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                                        عشر حاديللصف ال (  1)   قصيراختبار أنموذج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوالً : الفهم واالستيعاب :

 :ـ اقرأ اآليات اآلتية ثم أجب عما بعدها من أسئلة :1س

َخْيًرا ِمْنُهْم َوال نِساٌء " يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعسى أَْن يَُكونُوا   
ِمْن نِساٍء َعسى أَْن يَُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ َوال تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َوال تَنابَُزوا بِاأْلَْلقاِب بِئَْس 

يماِن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن )  (11االْسُم اْلفُُسوُق بَْعدَ اْْلِ

 السابقة ما يأتي ::  حدد من اآلية  1س   
 أ ـ منهجاً يمكن لإلنسان أن يسير عليه في حياته .     

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

................................................................................................ 
.       موقفين ينهانا هللا ــ تعالى ــ عنهما والهدف من هذا النهي ب ــ 

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

................................................................................................                                           
األقواس                                                                         لتكملة الصحيحة من بين اختر ا  ج :  
 من اآلية السابقة : الغاية  ــ 

 (     ــ الزهد في الدنيا  بناء مجتمع فاضل) الحث على العبادة  ــ       
                       

 خبــــــأت فيك شمساً            والليالي مــالءة من جــــــــالل الظهيرات    ـ :8س
 لم أزل أذكــــــر الليالي اللواتي            كنت فيها محـــلقا كالهـــــــالل              
 فوق صدر أو فضة الخلخــــال   يربـــــــط البحـــر جانبيك كعقد                        
 نا فأصبحت عائقــــــاً للكمـــال      كنت في أمسنا كآخــــــــــر دنيا                   

 :  حدد من األبيات السابقة ما يأتي : 1س   
 مايمثله هذا السور ألهل الكويت : -أ

................................................................................................
................................................................................................ 
 إحساس الشاعر في البيت الرابع : -ب

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

................................................................................................ 
 أكمل العبارة التالية : -ج  
  لقصيدة في : تتمثل الثقافة اْلنسانية في هذه ا - 

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

................................................................................................ 
. 
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  ثانياً : الثروة اللغوية :
  (    فصح   تصريفين مختلفين لكلمة  ) بامأل الفراغات اآلتية  : 1

        القلب إلى كالمه يصل  ....................  الرجل .1
  .......................ــب الخطيب يتصف أن بد ال .2

  يأتي : تحته خط فيما  فيما (  ظنكلمة ) بين معنى :  8

   ربه ٍ  )                   (                                ظن المؤمن أنه مالق 

    ًظن  الطالب االمتحان سهال                              )                   ( 
 

 ثالثاً : التذوق الفني :
أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظَِّن  إِنَّ بَْعَض الظَِّن  إِثٌْم َوال تََجسَُّسوا يا "  : 1س 

 َ نَّ إِ  َوال يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا اَللَّ
ابٌ  َ تَوَّ  ( " 18َرِحيٌم ) اَللَّ

  أ ــ أكمل الفراغات فيما يأتي :
 ............ .....................................هو  في اآلية السابقة المحسن المعنوي  

 ............................................................................وأثره في المعنى 
   

 (    أََحدُُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ أَيُِحبُّ  ب ـ  ) 
ْح الخيال في اآلية  السابقة        وض ِ

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

................................................................................................ 
 
 ــوا سبكها لتلك الآلليثم عادوا وفي الوطــــــــاب آلل       أحكـمــــــــ:        8س

 أنت في هامش الحياة خطــــوط        تربـــــــــط اليوم بالزمان الخالي             
  أ ــ أكمل الفراغات فيما يأتي :

 .............................................السابقة  هو  األبيات  في  معنويالمحسن ال 
  ..... ...................................................................... وأثره في المعنى 

 ولساٌن يقول مــــن عض ه الصل         تحاشى نعومـــــــــــة في الحبال ب ــ 
ْح الخيال في       البيت السابق وض ِ

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

................................................................................................ 
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  رابعاً السالمة اللغوية  : 
ل ظرف   1س    و فيما يأتي :  مكان  إلى ظرف الزمانحو 
         صالة المغرب              عند ـ  سأقابلك  

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

 اجعل جملة الحال في كل مثال من األمثلة اآلتية حاالً مفردة::   8س

    .بناة السور األيام  و هم متعبون تمرُّ ب 

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

................................................................................................ 
  .عاد الغواصون وقد فرحوا برزق هللا لهم   

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

 .   بما هو مطلوب أمامها  كل جملة  أكمل:  3س
  ) مفعول فيه (                                .        عسر............ يسر يأتي قد -  
 
 ) حاالً جملة إسمية (             ............ مدارسهم إلى منازلهم الطالب يغادر -  
 
ِب  :  4س  : يأتي فيما النحوي الخطأ صو 

 قدومك يومَ  سرني    
................................................................................................

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

  متأمٌل األطالل  نظر الشاعر إلى  
 

................................................................................................
............................................................................................... 
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اكتب  مقاالً من عشرة أسطر توضح خطر االنترنت على الشباب في  خامساً التعبير :
 الوقت الحالي . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................ 
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                                        عشر حاديللصف ال (  8)  قصيرختبار اأنموذج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوالً : الفهم واالستيعاب :

 :ـ اقرأ اآليات اآلتية ثم أجب عما بعدها من أسئلة :1س

أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظَِّن  إِنَّ بَْعَض الظَِّن  إِثٌْم َوال تََجسَُّسوا َوال  يا "   

َ إِنَّ  َ  يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحدُُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا اَللَّ اَللَّ

ابٌ   ( (18َرِحيٌم ) تَوَّ

 :  حدد من اآلية السابقة ما يأتي : 1    
 أ ـ منهجاً يمكن لإلنسان أن يسير عليه في حياته .     

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

 ب ــ  موقفين ينهانا هللا ــ تعالى ــ عنهما والهدف من هذا النهي .    
................................................................................................
................................................................................................  

 :   وضح أثر العمل باآليات الكريمة في الفرد والمجتمع  .8  
................................................................................................

...............................................................................................                       
  الطـــــوال الليالي رغوة ومن ر         الدهـ راعف من الحياة  ينحتون   ـ :8س

  واألوصال العــــــروق نابضات        عـــــــــــــــــرايا مشنجات وأياد           
 " اليامــــــــال"  مواكب وغابت ج       التــــــــا درة عن الباحثون أبحر          
    الجمال وجــــــه الشقاء كاحتواء        احتواها والجفاف األرض تركوا         

 وضح كيف يربط السور اليوم بالزمان الخالي ؟  -1
بقاء آثار السور تجعل الناس يعودون بذاكرتهم إلى األيام السابقة فيتذكرون معها الكفاح 

 والتعب . ويصبح السور جسرا يربط الماضي بالحاضر .
 يكشف هذا النص عن ثقافة الشاعر وخبرته ، وضح ذلك . -8

من خالل خبرته الواسعة الماضي بكل تفاصيله الدقيقة وحياة األجداد وكفاحهم وربط 
ذلك  بالحاضر والتطلع إلى المستقبل، إلمامه بتاريخ الكويت القديم  وحياة البحارة ، 

 حكمته المستقاة من واقع الحياة .   
 ا . سيطرت على الشاعر في األبيات السابقة عاطفة ، وضحها ثم بين مبعثه -3

 حب الشاعر لحياة البحر و إحساسه العميق بقسوة الحياة .
 مبعثها : أن الشاعر متصل بواقع الحياة وغير منفصل عنها ودائم االعتزاز بها . 
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  ثانياً : الثروة اللغوية :
 (     كره مختلفين لكلمة  )    تصريفينبامأل الفراغات اآلتية    : 1

 أغضبه أن......... .... والدي حضور في صوتي أرفع ال .1
  . فِيهِ  أََصالَة   لَْيسَ  َما ِلُكل ِ .......... ....... أنا .2

 وضح معنى  كلمة ) نزع ( فيما  يأتي : :  8

 : حنَّ واشتاق                      نزع المسافر إلى أهله 

   . كفَّ وانتهى      نزع الطالب عن مضايقة زمالئه 
 ثالثاً : التذوق الفني :

" يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعسى أَْن يَُكونُوا َخْيًرا ِمْنُهْم َوال نِساٌء ِمْن  
َخْيًرا ِمْنُهنَّ َوال تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َوال تَنابَُزوا بِاأْلَْلقاِب بِئَْس االْسُم نِساٍء َعسى أَْن يَُكنَّ 

يماِن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن )   (11اْلفُُسوُق بَْعدَ اْْلِ
 استخرج أسلوباً إنشائياً من النص محدداً نوعه : 1 

  أسلوب إنشائي طلبي نهي غرضه البالغي النصح:   )َوال تَنابَُزوا بِاأْلَْلقاِب(
ً ، صغ أس خبريأسلوبها   ة آلتيالجملة ا:   8 ً إنشائي لوبا  ن مضمونها .به عتعبر  ا

 .وتقديرهم  الناس جميع من الواجب احترام .1

 احترم جميع الناس   .             ) أمر للنصح (

     نا فأصبحت عائقــــــاً للكمـــال كنت في أمسنا كآخــــــــــر دنيا         :   8س
  أ ــ أكمل الفراغات فيما يأتي :

 وأثره في المعنى ............  ..............هو   البيت السابقالمحسن المعنوي في   
 لم أزل أذكر الليالي اللواتي    كنت فيها محلقاً كالهالل  - ب ــ  
ْح الخيال في البيت السابق       وض ِ
تشبيه  .حيث شبه هيئة السور في ارتفاعه واستدارته مثل الهالل في رفعته  

 واستدارته وجماله
 أخرج من الفقرة اآلتية  أسلوب أمر مبيناً غرضه البالغي .

العربي لتنظر إلى الوطن نظرة االنتماء الصادق ، ، و ارجع البصر   ) أيها: 3س  
حيث شئت في بالد الوطن ستجد حروباً هنا وفتناً هناك ،  ولتختر لنفسك  التمسك 

 بالحق  أو  الرضوخ للباطل  (
................................................................................................

............................................................................................... 
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  رابعاً السالمة اللغوية  : 

ل ظرف المكان إلى ظرف زمان   1س    فيما يأتي :   حو 
                قبل االستاد الرياضي . ـ  سأقابلك  
 : استبدل بالجار والمجرور حاالً مغيراً ما يلزم .8س  

 يخشع المؤمن في سجوده لربه  

 .   بما هو مطلوب أمامها  كل جملة  أكمل:  3س
 )  مفعول فيه (   ............هم يغادر الطالب منازلهم إلى مدارس -  
 حال جملة فعلية  (  يعيش المؤمن  ........................     )  ــ    
ِب  :  4س  : يأتي فيما النحوي الخطأ صو 

 قطُ  األمانة  المؤمن يخون ما                                 .                             

  من مشقة البناء  متعبون لرجاللكأني أستمع  
    خامساً التعبير :

  اكتب رسالة إلى صديقك تدعوه فيها إلى حسن التعامل مع اآلخرين وحسن الظن يهم 
................................................................................................

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

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

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

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

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

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