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 دائرة اإلشراف الرتبوي بتعليميّة الداخليّة

 
 الثامن التشخيصّي للصف اللغة العربيةان ـامتح

 م2021/2022  -هـ  1442/1443للعام الدراسي 
 

 .(   صفحتان    االمتحان: ) أسئلة صفحات عدد● ( حصة واحدة)  زمن االمتحان  :●

 .الدفتر نفسه  في اإلجابة●
 

  اسم الطالب
  المدرسة
  الصف 
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 م2021/2022م الدراسي العا -الثامن امتحـان اللغة العربية التشخيصيّ للصف

 

 أجب عن جميع األسئلة اآلتية
 

 أوال: األنشطة النحوية:
 اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة:

َرةُ َخْيٌر َوأَْبقَى* )قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى* َوذََكَر اْسَم   َرب ِّهِّ فََصلَّى* بَْل تُْؤثُِّروَن اْلَحيَاةَ الدُّْنيَا* َواآلخِّ
يَم َوُموَسى(  إِّنَّ َهذَا لَفِّي الصُُّحفِّ األُولَى* ُصُحفِّ إِّْبَراهِّ

 
 اختر اإلجابة الصحيحة من البدائل المعطاة: - 1
 ريمة:)من( في اآلية الك" قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى  "  - أ
 اسم موصول – 3حرف جر                           – 2ضمير                      - 1
 
 أحد هذه األفعال هو فعل متعٍد: – ب
 ىصل   – 3تؤثر                      – 2تزكى                  – 1
 
 معرفة، ألنها:كلمة )رب( في اآلية الكريمة  "َوذََكَر اْسَم َرب ِّهِّ فََصلَّى "  - ج
 معرفة بأل.  - 3مضافة إلى معرفة                 – 2علم                   – 1
 
 استخرج من اآليات الكريمة: – 2
 ............علما: ....................................................................... – أ
 اسم إشارة: .......................................................................... – ب
 
 اكتب جملة من إنشائك تحوي فعال الزما. – 3
 ........................................................................................... 
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 م2021/2022م الدراسي العا -الثامن امتحـان اللغة العربية التشخيصيّ للصف

 

 : األنشطة اإلمالئية:ثانيا
 الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها: اقرأ
اتفق اإلخوة على حفر بئر لسقاية الناس، وتكون لهم صدقة جارية تنمو بها حسناتهم عند     

ربهم، لكنهم اختلفوا في تحديد المكان، فقال أحدهم: نحفر البئر في وسط القرية، بينما رأى 
ي األخ الثالث أن تكون في قرية أخرى هي أشد الثاني أن تكون في طرف القرية، وكان رأ

. فقرروا أن يقوموا بإجراء قرعة فيما بينهم. فوقعت القرعة على حفر البئر وسط ئرحاجة للب
 المدينة فرضوا بذلك جميعا.

 
 استخرج من الفقرة السابقة: – 1
 كلمة تبدأ بهمزة قطع: .................................................................. – أ
 كلمة تنتهي بألف فارقة: ............................................................. -  ب
 
 ...... )أكمل(جمع كلمة )بئر( هو: ................................................... – 2
 
 علل: عدم كتابة األلف بعد الواو في كلمة )ينمو(. – 3
 ........................................................................................... 
 
 اختر اإلجابة الصحيحة من البدائل المعطاة:  – 4
 كلمة )اختلف( همزتها همزة وصل ألنها: - أ
 مصدر خماسي – 3فعل سداسي         -2خماسي           فعل  – 1
 
 تكتب األلف الفارقة بعد: – ب
 واو الجماعة. – 3واو جمع المذكر السالم       -2الواو األصلية      – 1
   
 

                                     

 
 

 .انتهت األسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح
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