اســـم الـطــالــب:

الشـــعبة:

الــتـاريـــخ:

االختبارالذاتي :

لــمادة  :اللغة العربية

2024/ 2 /

للصف :الــــثامــن

امأل الفراغات اآلتية بالمطلوب من نص ( يوم الجالء) :
ٌ فعهّ
أل َ

تغ : ٙيصذس َٕ ,عّ

ألَّ

ثغشن  :اسى جايذ َٕ ,عّ
تّسَاو  :يشرك َٕ ,عّ

ٔصَّ

يًُرضِج  :يشرك َٕ ,عّ
انًٛاي ٍٛجًع يفشدِ

فعهّ

فعهّ
 ,يشرك َٕ ,عّ

اترٓاج  :يصذس َٕ ,عّ

فعهّ
فعهّ

ٔصَّ

انًٓضج األٔنٛح ف ( ٙاترٓاج )

انرعهٛم

انًٓضج األٔنٛح ف ( ٙإسغاو )

انرعهٛم

انثاغ : ٍٛجًع يفشدِ

يشرك َٕ ,عّ

سالذاً :يشرك َٕ ,عّ

فعهّ

ْضّاو :صٛغح يثانغح ٔ ,صَٓا

فعهّ

اسى انفاعم يُّ

فعهٓا

أغشَ :اسى يًُٕع يٍ انصشف  ,انرعهٛم
فعهّ

شاْذج  :يشرك َٕ ,عّ
أفٓاو :يفشدْا

يشرك َٕ ,عّ

يُكشاً :يشرك َٕ ,عّ

ٔصَّ

 -2أتمم إعراب مايلي:
تهغْدِ :فعم ياض يثُ ٙعهٗ
ؤيُزُ:
انرشابُ :تذل يٍ
( لاند  :إَُ ٙجذخ) جًهح فعهٛح ف ٙيحم
( إَُ ٙجذج ) جًهح اسًٛح ف ٙيحم
ف :َٙجاس ٔيجشٔس يرعهماٌ تـ
َايٕا  :فعم ياض يثُ ٙعهٗ
( ْٕ انذَٛا) جًهح اسًٛح ف ٙيحم

ٔصَّ
فعهّ

فعهّ

ج يثرذأ
اترٓا ٌ
سالذاً :يُادٖ
جهد :فعم ياض يثُ ٙعهٗ
( ذٓرض انعشاقُ) جًهح فعهٛح ف ٙيحم
طشتاً :يفعٕل
( فاأللذا ُس ذشيمٓا) جًهح اسًٛح ف ٙيحم
( ذشيمٓا ) :جًهح فعهٛح ف ٙيحم
إذًاو  :اسى
( ذخهِذِ ) :جًهح فعهٛح ف ٙيحم
أغشَ :صفح
يا  :اسى يٕصٕل
( سايٕا) جًهح فعهٛح ف ٙيحم
انشًسَ :يفعٕل تّ نـ
ْز٘  :انٓاء

ر٘  :اسى إشاسج

 -3انراء يثّسٕطح ف ( ٙتهغْدِ)  ,انرعهٛم
انراء يثّسٕطح ف ( ٙجهدْ)  ,انرعهٛم
انراء يشتٕطح ف ( ٙشاْذج)  ,انرعهٛم
انُٓاءج :كُرثد انًٓضج انًرٕسح عهٗ صٕسذٓا  ,ألَٓا
ثأسن :كُرثد انًٓضج انًرٕسح عهٗ صٕسذٓا  ,ألَٓا
انحًٗ  :األنف انهُٛح يمصٕسج  ,ألَٓا
انذَٛا :األنف انهُٛح يًذٔدج  ,ألَٓا
 -4سذة انكهًاخ اٜذٛح تحّسة ٔسٔدْا ف ٙيعجى ٚأخز تأٔاخش انكهًاخ :
تّسّاو – أَّساو – َايٕا – ْضاو – إسغاو – أْشاو – إذًاو – أفٓاو

 -----------------------------------انتهــت األســــئلة --------------------------------

