ثانويّة راهبات القلبين األقدسين
عين نجم
اللّغة العربيّة وآدابُها

األول 9112
اختبار 11 :1تشرين ّ
ي الثامن
ّ
الصف :األساس ّ
ال ُمدّة 01 :دقيقة

سس التقييم
معايير اإلجابة وأ ُ ُ
جرد والمزيد – ضبط أواخر الكلمات.
سرد ـ المسرى
األهداف :ال َّ
القصصي ـ ال ُم ّ
ّ
(بتصرف)
النص :ونجوتُ من الغرق!  -كامل كيالني
ّ
ّ
أسئلة
في الفهم والت ّحليل:
 -1إمإل الفراغ بالكلمة ال ُمنا ِسبَة( .عالمتان ونصف العالمة)
 ّسرد
نص َونَ َج ْوتُ ِمنَ الغ ََرق! هو كامل كيالني /أو الكاتب نفسه ،وهو حاضر في النّ ّ
إن كاتب ّ
ص ألنّه ْ
المتكلّم.
ستعم اال ضمير
ِ
سلسلة من األحداث ال ُمترا ِبطة ُم ِ
ضع للتعديل( .نصف عالمة لك ّل إجابة)
تصرف تعني
ّ
كلمة بِ ُّ
النص خ َ
9ـ أُرب ْ
الجدول الثّاني( .عالمتان)
األول بِما يُنا ِسبها في
ُط عناصر ال ُحبكة في
الجدول ّ
َ
َ
األول
الوضع ّ

•

العنصر ّ
الطارئ •
الح ّل

•

الوضع األخير •

نام الب ّحارنو اما عميقاا ولم يستيقظ إال بعد تسع ساعات.
• َ
• استسلم البحار للقدر وسلّم أمره إلى الله.
• فاجأت عاصفة هوجاء المسافرين فاضطرب البحر.
ت السفينة تقترب من نهاية الرحلة والجميع سعداء.
• كاد ِ

(نصف عالمة لك ّل إجابة)
سيت َ ْين ُمتنا ِقضت َ ْين ،ما ُهما؟ (عالمتان)
-3
عاش البط ُل في الفقرة الرابعة حالت َ ْين نَف َ
َ
سيتَيْن ُمتنا ِقضتَيْن ،فبعد أن فقد ِرفاقه بسبب هبوب الريح العنيفة
عاش البط ُل في الفقرة الرابعة حالتَيْن نَف َ
َ
ّ
ض أمره إلى الله.
وانقالب الزورق ،شعر
باليأس ،لكنّه سرعان ما اعت َصم بال ّ
ِ
بر وت َعلق باألم ِل وفَ َّو َ
ص ِ
شخصي)
( نصف عالمة على ذكر كل الحالة ونصف عالمة على توضيحها بأسلوب
ّ
4ـ نم ُ
عط َم ا
ع ْن ُك ّل ُم َؤ ّ
سرديِ .إستخرجْ ثالثةَ ُم َؤ ّ
شر( .ثالث عالمات).
النص
ط
شرات لهذا النّمط وأ َ ِ
ّ
ثال َ
َ
الفعل الماضي :اضطرب ،تعالَت.
الشخصيات :الكاتب ،رفاقه
ي ّ
الخامس من تشرين.
ي :عرض البحر/
ِ
والزمان ّ
اإلطارا ِن ال َمكان ّ
(نصف عالمة لك ّل مؤشر -نصف عالمة لك ّل مثل)
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تسع ساعات في جزيرة مهجورة لم تطأها قد ُم إنسان .تخيَّل بثالثة أسطر خاتمة
 -0ها هو الكاتب يستيقظ بعد ِ
صة (.ثالث عالمات)
لهذه الق َّ
إجابات شخصيَّة شرط ان تكون منطقيّة.
غوي.
يُحسم ثلث العالمة عن القصور اللّ ّ
ص(.ثالث عالمات)
1ـ أ ُضبُط
أواخر الك ِلمات في ال ُجملت َ ْي ِن اآلتِيَت َ ْي ِن والواردَت َ ْين في النّ ّ
َ
ـ هبَّ ْ
ت ريح شماليّة عنيفة فقلبَت زورقَنا.
ْ
االصطدام بها.
ب
فلنحاول
ـ
سيرنا لتجنّ ِ
ِ
َ
تغيير وجه ِة ِ
يُحسم نصف عالمة على ك ّل خطأ
النص واذكر وظيفَت َها( .عالمتان)
7ـ إستخرج أفعال األمر والنهي الواردة في الفقرة الثانية من
ّ
سرعوا! ال ت َست َس ِلموا! (عالمة)
ال ُجمل التي ورد فيها األمر أو النهي هي :إنتبهوا! أ َ ِ
وظيفة األمر والنّهي :تد ّل أفعال األمر والنّهي على اللّهفة واإلرشاد (عالمة)
جرد الثالثي "قَ َ
ط َع".
8ـ ورد في الفقرة الثالثة من
ّ
النص الفعل ال ُم ّ
زد على هذا الفعل َحرفاا ث ّم حرفَ ْين ث ّم ثالثة أحرف ،واذ ُكر وزنَ ك ّل منها( .عالمة ونصف العالمة)
زيادة حرف :قاط َع( فاع َل) َّ
قط َع (فعَّ َل)
ميادة حرفين :تقاطع( تفاع َل) َّ /
تقطع( تفعَّ َل) َ /انقط َع (/انفعَ َل) اقتط َع(افتع َل) .
زيادة ثالثة أحرف :استق َ
ط َع(استفعَ َل)
نصف عالمة على ك ّل مطلب

مالحظة :عالمة على الترتيب والخ ّط الحسن.
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