
ٌّة     ٌّة العربٌة السورٌة                     النموذج االسترشادّي المتحان ماّدة اللغة العرب  الجمهور

ًّ وزارة التربٌة                             الصّف                الثامن األساس

                                                                                                                   

042ة:الدرج  

 أوالً: النصوص والمطالعة والتطبٌق: 

اعر نبٌه سالمة:قال الش    

 بًص   ت منهم وكلَّ م  وكلَّ بنت ٍ ن               ة     ـــــئوناش   ا  ومً أشٌــاخق   أحب   -1

وا  -2  ب  ــالكت هم فً سائر  دوا ذكر  فخل                   كرا  ـمبت كان   عوب بعلمٍ ش  لاغذ 

 ب  ث  وعن ك   عدٍ فً ب   الحرف   لتنشر                   ةً ـــثقلم   ن  ــــهم بالفن  ت سفائ  سار   -3

 هب  كالش   وا باألمس  م  س   قومٍ  عن مجد         ردى لوا ب  لوا العاصً س  س   رات  لوا الف  س   -4

 ً  ــــأب لكل   إجالال   ق  طر  ٌ   هر  والد                 م   ـهت  م  ـت شكٌـفما الن   اة  ــــم األبه   -5

 /( درجات 5لكلّ سؤال ) درجة  05/ا ٌأتً: ممّ  جابة الصحٌحة من كلّ اختر اإل . أ

 :قومه الفكرة العامة للنّص: حّب الشاعر -1

اهر   ج  –والتغن ً بأمجادهم  ب   - أ  والعلوم التً نشروها. -والفنون التً برعوا فٌها  د -ومستقبلهم الز 

ٌّة شاهد على أمجاد األجداد /  -0                      : ً فكرة البٌته الفكرة اآلتٌة:/األرض العرب

ل              -أ  الخامس  -د   الرابع      -جالثانً             -  باألو 

                     :نشر دور أبناء الوطن فً ح الشاعر فً البٌت الثالث:وضّ  -3

 العدل والتسامح -د         الفن واألدب  -ج         صناعات والحرفال -ب         العلوم - أ

                                              الشعور العاطفً فً البٌت الخامس: -4

 ألم  -د فرح        -ج       اعتزاز  -ب       حزن - أ

د: ) اللغة العربٌة لغة الجمال (: -5 ٌّ                                                                             من مالمح جمال اللغة العربٌة كما ورد فً نص د. محمود الس

 الشكل فً فهم الكلمات  جمال الضبط ب –االنسجام الموسٌقً والتناغم فً األصوات    ب  - أ

 إرسال األمثال فً أنصاف األبٌات. –قراءة بعض التراكٌب العربٌة من الٌمٌن إلى الٌسار  د  -ج  

 / درجة65/ أجب عن األسئلة اآلتٌة: -ب

 درجات/ 12/.                                      وافٌا   شرحا   اشرح البٌت الخامس من النص   -1

  درجات / 4/                   .             (العلمكلمتٌن تنتمٌان إلى مجال )  ص  هات من الن -2

 درجات/ 6/     منهما.                               ح كال  فً البٌت الثانً سبب ونتٌجة، وض   -3



4-   ٌ  درجات/5/ .ح ذلك من فهمك البٌت الثالثة للعرب على العلم، وض  لم تقتصر اإلنجازات الحضار

 درجات/ 12/ للتشابه بٌنهما على البٌت الذي تلتقً فكرته فكرة البٌت اآلتً، واذكر وجها   دل   -5

ٌد قومً فانتسب  إْن تجد أكرم  من قومً رجاال          قال عمر أبو رٌشة: هؤالء الص 

 درجة/ 15/                                  صٌدتٌن: ا تحفظ من إحدى القثالثة أبٌات مم  اكتب   -6

 ) من تجارب الحٌاة ( للشاعر زهٌر بن أبً سلمى –) دمشق( للشاعر عبد هللا ٌوركً حالق       

ٌ ات فً القرن الماضً بحسب ما ورد فً مقالة  الطلبة من  بم  كان ٌتنافس وٌتماٌز -7 جٌل السبعٌن
.                                                ) الحداثة الغربٌة والتقلٌد العربً ( الدكتورة بثٌنة شعبان

                 درجة /                     15/

 رجة /د 05/ ت اآلتٌة بما ٌناسبامأل الفراغا -ج

 درجات/ 12/      كٌب )القوم شهب( تشبٌه، المشبه..............، المشبه به...............رفً الت-1

، نوعه................ ( كثب –فً قولنا )ب عٍد -2  ً  / درجات 5/                           محسن بدٌع

 / درجات 5/    من مصادر الموسٌقا الداخلٌة فً البٌت الثانً تكرار األحرف ، المثال...........-3

 / درجات 5/                                              ...........قٌمة، هً..... الخامسالبٌت  فً-4

 درجة(53) واعد اللغة:: قثانٌاً 

 قال عمر حمد: نحن  أبناء  األ لى     شادوا مجداً وعال -1

 درجات/ 4/                            استخرج  من البٌت السابق ضمٌرا  منفصال  وآخر متصال  

ى إلى مفعولٌن فعال   من إنشائكجملة فً هات   -2  درجات/ 6/ أصلهما مبتدأ وخبر .           تعد 

 /درجة 02/                               .مفرداتإعراب من النص   ط وضع تحته خأعرب ما  -3

ً  لكلمة  -4  درجات/ 5/                                                    (؟إجالل)  ما الوزن الصرف

 درجات/ 5/                    ( فً معجم ٌأخذ بأوائل الكلمات؟      النتأٌن تجد معنى كلمة )  -5 

ٌ ناكتب فقرة من سطرٌن  -6 ٌن من مستعمال  النكرة ، (نسانٌةدور العرب فً بناء الحضارة اإل) ا فٌه تب ونوع 

 درجات / 12/                          .                                                                المعرفة

   درجات/ 3/                                                   (. بردىل كتابة األلف اللٌنة فً كلمة )عل  -7   

 

 

 



 (درجة  65 ) :: التعبٌرثالثاً 

 (د 52بداعً )التعبٌر اإل - أ

 :اكتب فً واحٍد من الموضوعٌن اآلتٌٌن 

ال سهر اللٌالً(  -1 ٌ   اكتب موضوعا   ،)قٌل: م ن طلب الع  ٌ ن فٌه أهم ة المثابرة فً متابعة التحصٌل تب

  ً  الذي تصبو إلٌه.تحقٌق هدفك ودور التنظٌم والتخطٌط فً   ،العلم

ٌ نا  دور القراءة فً تثقٌف  رض الكتاب. اكتب موضوعا  تصف فٌهقمت بزٌارة إلى مع  -2 تلك الزٌارة، مب
 اإلنسان وبناء شخصٌته.

 (د15التعبٌر الوظٌفً ) - ب

ذكر شروط التعلٌمات  ، مراعٌا  اكتب التعلٌمات واإلرشادات المناسبة لزٌارة دار الرعاٌة الخاصة بكبار السن  

 واإلرشادات.

 درجات(7رابعاً: الخّط واإلمالء: )

                                                            /درجتان/                       غّذوا الّشعوب بعلٍم كان مبتكراً :     الرقعة اكتب العبارة اآلتٌة بخط -1

ً  الٌقل  عن عشر كلمات وال نص   - -2 ٌ ملى على الطالب فً قاعة  ٌتجاوز خمس إمالئ عشرة كلمة 

 درجات/ 5/                                                                                       االمتحان.

 

 انتهت األسئلة                                             

 

 

 

 

 


