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 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول

 2019-2020العام الدراسي  
 11/2019/ الشعبة:_____                                      التاريخ  -  الثامنالصف : 

            ية للناطقين بغيرهاالمادة : اللغة العرب              اسم الطالب : ________________
 فهم المقروءالّسؤال األّول: 

 :الفقرة اآلتية ثّم أجيب  عن األسئلة التّالية أقرأ  -أ
       

 

 

 

 

 

 

 أضع  عنوان مناسب للفقرة؟  -1

_________________________________ 

؟عام التّسامح  2019من أطلق على عام  -2  

__________________________________ 

؟ما هي نتائج نشر التسامح بين الناس  -3  

1-            ______2-          _______3-_______ 

       4-          ______5-_______  

كيف يتجلى التّسامح على أرض الواقع في دولة اإلمارات؟ -4  

_____________________________________ 

 إن التسامح من أهم القيم التي يهتم بها قادة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد أطلق 

شعار 2019صاحب الّسمو رئيس الّدولة الّشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على عام   

 )عام التّسامح(.

 كما كان لرئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد وقفة مع التّسامح وأكد سموه على

 أن الجميع في دولة اإلمارات يعمل بروح الفريق الواحد ، ال تفريق بين مواطن ومقيم،

فالتّسامح ال نعليه شعاًرا ولكننا نعيشه كنهج حياة.   

مأنينة يكفل للناس الّسعادة والطّ ، فالتسامح التسامحنحن نحرص أن نربي أوالدنا على 
فاؤل واألمل.   كينة والتّ والسّ   
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 أصل  الكلمات بضدها المناسب: -ب

 الكلمة ضدها
االضطراب                    التّسامح              

االستقرار              فرقةلتّ ا                       

تعاونال             التّعصب        

 أكتب تحت كل صورة ما يناسبها: -ج

عام القراءة( -عام زايد  -عام التّسامح  -) عام الخير            

 

 

 

 
 :الفقرة اآلتية ثّم أجيب  عن األسئلة التّالية أقرأ   -ب

 صديقي الغريب(درس )

 

 

 

 

 

 

 أ- أكمل الجمل التالية من خالل فهمك للفقرة:

اآلخر هو __________________________________ -1  

___________________________________________ 

نعاني من النتائج بأننا  هناك العديد من الدراسات عن أسباب التعصب وعدم تقبل اآلخر، حيث أشارت
ممارسات عدوانية تجاه االختالف. والبد من العمل على تهيئة الجيل القادم لتقبل اآلخر من خالل 

في البداية يجب أن نعرف اآلخر هو كل إنسان مختلف سواء كان في  األسرة والمدرسة والمجتمع.
 أو يجمعنارق والثّقافة واللّغة. هو ذلك الّصديق الغريب الذي ألتقيه صدفة الّشكلوالع  

مكان. قد يكون صديقي لكننا نختلف كثيًرا. فكيف أتقبل اختالفه عني؟    

 تقبل الغريب يعني احترام اآلخر وتقديره. 

 إن تقبل الغريب واالختالف يساعد على زيادة التّواصل والتّعاون مع اآلخرين

والتّعرف على ثقافات وعادات مختلفة وأيضا تبادل الخبرات بين الّطرفين.    

  

__________________
__ 

__________________
__ 

__________________
__ 

__________________
__ 
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_________تقبل الغريب يعني_______________________ -2  

العمل على تهيئة الجيل القادم لتقبل الغريب من خالل _________  -3  

 و_____ و ________.

 تقبل الغريب يساعد على ______________________ -4

 و_____________________________________ 

من وجهة من نظرك هل أنت ممن تتقبل اآلخر؟ ولماذا؟أشرح  -5  

_____________________________________________ 

___________________________________________ 

 :الفقرة اآلتية ثّم أجيب  عن األسئلة التّالية أقرأ   -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________ةأضع عنوان مناسب للفقر -أ

  ب - أضع عالمة  )     ( أمام العبارة الّصحيحة  وعالمة  )      ( أمام العبارة الخطأ:

)       (                   السعادة تعني اإلحساس بالملل واالكتئاب.          -1  

وراحة  الّسعادة عموًما هي اإلحساس بالمتعة واالنبساط. إنها اطمئنان القلب وانشراح الّصدر
الحياة جميلة  وهي شعور ناتج عن عمل يحبه اإلنسان، فتبدو معهاالبال والّرضا بكل شيء. 

ومستقرة وخالية من اآلالم والّضغوط. والّسعادة مصدرها من الّداخل،لو تأملت اللّحظات 
الجميلة، واسترجعت شريط الماضي ستشعر بالّسعادة.أحيانًا تبدو الّسعادة وكأنها شيء مبالغ 

ء. وهذه بعض النّصائح البسيطة التي يمكن أن تضعك في خانة فيها ولكنها تنتج من أبسط األشيا
 الّسعادة: 

 عش ببساطة مهما عال شأنك. -

 عش اللّحظة واستمتع بحاضرك. -

 ك ن متفائاًل ، وال تمل للتشاؤم. -

 رور للقلب.أعط  كثيًرا، فتقديم يد العون لآلخرين يدخل السّ  -

 يعني غياب الّسعادة.المال ال يشتري الّرضا، وغياب الّرضا  -

 هذه النّصائح للطريق نحو الّسعادة كي نشعر بالطمأنينة واالستقرار في حياتنا. -
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)       (             لب والّرضا.    السعادة تعني انشراح الصدر وراحة الق -2  

( عندما تكون سعيد تكون الحياة جميلة خالية من اآلالم والّضغوط.   )      -3  

التشاؤم من النّصائح التي تجللك سعيًدا.       )       ( -4  

)       (          ضا يعني غياب الّسعادة.   غياب الرّ  -5  

 اعدة اآلخرين يدخل الّسرور إلى القلب.    )       (مس -6

 أختار اإلجابة الّصحيحة: -ج

 الندم( -الملل  -) الفرح  ضد )المتعة(: ______ -1

االكتئاب( -الفرح  -معنى)الّسرور(:_______      ) الحزن  -2  

الفرح( -السعادة  -ضد)التفاؤل(:________   ) التّشاؤم  -3  

صح(النّ  -صاح النّ  -صيحة ) النّ   ___مفرد ) النّصائح(:____ -4  

 ثانيًا: المفاهيم اللغوية:

 الجمل التّالية إلى المثنى مرة وإلى الجمع مرة:أُحّول  -أ
 

 1- الطالبة  متفوقةٌ.

 المثنى:___________________________

 الجمع:___________________________

الفالح يزرع الحقل. -2  

 المثنى:___________________________

 الجمع:___________________________

.ضىالطبيب يعالج المر -3  

_________________المثنى:_________  

 الجمع:___________________________
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.المهندس يصمم المباني-4  

 المثنى:____________________________

 الجمع:____________________________

 :كمُل الجدول اآلتي بالمطلوب أ -

 الجمع المثنّى المفرد

 

 مسافرٌ 

 

______ 

 

 مسافرون

 

______ 

 

________ 

 

 مكاتب

 

_________ 

 

 زهرتان 

 

________ 

 

 طالبةٌ 

 

______ 

 

________ 

 

__________ 

 

 مدينتان

 

_________ 

 

 

 

 -الكلمات التّالية ِلتصبُح مرة جملة فِعلية ومرة جملة اسمية : َرتِبأ
 قََطَف.-العنب  –الفالح  –الّصيف  –في -1

 جملة اسمية : ____________________________________________
 ____________________________________________جملة ف علية : 

 إماَرة . –تعيش   –في  –صديقتي  –الّشارقة -2
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 _____________________________________________جملة اسمية :
 جملة ف علية : _____________________________________________

 المالبس . –إلى  –َذَهَب  –خالد  –محل -3
 _____________________________________________ة :جملة اسميّ 

 جملة فعليّة : _____________________________________________
 ما الفرق بين الجملة االسمية والجملة الفعلية :-4
 _______________________________دأتب الجملة االسمية هي التي-
 ________________________________الجملة الفعلية هي التي تبدأ-
 
 

 

 بالتوفيق والنجاح،،

 

 

 


