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عليم )العام(من الت   الثامنف نهاية العام الدراسي للص   إجابة  
م 2017/  2016للعام الدراسي   

 
 إجابةدرجة واحدة لكل ، ثُم  َأِجْب: اآلتياْقَرْأ الن ص   الّسؤاُل اأَلّوُل: 

 
؟ -1  ما الفكرُة العام ُة  للن صِّ

   صوُر َمتحِف االتِّحادِ  -ب   َطريَقُة بناِء متحِف االتِّحادِ  - أ
 حادِ االتِّ  تحفِ مَ   أهمي ةُ  - د   حادِ االت   تحفِ مَ  ُمقتنياِت  -ج

غيرُة في الفقرِة األولى؟ذي تشيُر ما ال   -2   إليِه الَخيمُة الص 
 .بدايِة تأسيِس االّتحادِ  -ب   .المرحلُة بعَد  تأسيِس الدَّولةِ  -أ

 .موقُع سيِح الس درةِ  -د      .مسيَرُة دولِة اإلماراتِ  -ج
ُة التي قصَدها الكاِتُب في عباَرِة: " -3  ؟ة  حقيقي   إنجاز   ةَ ص  قِ هم أمامَ  ليضعَ  هُ أبوابَ  حادِ االتّ  متحفُ  فتحَ ما القص 

ورِ  -ب    بناُء الَمتحفِ  -أ  عرُض الصُّ
 حادِ االتِّ  قيامُ   -د           االحتفاُظ بالمقتنياِت  -ج

َنُة في   -4 لُ  الرَّعيلُ  همُ  اآلباءَ  إنَّ »  بارِة:عِ ماذا َتعني الَكِلمُة الُملو  ماِن، ُخطوبِ  على َجَلُدهم لوال ال ذي األوَّ  وقسوةِ  الزَّ
 ؟«بخيراِتها اليومَ  َنَنعمُ  الَّتي األرضِ  هذه َعلى الوجودُ  لجيِلنا ُكُتبَ  لما الَعيِش،

  اإلصرارُ  -د      التكيُُّف   -ج    االجتهاُد    -ب    الّصبرُ  - أ
 ما اّلذي لم يذُكْرُه الن صُّ عن َمتَحِف االتِّحاِد؟ -5
 .اآلباِء المؤسِّسيَن لالتِّحادِ قسُم  -ب          .االّتحادِ  متَحفِ خّطُة  - أ

ادِ  -ج   .َتصمُيُم َمدخِل َمتحِف االت حاد -د   .أهمي ُة  متَحِف االت ح 
ورُة التي تعّبُر عن الفقرِة الّرابَعِة؟ -6  ما الصُّ

تي تحد ثْت ما الفقرُة ال   -7

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 والتعليم وزارة التربية

 إدارة التقويم واالمتحانات

 ـــادة: اللغة العربية مال
 (6عدد صفحات اإلجابة: ) 
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 ؟موِقِع متحِف االتِّحادِ  عنْ 
 الر ابعةُ  -د   الث الَثةُ  -ج   انيةُ الثّ  -ب    األولى - أ

 
 لماذا أبرَز الن صُّ قيمَة موِقِع َمتَحِف االتِّحاِد؟ -8
 .االّتحادِ  وثيقةِ  َتوقيعَ  شِهدَ  ألن هُ  -ب     . مساحَتُه كبيرة   ألنَّ  - أ
ر  ألنَّ تصميمَ -ج  .ألنَُّه ُيقدُِّم برامَج تفاعليَّة   -د      .ه متطوِّ
 
 ؟مدَخِل الجناحِ ما اّلذي يرمُز إلى القَلِم في   -9
ورُ  -ج        المعِرُض  -ب  األعمَدةُ  - أ  الوثيقةُ  -د       الصُّ

 
 ؟"بهِ  ةً فيديو خاصّ  ولقطاتِ  فريدةً  ًراصو  ُض عرِ كما تَ  " :ما معنى كلمِة فريدة  في عبارةِ  -10

 كبيَرة . -د  معبِّرة   -ج   متميِّزة   -ب  نادرة   - أ
 ؟"حادِ االتِّ  رضِ أ على َتحق قَ  اّلذي البداياتِ  حلمَ  تجسِّدُ ما معنى كلمِة "تجسُِّد" في عبارة: "األقواُل  -11

 ُتمّثلُ  -د  تطبِّقُ  -ج  تبني -ب   تزيُِّن  -أ
 

 كيف تم  عرُض األقواِل المأثوَرِة في المتحِف؟ -12
َرة   -د  منحوتةً  -ج  َمكتوَبة   -ب  مرسومة   - أ  مصوَّ

  
ُنُه قسُم اآلباِء المؤسِّسيَن  -13  ؟لالتِّحادِ ما الذي يتضم 

  صور  ومقتنيات  وشاشة  تفاعلي ة   -ب    صور  ومقتنيات  ومكتبة   - أ
 وصور   ومقتنيات   مكتبة   -د           ة  تفاعليَّ  وشاشة   ومقتنيات   مسرح   -ج
 

 الفقرِة األخيرِة؟" في وجودةالمَ  قتنياتُ المُ  سينَ المؤسِّ  اآلباءِ  في قسمِ  الزائرِ  انتباهَ  جذبُ ت: "كيَف دعَم الكاتُب عبارةَ  -14
 .قتنياِت المُ  تلكَ  تاريخَ  عرَض  -أ

 .قتنياتِ المُ  عن تلكَ  إحصاءات   عرَض  -ب
 .الُمقتنياتِ  تلكَ  من أمثَلةً  عرَض  -ج
 . قتنياِت المُ  تلكَ  ةَ أهميَّ  عرَض  -د 
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؟ ما الَكلَمُة التي ُتعتبُر مصدًرا  -15  لفعل  خماسيٍّ
 إبراز   -د  تشجيع   -ج  إلهام   -ب            انتباه   - أ

 
ُن حااًل جملًة ِفعلي ًة؟ -16  ما الُجمَلُة التي َتَتضم 
ُق لالستماِع إلى  المعرَض  يشاِهدُ  - أ  .حادِ االتِّ  ةِ قصَّ وهو يتشو 

ق ا لالستماِع إلى  المعرَض  يشاِهدُ   - ب  .حادِ االتِّ  ةِ قصَّ ُمتشوِّ
ق   في رَض المع يشاِهدُ   -ج  .حادِ االت   ةِ قصَّ لالستماِع إلى  َتشوُّ
َق لالستماِع إلى قص   وقد يشاِهُد المعرَض  -د  .حادِ االتِّ  ةِ تشو 
 
 ا؟تضمينً  نتْ التي تضم   ما الفقرةُ  -17
 الر ابعةُ  -د  الثّالثةُ  -ج  الث انيةُ  -ب  األولى - أ

 
 ؟في المدخلِ  عمدةِ كم عدُد األ  -18
 تسَع أعمدة   -د  ثماِن أعمَدة    -ج  ستَّ أعمَدة    -ب  أعِمدة   سبعَ  -أ

 
 ؟مفعوال له  التي تتضّمنُ  لجملةُ ا ما -19
 خطاهم. على اقتفاءِ  لألفرادِ  تشجيًعامن تفان   ةِ ولَ مؤسسو الد   هُ ما أظهرَ  المتحفُ  يبرزُ  -أ

 . ة  حقيقيَّ  إنجاز   ةِ هم قصَّ أمامَ  واضع ا ه للجمهورِ أبوابَ  حادِ االتِّ  متحفُ  فتحَ   - ب
 . َتوز عْت على أطراِف المتحفِ  التي المأثورةُ  األقوالُ  الز ائرَ  َتستوِقفُ  -ج
 .اإلماراِت  دولةِ  تأسيسِ ب مرتِبطة   ومسموعة  ة  مرئيَّ  ووثائقَ  موادَ  تحفُ المَ  يضمُّ  -د
 
 أقسام متحف االت حاد"؟ يشاهدونالزائرون ": " في الجملةِ يشاهدونكلمة " عرابُ إما  -20

ُة الظ اهرُة َعلى   - أ  آخِره.فعل  مضارع  مرفوع  وعالَمُة رفعِه الضمَّ
 .فعل  مضارع  منصوب  وعالَمُة نصِبِه الفتَحُة الظ اهرُة َعلى آخِره -ب 
 .فعل  مضارع  مرفوع  وعالَمُة رفِعه ثبوُت الّنوِن في آخرهِ  -ج 
 .فعل  مضارع  مجزوم   وعالَمُة جزِمِه  ثبوُت الن وِن في آخرهِ  -د 
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  ، ثُم  َأِجْب:فدوى طوقان في رثاِء أخيهال اآْلتيةَ األبياَت  أْ اْقر : السؤال الثانيإجابات 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 المفردات

عاُس/                                     كثير: غميرالكرى: النَّوُم والنَّ  

 

                                                                           

 

 

 

 

 
ُة اّلتي تناوَلْتها  الّشاِعَرُة  -21  درجتان            ؟ما الفكرُة العام 

 بعد وفاتهِ تذّكر الشاعرة الدائم ألخيها 
 أربع درجات              اكتْب ِمَن الن صِّ أربعَة ألفاظ  تْنَتمي للَحْقِل الّداللي) الش وُق َوالحنيُن(: -22

 الحنين(  تعتبر صحيحة مثل:مة تنتمي للحقل الداللي )الشوق و أي كل
 الحنان -نجواي 

 فُّ يرِ  نداء   أخي، يا أحب  
 ثقاًل بالحنانِ على شفتي  مُ 

 أخي، لك نجواَي مهما ارتطَمتْ 
 بقيِد المكاِن وقيِد الز مانِ 
 أحّقًا يحوُل الر دى بيننا

 لني عنَك سجُن كيانيويفصِ 
 منك طاَف بروحي وكم طائف  

 الكرى لّفني واحتوانيإذا ما 
 فمالي إذا ما ذكرُتَك أشعرُ 

 إن َك َحولي بكلِّ مكانِ 
 والليِل يعمُق غوًرا أخي، أمسِ 

 ويحضُن قلَب الوجوِد الكبيرِ 
 وذكراَك َتعمُر أقطاَر نفسي

 وتمألُ قلبي بفيض  غمير
 تفّلت بيَن انعتاِق الرؤى

 شعوري خياُلَك في غفوة  منْ 
 وثير  على هوَدج  من غمام  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يسحقني؟ الجرح فكيف
  يسحقني؟ اليأس وكيف
  أبكي؟ أمامكم وكيف
 ! أبكي لن اليوم هذا بعد يميناً،

  – جاوز الشعب حصان أحبائي
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 شعوري -ذكراك
 درجتان         (؟ دى بينناالر   ًا يحولُ أحقّ في عباَرِة ) "ُ يحولما الَمعنى السِّياقي لكلَمِة " -23

قُ   يفرِّ
 درجتان          .الوقتِ  خيها طوالَ أل الّشاعرةِ  رِ على تذكُّ  نالُّ تدُ  تينِ عبار استخرْج  -24

 أي عبارتين تدل على تذكر الشاعرة ألخيها طوال الوقت تكون صحيحة مثل:
  ْأخي، لك نجواَي مهما ارتطَمت 
  الز مانِ بقيِد المكاِن وقيِد 
 وكم طائف  منك طاَف بروحي 
  ِإن َك َحولي بكلِّ مكان 
  نفسيوذكراَك َتعمُر أقطاَر 

  تفّلت بيَن انعتاِق الرؤى خياُلَك 
 درجتان             وصَفت الّشاِعَرُة الهودج، بالغماِم الوثيِر، فما وجُه الش بِه بينهما ؟  -25

  والحرَكةُ والضخامة الكبُر 
 درجتان                  ها؟أخافي ُجمَلِة: تذّكرِت الّشاعرُة أخ ما إعراُب كلَمِة  -26

  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الخمسة
 درجتان                    الغميِر"؟ يضِ كالفِ  الّشاعرةِ  قلبِ  في كرىالذّ :" اآلتَيةِ  العباَرةِ  في الت شبِيهِ  نوعُ  ما -27

 فقط   أو تشبيه مرسل مفصل   /تشبيه مرسل  

  اكُتْب تشبيًها آخَر ِمْن إنشائَك، ُثم  اذكْر نوَعُه. -28
 درجتان       إجابة صحيحة :                              دُّ عأي تشبيه صحيح من إنشاء الطالب يُ 

 نوُعُه:........................................ -الّتشبيُه:...................................................

 درجتان        ؟ بالحنانِ مثقاًل  على شفتي   فُّ يرِ  نداء   يا أحب  "  َقْوِل الشاعرةِ  في  ُمثقال كلَمةُ  إعرابُ  ما -29
 حال منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.مثقاًل: 

 
 
 
 ُُّّة ُّالكتاب ُّ:ُّالثالثُّؤال ُّالس ُّ
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ا تفسيريًّا اكتْب  -30  راعًيا وضوَح الخطِّ مُ  َسْطر ا( 12)في ُحدوِد في أَحِد الَموضوعيِن اآلتييِن؛ نصًّ
 واستخداَم عالماِت الت رقيِم المالئَمِة.

ا َتْشَرُح فيِه َأْضراِر ِهِذِه الَوسائِل ِإذا ما  - أ َأْفَرَط اإِلْنساُن في َتَعدََّدْت َوسائُل التَّواِصِل في َأي اِمنا. اْكُتْب َنصًّ
 اْسِتْخداِمها، ذاِكر ا َتْأثيَرها في َحياِتِه.

ياَضِة، ذاِكر ا  - ب ا َتْفسيِريًّا َتْشَرُح فيه َأَهمِّيَِّة الرِّ ليِم". اْكُتْب َنصًّ ليُم في الِجْسِم السَّ ِة  ُيقاُل "الَعْقُل السَّ َفوائَدها َعلى ِصحَّ
  .لَعْقلِ ُمماِرسيها، َوَتْأثيَرها في َعَمِل ا

 الد رجة عناصر الت قويم المعايير
 القصوى

 الد رجة
 الُمستحقة

استخدام عالمات  –بط المناسبة الت نظيم: استخدام أدوات الر   المالءمة
  ...االبتعاد عن الهامش في بداية الفقرة – الت رقيم

2  

 -ع في األفكار الت وس   –األفكار: الت سلسل المنطقي  لألفكار  الت رابط )االنسجام(
 االعتماد على األسلوب التفسيري. –المطلوب االلتزام ب

4  

  2 (مراجعة الخبرات السابقة) مراعاة قواعد الن حو واإلمالء استخدام أدوات الماد ة

  2 والكتابة بخط  مقروء. تهامراعاة شكل الورقة ونظاف
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