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 اختبار في مادة اللغة العربية  
 السند: 

واختراع أشياء كثيرة في عد ة مجاالت  من اكتشاف   العلم   بفضل   اإلنسان    تمك نَ             

, مك نته من تحسين ظروف حياته , وذلك بتنوير العقل وتحريره من الجهل واألمي ة ,  

هد والمال والوقت   واكتشاف أدوية لكثير من األمراس , وتقريب المسافات واقتصاد الج 

فاهي ة , به تنهض   الت قد م   طريق    أن  العلمَ   علمواا .يا أبناهي ,  خاء والر  قي  , وسبيل الر    والر 

إلى العال , ولعل ك تدرك قيمة العلم في الحياة , وأثره في بناء    ترقىاألمم ويعلو شأنها و 

آمنا من   ووطنك , وتكونَ  نفسكَ  , لتفيدَ  الن افعَ  العلمَ  تتعل مَ المجتمعات , فتحرص على أن  

،  باألخالق   , والبد  مع هذا أن تتمس كَ  ورذاهل الش يطان   الجهل  اصف  عو ال تي   الكريمة 

هك نحو الخير وتبعدك عن الش ر .فالعلم واألخالق هما عماد بناء األفراد واألمم ,)   توج 

َت  إن فعلتَ  وإن كَ  ش  , ت ؤد ي لوطنك أعظم    , مطمئن الن فس   (, هانئ القلب   ا سعيدً ذلك , ع 
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 ( ماهو فضل العلم على اإلنسان    ؟  2

 ادخار ،  تسمو.     : اشرح الكلمتين الت اليتين من النص، ثم   وظ فهما في جملتين مفيدتين(   3

      أسئلة الل غة ب (           

 اعرب ما تحته خط في الن ص .  -1
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 إلى الجمع المؤنث المخاطب .

 عل ل سبب كتابة الهمزة والت اء في كلمة   }  الكريمة  , الس جاهر   { .   -6

     الوضعية اإلدماجي ة -7

 ـانتشرت االختراعات الحديثة في كل مكان فكل يوم نتعرف على وسيلة جديدة ننبهر بها.

سطرا   12-10المطلوب اختر واحدة من هذه االختراعات الحديثة وتحدث عنها في   

 مبينا أهميتها ودورها  موظفا فعال معتال وصفة 

 

      

 جمع تكسير     فعل معتل   جمع مؤنث سالم       
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