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 املادة :اللغة العربّية                                                     

 2019-2018مراجعة امتحان هناية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ الّتاريخ: _____الّشعبة( الثّامن الّصف ) االسم: _____________   

 الّسؤال األول: املهارات األدبية: 

 أواًل: الِشعر

 من النّ ص النثري )وصية ذي اإلصبع العدواين البنه أسيد(                                         

  َأقْ َرأم األبياِت اآلتيةِ : ُثم  أِجبم  عم  ا يلي( 

ملــكــــت فــــــــــــســــــــر بـــه ســـيـــرا جـمـيـــــــــــــال_ أأســــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إن مـــــــــاال 1  

يــــــــــال _ آخ الــكـــــــــرام إن اســـــــــتـطـــــعـت إلـي إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـهـم ســـــــــــــبــــــــ2   

بــــوا بـــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الثميـــال!_ واشــــــرب بـكــأســهــمــو وإن شـــر 3  

ــــــــال ذلـــوال!_ أهــــن الــلئــام وال تــــــكــــــن إلخائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــم جـمـــــــــــــــــــــ4  

وال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام إذا تواخيهم وجدت هلم فض_ إن الكــــــــ5  

يال!ودع الذي يعد العشرية أن يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل ولن يس -6  

ال ال يبكي إذا فقد البخيال! _ أبين إن املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7  

 الفراغات مبا هو مطلوب لم ْكمِ أم -1

دَسهُل االنقيا( : الّذُلوُل معنـــــى ) -  

.سمومال( :مجــــــع ) الّسمَّ -  

.اللئيممفـــــرد ) الّلئاَم  ( :-  
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.اللئامضــــــد ) الِكراَم ( :-  

.ُتصاحبهممرادف ) تُواِخيهم ( : -  

 طأأمام العبارة اخل _(✖)__ة وعالمة أمام العبارة الصحيح(   ✔    )عالمة ضعم أ-2

 ✔      ترمي وصّية الشاعر إيل وجوب نصح اآلابء ألبنائهم.

 ✖     العبارة اليت َتدل علي أن صاحب الوصّية قد عّمَر طويالً هي ) أكرم صغارهم يُكرمك كبارهم(.   

 ✖     يوصي الشاعر ابنه ابحملافظة علي املال واالدخار من أجل املستقبل

؟وماذا أعرُف َعْنهُ   ؟صالنّ  قائلِ  من_3  

 قاِئُل الّنص هو: ذو اإلصبع الُعدوايّن. 

ذا اإلصبع ألنه كان ذا أصبع زائد، وهو من املهمرين، إذ جتاوز ُعمره املائة عام بكثري، ومن هو شاعر جاهلي ومسي 
 أقواله اخلالدة وصيته البنه أسيد قبل موته

.دواين ألسيدِ ن وصااي العُ ة مِ ثالثَ  رُ كُ أَذْ  -  4-  

 .التواُضع -

.لكرم وعدم البُخلا_   

.ُمصاحبة الِكرام والبُعد عن اللئام _  

إبسلويب ) إن املال ال يبكي إذا فقَد البخيال!(أشَرحم  -5  

ُهنا يوجه الشاعر حكمة البنه ويقول فيها أن املال ال حيب أن يبقي يف يد البخيل وهنا كناية عن كره الشاعر للبخل 
 فيحذره ذلك. 

 :من الّنص الشعري: الن  ْهرم املمَتَجّمدم _
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سرْي؟      َعِن اخلَرير؟اي ََنُْر َهْل َنَضَبْت مياُهَك فانقطَْعَت -1
َ
 أْم َقْد َهرِْمَت َوخاَر َعْزُمَك فانـْثَنيَت َعِن امل

نْيا َوما فيها أحاديَث الّدهوْر.                ابأَلْمِس ُكْنَت ُمَرّّناً بنَي اْلَْدائِق َوالّزهورْ -2 ُلو علي الدُّ  تـَتـْ
وانع يف الطّريقْ - 3

َ
 واليوَم قْد َهبطْت عليَك َسكيَنُة الّلحد الَعميْق.      اِبأَلْمِس ُكْنَت تسرُي، ال ََتشي امل

 واليوَم صْرَت إذا أتيُتَك ضاِحكاً أْبكيتين.                    اِبألمِس ُكْنَت إذا أَتيُتَك ابِكياً َسليتيَن -4
 وال تَبكي َمعي! تبكي، وها أبكي أََن َوحدي،             ابأَلْمِس ُكْنَت إذا مسَِعَت تَنهِدي وَتوّجعي -5
 : ختاٌر اإلجابة الّصحيحةأ  -أ

ياًل.زِ هَ  حَ بَ صْ العمر وأَ  بهِ  ر قد تقدمَ هالنّ البيت الّدال على أن -1  

 أ-البيت األول               ب- البيت الثاين        ج- البيت الثّالث      د – البيت الرابع.  

انقطََعْت (: –بني كلميت )نضَبْت  -2  

 تقابل. -د             ِطباق.   -ج            َتضاد.  -ب                 تراُدف   -أ
 الّنص هو:لم قائِ -3
 ذي اإلصبع العدواين. -د    أبو العتاهية.  -ج  مانع سعيد العتيبة.   -ب     ميخائيل نعيمة.-أ

( أسلوب : اي هَنْرم )  –4  

 أ – نفي                  ب – َني                    ج – متين                    د – نداء

 يف البيت األول ؟ ماذا يمفيد أسلوب النداء -ب

 َجذب انتباه املستمع.

 ن القصيدِة األلفاظ الّدالة على الطّبيعة ، واأللفاظ الّدالة على احلزنمِ  جم رِ خْ تَ سْ أَ -ج

طبيعة:األلفاظ الّدالة على ال  

 اْلَدائق  _ الّدهور _ اخلرير. 

:األلفاظ الّدالة على اْلزن  
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 اللحِد الَعميق _ أبكيتين _ تنَـُهدي  _ تـََوُجعي. 

 د- أم وازِ نم  بنيَ  حاِل النّ هر يف األمسِ  وحاله اليوم مِ ن وجْ هَ ة نَ ظَ ر الشاعِ ر ؟

_كان الّنهر يف األمس ال خيشي موانع الطريق يذهب وسط اْلدائق متباهياً ُمَتغنياً، كما أنه كان يف األمس 
 مصدر هبجة وسعادة للشاعِر.

 _ أّما اليوم فقد أصبَح الّنهُر هرِماً ينتظر املوت، كما أنه أصبح مصدر ُحزن للشاعر.

 من نص اإلمارات نبضم قليب َوقليب.

 ِمن أين أنَت؟ وما العنوان والبلد؟  ***  من اإلمارات رّد القلبم والكبدم.

رموح َفما َجدواك اي جسدم.ِهي اهلويةم وهي الّروح يف َجَسدي *** ودوَن   

 ِهي احملبة يف أمسي مراتبها  ***  واحلّب يف أهلها فكر ومعتقدم.

 ولدتم فيها ويف أحضاهنا ولدتم  ***  آمال عممري وشب الصرب واجللدم 

 منها تعلمتم معين احلّب يف زمِن  ***  احلبُّ فيه غريبم الوجِه مضطهدم.

 نص الشعري هي:اليت يتناوهلا هذا الالفكرة الرئيسة  -أ
 انتماء الشِعُر لوطنِه ) دولة اإلمارات العربية املتحدة (.

 ستهالل القصيدة بسؤال ) من أين أنت ( وما العنوان والبلد؟َعِلُل اأُ  -ب

 ستفهام مجازي يُفيُد التشويق وإثارة االنتباها            

 َأْشرَُح البيت األول والثاين إبسلويب؟     -ج     

الشاعر بوطنه اإلمارات وذلك عن طريق توجيه السؤال في بداية األبيات. كما أنه  ُهنا يتفاخر_

 وظف القلب والكبد لإلجابة علي السؤال.
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  _كما أنه يؤكد علي أهمية  وطنه له فيصفه بالروح التي إن ذهبت وتركت الجسد مات وانتهي.

 الشاِعر ِلوطنه؟د_ َأْسَتخرُج من األبيات السابقة األلفاظ الدالة علي انتماء 
 _ ولدُت فيها. من اإلمارات _ هي اهلوية _ هي الروح _ يف جسدي _ هي احملبة

 اثنياً النثر األديب
  : من قّصٌة: غولةم الن هرِ 

وأخرياً دخلت الغولة صالة ذات جدران صخرية المعة، وكان اجلّو ابرداً ورطباً، وكان مشعالن مغروزان يف اجلدار 
 ظالالً وأضواء وحشية كانت ترقص وعربت ريح ثلجية كان يبدو أَنا تصعد من األرض. يسقطان يف كل مكان

 من اْلجر، مث قال: وضعت الغولة الطفلني فوق مائدة 
الِن عجباً، ُمنُذ أعوام َلَْ نتَغَذ إال َعلي الطيوِر، َوقليٌل ِمْن ْلَْم األطفاِل َسيكوُن ُمفيداً لنا"، ويف تِلك اللحظِة َرأي الطف

وَج الغولِة َوهو خيرُُج مْن ركن ُمظلم، وكان قبيحاً ِمثلها، َولكنُه أكرُب َمنها بكثرٍي، له ظهٌر أْحَدٌب، يتوّكأُ علي عصا، ز 
ري، وَلْ يُكن بـَْعض الشعِر اّلذي بقي له أمَحَر ِمْثَل شْعِر زوجتِه، َبْل كان أخضَر مثَل  وجيُد كثرياً من الّصعوبة يف السِّ

 الُعشِب.
 " 
.القصة عن مضمونِ اً ربِ عَ آخر مُ  واَنً نْ عُ ُع ضَ أَ -2  

       كاُء طفلني.ذَ       
. هوي يف القصةِ ساسِ األَ ُث دَ اْلَْ -3  

 مغامرة الطفلني مَع الغولِة.
تندرُج ضمَن األساطري؟العناصُر اليت جتعُل هذِه اْلكاية  رُ كُ ذْ أَ  -4  
أَنا قصة خرافية. -1  
ََتُدث الطائر. -2  
يتسمو ابلذكاء اخلارق رغم حداثة سنهم.أن األبطال -3  
.وجود الغولة والغول-4  

 :فنلندا ()  –حدادو جبل ) بولوفا ( * من قصة: 
موالي، أَن ال أري أية وسيلة أخري، إنين أريُد حقاً أن أحاول اكتشاف السر، وإذا جنحت يف هذا فإنين أريد أن 

ابملعدن اْلديد، أريد حقاً  أن أخاطر ببصري من أجل أحصل علي أتكيد منك أبنك لن ترغمين علي ُصنع أسلحة 
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سعادة البشر، ولكن ليس من أجل شقائهم العاهل الذي كان رجل سالم وعد )فيالند( أبنه لن يطلب منه أبداً أن 
 يفعل ما يناقض ما ُُيليه عليه ضمريه.

 ذُْكُر ملاذا استعان عاِهل املنطقة ابْلداد ) فيالند (؟أ (أ
 حداد وكان العاهل خياف علي جنوده من اهلالك.ألنه كان أفضل 

 أستنتُج سبب إخفاء األقزام لذلك السّر؟ -ب(     
َدِمرة.         

ُ
 لكيال يستخدموََنا يف ُصنع األسلحة امل

 : ُجمْهوريّة اهلِنِد:ص املعلوماتّ من النّ *
تدوينه يف مرحلة اثنية، حيث جاءت أغلُب مصادره من أّما األدُب الّشعيّب فكان يتم تناقُله شفهياً يف البداية، مث مت 

الكتاابت القدُيِة. ويعدُّ أدُب "السانغام" : وهو نوع من اآلداب تُعرُف به منطقُة " التاميل َندو"، أقدم أنواع اآلداب 
 العامية يف اهلنِد.

غتني اهلندية واإلجنليزيِة ويعُد الشاعُر وبَرَز العديُد من الكتاب اهلنوِد يف العصِر اْلديث، ويغلب عليهم استعماُل اللُّ 
 البنغايل طاغور، اْلائز علي جائزة ) نوبل ( لآلداب، من أشهر األعالم األدبية يف اتريخ الّسينما واملسرحي والروائيُّ 

 اهلِندية. 
 أُعلل تعدد اللغات واللهجات جبمهورية اهلند؟ (أ

 ألن اهلند من أكثر الدول كثافة يف السكان.
 

 َوِضُح سبب تناقل األدب اهلندي شفهياً يف البداية؟أُ   (ب
 عوبة تدوينه. صلكثرتِه و 

 اْستخدم الرتاكيُب اآلتية يف مجلة من إنشائي.ج( 
 أركب اْلافلة جيئة وإايابً. جيئة وإايابً:  •
 . لقد تعاقبت علينا األعوام وحنن يف اإلماراتلقد تعاقبت:  •
 التوقعات.تشري األدلة إيل صحة  ُتشري األدلُة: •

 
 أُوضح معاين الكلمات اآلتية: (د
          .: اختَـَلطَ مَتازَج •
 انَتَشَر.تـََفشي:  •



7 
 

 .مزيداً من التقدمِ طَْفرٌَة:   •
 

 الْ ّسؤال الثّاين: املهارات اللمَغويّة:

 أواًل: الّنحو:

(ع ضاِر ل املم عْ الفِ  نصبم  واتم دَ ) أَ : الً وَ أَ   

 النصب، وأشهرها:) أن، ولن، وكي، والم التعليل، وحيت، وفاء السببية(  رف من حروفِ ل عليه حَ عل املضارع إذا دخَ ب الفِ صَ يـُنْ 

 عالمة إعراب الفعل املضارع املنصوب: 

 _ إذا كان صحيح اآلخر أو معتل اآلخر فعالمة نصبه الفتحة.1

 ـ وإذا اتصلت به ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ايء املخاطبة, فعالمة نصبه حذف النون.2

 املعين: اآلتية, مع مراعاةِ  ب مناسبة يف الفراغاتِ صْ أداة نَ  عم ضَ أَ -أ

 ُيلؤوا أايمهم الفارغة. َكيّ   األخبار لـ إيل استطالعِ القريون أَشد َرْغبًة وأكثر ميالً _ 1 

 حيوي تراث اجلدود.جنعله متحفاً  َحيت نايةأجل الع نعين ابلبيتِ  َأنْ جيب  -2

 :فيما أيتمة إعراب الفعل املنصوب َعال رم اتخْ أَ  -ب

 (حذف النون –رع منصوب وعالمة نصبه_____  )الفتحة ضاجيب أن أتكلي شيئا.)أتكلي فعل م إَنا رحلة طويلة، -1

 ع (:اِر ضَ ل املم عْ الفِ  مم زْ جَ ) : ّياً اثنِ 

 والم األمر، وال الناهية.م الفعل املضارع إذا سبق أبداة جزم وأدوات جزم الفعل املضارع هي: َل، وملا، زَ جيُْ 

 عالمة جزم الفعل املضارع:

 _إذا كان الفعل صحيح اآلخر، فعالمة جزمه السكون.1
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 _وإذا كان الفعل معتل اآلخر، فعالمة جزمه حذف حرف العلة.2

 ة جزمه حذف النون_ وإذا كان من األفعال اخلمسة )كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنني أو واو اجلماعة أو ايء املخاطبة( فعالم3

 َأْعِربم ما حتته خط فيما يلي:-أ

 . فعل مضارع جمزوم ألنه ُسبق بلم وعالمة جزمه السكون  أمحد يف الشارع. يلعبَل 

 َأَضعم مكان النقط حرفاً من حروِف جزم الفعل املضارع:-ب

 يهمل التلميذ يف دروسه. لَْ  -1
 .تتسرع يف أفعالك ال -2

 اإلضايفُّ اَثلِثّاً: الّّتكيبم 

يتألُف الرّتكيُب اإلضايفُّ مْن امسنِي، من غري أداِة ربٍط بينُهما. االسُم الثّاين يُتمُم األّوَل يف املعين، وُيسمي األوُل 
 ُمضافاً، والثاين مضافاً إليه.

رمي: حارُس )ُمضاٌف(، املرمي )ُمضاف إليه(.مثال
َ
: حارُس امل  

أّما املضاُف إليه فمجرور دائماً ابإلضافِة.يعرب املضاف حسب موقعِه من اجلملِة،   

 ُكل ضمري يّتصل ابالسم يـُْعرب ُمضافاً إليه.

: هذا بيُتك مثال  

 هذا: ُمبتدأ، بْيُت: خرٌب، )وهو ُمضاٌف(، والضمري املتصل مضاف إليه.

 أمَعنّي املمضاف إلِيه يف اآلايِت الكرمية اآلتية واعربه: -أ

59ْيِب اَل يَ ْعَلممَها ِإال  همَو .... )۞ َوِعنَدهم َمَفاِتحم اْلغَ    

 الغيبِ   املضاف إليه:
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 ُمضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة. إعرابه:

 رَابَِعاً : فعلم األمرِ :

خاطب، مثل: ُقل
ُ
استغفر. -تقّدم -اجتهدْ  -امسع -هو ما دَل علي طلب ُوقوع الفعِل من الفاِعل امل  

:ثالثةفعل األمر مبيّن وعالماُت بنائه   
_ يُبين علي السُّكون إذا كاَن صحيح اآلخر وَل يتصل به شيٌء.1  
  العلَّة إذا كاَن الفعُل ُمعَتلَّ اآلخِر.ذفِ يُبىن على حْذِف ح-2
خاطبة، أْو واو اجلماعة(.-3

ُ
يبىن على حْذِف الّنوِن إذا اتصلْت به )ألف االثنني ، أو ايء امل  

 أ- أم َعنّي فعل األمر يف اآلايت الكرمية اآلتية و أم َحّدد َعالمة البناء :

ۚ  َفَحْسبمهم َجَهن ممۚ  َولَِبْئَس اْلِمَهادم  ُثِْ  َوِإَذا ِقيَل َلهم ات ِق اَّلل َ َأَخَذْتهم اْلِعز ةم ِِبإْلِ

  اّتقفعل األمر: 

 حذف حرف العلة.: عالمة بنائه

مثِْ َواْلُعْدَوانِ َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوٰىۖ  َواَل    ، (تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ

 تَعاونوا فعل األمر:

 .َحذف النون: عالمة بنائه

ستعمني،  وَل يستطع أحد أن ين
ُ
كر إّن لَُغتنا الَعربيََّة الَفصيحَة الواِضَحَة مْن أَهمِّ مهاراِت االّتصاِل والتأثرِي يف تَلقي امل

تحدُث تعبرياٍت عاميًة، واليت غالباً ما َيكوُن هَلا أصُلها اللغويُّ، َفهي ِبدورها َتكِسُر ذلك وال ُيضريُها أْن يستخدَم 
ُ
امل

تحدث ومجهورِه، َوتثرُي فيهم متعَة املتابعِة والتفاعِل.
ُ
 اْلَواجَز بنَي امل

 _ من الفقرِة السابقة َأْسَتْخرِجم اآلت: 1
ُتابـََعِة مضاف إليه:      .أ

 أَهمِ اسم جمرور:     -ب                             امل
 يْستطع.ث_ فعل مضارع جمزوم:                     يستخدَم ت_ فعل مضارع منصوب:  

 اليت: ح_ امساً موصوالً                       تثريُ ج_ فعل مضارع مرفوع:        
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 خاِمساً: َضمائِرم اجلّر املمّتصلة:

َتَكلمني، بشرط أْن تتصل ابسٍم أو حرِف للخطاب، واهلاء للغائب، والياء للُمتكلمهي الكاف 
ُ
، وَن الّدالة علي امل

 جِر.
 أمَعنّي ضمائر اجلر املّتصلة فيما أيِت:-أ

 هاء الغائب.  :أهونُ  هَفهو علي غري  همن هاَنْت عليه نـَْفس-1
 .هاء الغائب: هَن ِلَمن ال َعْهَد لَ يال د-2

 اثنّياً:الَبالغة:
 :دؤكَ ل والتشبيه املم رسَ التشبيه املم  أواًل:

أما التشبيه املؤكد هو التشبيه الذي حذفت منه أداة  التشبيه املرسل هو التشبيه الذي تذكر فيه أداة التشبيه مثل:ـ  الرجل قوي كاألسد 
حروف أو أمساء أو أفعال ومنها ) الكاف وكأن ومثل وشبه وأدوات التشبيه الشائعة قد تكون . التشبيه مثل:ـ  الرجل أسد يف الشجاعة

 وحياكي... إخل
 تتضمن تشبيها مرسال: بيهي فيما أيت يف ُجلة من إنشائيكل تركيب تشم م دِ خْ تَ سْ _ أَ أ

 حممد كاألسد يف شجاعته.: كاألسدُ   

 .قراءة القرآن كالنوِر يضيء حياتنا: كالنور

 من اآلت: اإلجابة الصحيحيةَأْختارم -ب

 (تشبيه مؤكد)تشبيه مرسل _                _ صوهتا زقزقة طيور شجية              1

 تشبيه مؤكد( – تشبيه مرسل)                           _ هو كالقمر رفعة ومجاالً 2   

 :اثنّياً: االْستعارةم 

شبه أو املشبه به.
ُ
 هي تشبيه ُحذف منه أحُد رُكنيه: امل

ٍل من إنشائي حْتتوي استعارات بالغيًة: َأْكتمبم -أ  ثالَث ُجم
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وهنا شبه البحر بوحش مفترس له أنياب، وقد صرح بالمشبه وهو البحر وحذف )  :أنيابه عن البحر كشر -1

 (المشبه به وهو الوحش المفترس ولكن أبقى على شيء من صفاته وهي األنياب
الحي الذي له عيون، وفي هذا المثال تم التصريح وهنا شبه المجد بالكائن   :المجد عيون إليك تتطلع -2

 وهو العيون بالمشبه وتم حذف المشبه به وهو الكائن الحي ولكن تم اإلبقاء على شيء من صفاته
وهنا شبه الفتاة الجميلة بالشمس، وقد تم حذف   :بجمالها الناس فبهرت ** وجهها عن الشمس سفرتأ -3

 .(ة عنه بلفظة المشبه به وهي الشمسالمشبه وهو الفتاة الجميلة، واالستعاض
 املهارات اإلمالئية:

 أواًل:إمالء

 أمَصِححم الكلمات اخلطأ داخل اجلدول:
 الَصواب اخلَْطَأ
 فأٌس _ يؤثر. يُئثّر -فَئس 
 ِفئة _ خطيئة. َخطيأةٌ  -ِفأة 

 تساءل _ مؤمتن. ُمئتمن -تسائل 
 التعبري اإلبداعي: :اثنّياً 

كانت اللغة العربية لغة الضاد وستبقى اللغة الوحيدة القادرة على االحاطة بكل اجلوانب العلمية – الدينية – الفكرية 
– االقتصادية ، فإىل جانب أَنا لغة القرآن الكرمي الذي تكفل هللا حبفظه، فلقد اعرتفت األمم املتحدة ابللغة العربية  

كلغة رمسية سادسة يف العاَل يف 18 ديسمرب 1973 وهو اليوم العاملي هلذه اللغة العريقة َتدث عن ذلك املوضوع ما 
 ال يقل عن مخسة أسطر مراعّياً عالمات الرتقيم الالزمة.

__________________________________________________________
َمرتوك للطالب  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
 ______________________________________مع أطيب  األمنيات بالنّجاح والتّفوق


