الوفاء اأ 

ال�ضجاعة ب 

االنتماء جـ 

االجتهاد د 

ما معنى كلمة "دَرْجت" يف ال�صطر الثاين من البيت االأول؟  10 

م�ضيت  اأ 

حبوت  ب 

منوت  جـ 

ع�ضت د 
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ما البيتان اللذان يدالن على معنى"التفاين من اأجل ال�طن"؟  11 

االأول واخلام�ص اأ 

الثالث وال�ضاد�ص ب 

الرابع وال�ضابع جـ 

اخلام�ص والثامن د 

ما �رشح ال�ص�رة البيانية ال�اردة يف البيت ال�صابع؟  12 

�ضبه ال�ضاعر نف�ضه باالأ�ضد.  اأ 

�ضبه ال�ضاعر الوغى باالأ�ضد. ب 

�ضبه ال�ضاعر االأعداء باالأ�ضد.  جـ 

�ضبه ال�ضاعر االأ�ضد بنف�ضه. د 
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اقراأ احل�ار الذي دار بني املعلم وتلميذه، ثم اأجب عن االأ�صئلة: )13 – 18(

ُم جميع الَنّا�ص. قال املُتعِلُّم: �ضاأحرَتِ
 

 املعلم: اإذن يبادلوك االحرتام.

 قال: �ضاأ�ضاعد الفقراء.

 اإذن تنال الثواب احل�ضن.

 قال: �ضاأ�ضحُب الرفاق االأخيار و�ضاأبتعُد عن االأ�رار.

 اإذن �ضت�ضون �ضمعتك.

 قال: �ضاأكرم ال�ضيف.

 اإذن فاأنت �ضتحافظ على تقاليد اجلدود.

 قال: لن اأجرح �ضعور اأحٍد من النا�ص.

اإذن فل�ضوف يحبك اجلميع ويحرتمونك.

ما العالقة اللغ�ية التي تربط ق�ل املعلم بق�ل تلميذه؟  13 

�ضبب اأ 

نتيجة ب 

تف�ضري  جـ 

تعليل د 

جاء يف احلديث ال�ريف:"املرء على دين خليله فلينظر اأحدكم من يخالل". 

اأي جملة من جمل الن�س االآتية تتفق مع م�صم�ن احلديث ال�رشيف؟  14 

�ضاأحرتم جميع النا�ص.  اأ 

�ضاأ�ضحب الرفاق االأخيار.  ب 

�ضاأكرم ال�ضيف.  جـ 

لن اأجرح �ضعور اأحد. د 
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اأي �صفة من ال�صفات االآتية تعد �صفة رئي�صة يف �صخ�صية املعلم؟   15 

غيب  الرَتّ اأ 

االإْقناع  ب 

ية  اجلِدّ جـ 

الّتعزيز د 

ما داللة ا�صتخدام ال�صني يف اأق�ال املتعلم؟  16 

االعرتاف اأ 

االإقرار ب 

املماطلة جـ 

العزم د 

ما الغر�س البالغّي الأ�صل�ب اال�صتفهام يف اجلملة: ) األي�س من االأف�صل االهتمام بالعلماء(؟  17 

التقرير اأ 

التوبيخ  ب 

الن�ضح  جـ 

النفي د 

اأي جملة من اجلمل االآتية حذف منها وجه ال�ّصبه؟  18 

الكتاب خري �ضديق لالإن�ضان. اأ 

اأنت حتاكي البحر �ضماحة وكرًما. ب 

النا�ص كاأ�ضنان امل�ضط يف اال�ضتواء. جـ 

حتلق الطائرات كالن�ر �ضكاًل. د 
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اقراأ الفقرة، ثم اأجب عن ال�ص�ؤالني: )19 – 20(

 "اإن املعلمني عدة االأمة يف �ّرائها و�ّرائها؛ فاملعلم يجلو اأفكاَر النا�ضئني, وي�ضلحهم بالعلم؛ 

ليفتكوا باجلهل, فهو ُي�ضعل امل�ضباح املنطفئ, وُينبت االأر�ص امْلَوات".

ما ال�رشح ال�صحيح لل�ص�رة البيانية التي حتتها خط؟  19 

�ضبه اجلهل بالعدو.  اأ 

�ضبه اجلهل بال�راء.  ب 

�ضبه اجلهل بامل�ضباح املنطفئ. جـ 

�ضبه اجلهل باالأر�ص اخلراب. د 

ما االأ�صل�ب الذي وّظفه الكاتب؛ كي يدعم فكرته التي عرب عنها يف الفقرة ال�صابقة؟  20 

املثال اأ 

الت�ضاد ب 

املجاز جـ 

التوكيد د 
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اأي اجلمل االآتية تنقل الر�صالة التي تعرب عنها ال�ص�رة؟  21 

معظم النا�ص ال يوؤيد التغيري. اأ 

التغيري �ضعب كاالأعمال ال�ضاقة. ب 

يتذمر الفا�ضلون عند تطبيق التغيري. جـ 

الف�ضل طريق النجاح يف كل تغيري. د 

االأم: عدَت باكًرا يا  عبد الرحمن!
 

 عبدالرحمن: ا�ضتاأذنُت قبل انتهاء احل�ضة االأخرية؛ ال�ضداع يفتك براأ�ضي.

عبدالرحمن يخاطب نف�ضه وهو يدخل غرفته: �ضاأبذل كل ما يف و�ضعي الإجناز امل�روع االآن.

اأي اجلمل االآتية اأقرب اإىل املنطق بناء على احل�ار ال�صابق؟  22 

عبدالرحمن اآمله راأ�ضه فعاًل؛ فا�ضتاأذن. اأ 

عبدالرحمن تهرب من ح�ضور احل�ضة؛ فتمار�ص. ب 

عبدالرحمن علل تهربه؛ باأنه �ضيبذل ق�ضارى جهده الإمتام امل�روع.  جـ 

عبدالرحمن تهرب من الدر�ص االأخري؛ لينهي واجبه املنزيل املتاأخر. د 

التغيري!
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اقراأ البيتني، ثم اأجب عن ال�ص�ؤالني: )23 – 24(

قال ال�ضاعر:

َكُرمت اأح�ضابنا  واإْن  نَتِّكلَل�ْضنا  االآبـــاء  على  يوًما 

ــنــا اأوائــُل كــانــت  كما  فعلواَنــْبــنــي  ما  تبني وَنفعُل مثل 

ما م�صدر فخر ال�صاعر واعتزازه يف االأبيات ال�صابقة؟  23 

االعتماد على نف�ضه. اأ 

اإجنازات االآباء واالأجداد. ب 

اقتداوؤه باالأ�ضالف يف اجلد واالجتهاد. جـ 

احل�ضب والن�ضب الرفيع الذي ينتمي اإليه. د 

ما ن�ع "ما" التي حتتها خط يف البيت الثاين؟  24 

تعجبية اأ 

نافية  ب 

مو�ضولة  جـ 

ا�ضتفهامية  د 
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 قيل قدميًا: ما َنَحل والٌد ولَده من نحٍل اأف�ضل من اأدب ح�ضن.

ما املق�ص�د باملق�لة ال�صابقة؟  25 

الوالد البار يقّدم لوالده اأف�ضل ما عنده. اأ 

الوالد ماأمور بتوفري النفقة والعطاء الأبنائه. ب 

طاعة الوالد عالمة من عالمات االأدب واالأخالق. جـ 

حّق الولد على الوالد اأن يح�ضن تربيته روحًيّا وبدنًيّا. د 

ما الر�صم االإمالئي ال�صحيح للكلمة التي حتتها خط يف اجلمل اال�صتفهامية االآتية؟  26 

اأالختبار يقي�ص قدرات الطالب املختلفة؟ اأ 

اآالختبار يقي�ص قدرات الطالب املختلفة؟ ب 

اأاإالختبار يقي�ص قدرات الطالب املختلفة؟ جـ 

اأاالختبار يقي�ص قدرات الطالب املختلفة؟ د 
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اقراأ االأبيات االآتية، ثّم اأجب عن االأ�صئلة: )27 – 30(

َحكيمًا َتلقى  اأَن  الَعي�ُص  املُ�ضيبَيطيُب  َوالــَظــُنّ  الِعلُم  ــذاُه  َغ

َجهل ُكِلّ  حرَيَة  َعنَك  ُف  االأَديــبَفَيك�ضِ َيعِرُفُه  الِعلِم  َفَف�ضُل 

َدواُء ــُه  َل َلي�َص  احِلــر�ــصِ  َطبيب�َضقام  ــُه  َل َلي�َص  اجَلهِل  َوداُء 

عالم حتّث االأبيات ال�ّصابقة؟  27 

جمال�ضة العلماء.  اأ 

معاجلة احلر�ص.  ب 

العناية باالأدب.  جـ 

البحث عن الدواء. د 

ما الّذي اأراده ال�ّصاعر من ق�له: ) َغذاُه الِعلُم ( يف البيت االأول؟  28 

َترّبى بالعلم. اأ 

يتخذ العلم مهنة. ب 

ي�ضاعد على الّتعّلم.  جـ 

ياأخذ اأجًرا على الّتعليم. د 

ما مرادف كلمة "�صقام" يف البيت الثالث ؟  29 

مر�ص اأ 

�ضفاء ب 

جهل جـ 

دواء  د 

ل؟ اأّي جملة من اجلمل االآتية تعرّب عن "داُء اجَلهِل" بت�صبيه مف�صّ  30 

اجلهل مثل الّداء. اأ 

اجلهل يحاكي الّداء يف �رره.  ب 

اجلهل داء ملا ي�ضّببه من اأذى. جـ 

اجلهل داء ال ميكن ال�ّضفاء منه. د 
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لالأ�صئلة )31 – 35(: اكتب اإجابتك يف املكان ال�صحيح امل�صار اإليه برقم ال�ص�ؤال يف كتيب االإجابات.

اقراأ الفقرة، ثم اأجب عن ال�ص�ؤالني:)31 – 32(

اأعطى رجٌل امراأًة �ضاأَلْته مااًل كثرياً, َفالَمُه اأ�ضحابه, فقالوا: اإنها التعرفك, واإمنا ير�ضيها الي�ضري. فقال:
 

اإن كانت تر�ضى بالي�ضري فاإنني ال اأر�ضى اإال بالكثري, واإن كانت ال تعرفني فاأنا اأعرف نف�ضي.

هل املربرات التي ذكرها الرجل مقنعة؟ علل ما تق�ل.  31 

هل تعتقد اأن اأ�صحاب الرجل على حق؟ ا�رشح وجهة نظرك يف �ص�ء اأحداث الق�صة  32 
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اقراأ الن�ص، ثم اأجب عن االأ�صئلة: )33 – 35(

 بعد ُكِلّ مدر�ضٍة؛ الأنها 
َّ
الطبيعُة هي املدر�ضُة التي ينبغي اأن ت�ضِبَق كَلّ مدر�ضٍة, وترافَق ُكَلّ مدر�ضٍة, وت�ضتمر

املدر�ضُة التي ُيعلُم اهلُل من خاللها االإن�ضاَن.

وُدرو�ضها م�ضتمرٌة, ال ينق�ضها اإال العقول التي حُتب املعرفَة. فهي ُتقدُم يف ُكِلّ حلظٍة اإىل كِلّ طالِب علٍم, 

فوق ما قّدمْت "الإ�ضحاق نيوتن", حتى عرَف نظام اجلاذبية.

انظروا ال�ضجرة كيف ُتعطي ثمارها ب�ضمٍت و�ضخاٍء, من غري اأن ت�ضاأَل َمِن الذي اأخذ! تعلموا ِمَن ال�ضنابِل 

كيف يكون العطاُء و الوفاُء! وِمَن النحلِة ماذا تفعلون, وِمَن النملِة كيف تداأبون! تعلموا ِمَن الَنّ�ِر كيف 

يكون فر�ُص االحرتام! وِمَن االأنهاِر كيف تكوُن اخلدمة! وِمَن الف�ضوِل تعلموا النظاَم, وِمَن االأمواِج 

املثابرة!

تعلموا ِمَن الِقمِم كيف يكوُن الوقاُر! وِمن جذوِع االأ�ضجار كيف يكون الر�ضوُخ يف اخلرِي, وِمْن 

جذورها كيف تكون الت�ضحيُة يف �ضبيل االآخرين!

ملاذا تُعّد "مدر�صة الطبيعة" عن�انًا منا�صبًا مل�صم�ن الن�س؟ و�صح بال�رشح   33 

�ص الكاتب �ضفة الت�ضحية جلذور االأ�ضجار يف الفقرة االأخرية. خ�ضَّ

هل ُوفق الكاتب يف تخ�صي�صه؟ ف�رش اختيارك  34 

يقول الكاتب يف الفقرة الثانية: "ودرو�ضها م�ضتمرة, ال ينق�ضها اإال العقول التي حتب املعرفة".

اإالم يدع� الكاتب يف ق�له ال�صابق؟ و�صح بال�رشح  35 
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