
 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول

 2019-2020العام الدراسي 

 2019/التاريخ: __/ __            _____                الشعبة: -   ثامنالالصف: 

 المادة: اللغة العربية                               : ________________  ة/اسم الطالب

 

 الفهم واالستيعاب:-الّسؤال األّول

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، : ))  ملسو هيلع هللا ىلصأقرأُ الحديث الشريف : قال رسول هللا  أوالً ـ

 صحيح البخاريوالمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه ((       

 شرُح الحديث الشريف بإيجاز وأبيُن المقصود منه :أ- 1

هم فُحش القول سمعخوانه المسلمين فال يسبهم وال يغتابهم وال يُ إالمسلم هو الّذي يحفظ لسانه عن 

لمين من يده فال يتعدى عليهم بالقتل أو بالضرب أو بأخذ أموالهم بظلٍم فالهجرة هي وكذلك يسلم المس

 كل مانهى هللا عنه  تركترك األشياء الضارة وترك كل قبيح ومنكرومن الترك فالمهاجر

 االمتناع عن : اللّسان،أذى  كفمن صور-2

 والنميمة والخوض في أعراض النّاس.الّسّبِّ والشَّتمِّ والتَّحقير، واالستهزاءِّ والغيبة 

 ابحُث في المعجم عن الفرق في المعنى بين المسلم والمؤمن :-3

 المسلم :من قال باللسان وعمل بالجوارح وأركان اإلسالم الخمسة.

 المؤمن:من عمل ذلك وصدق بقلبه

________________________________________________________ 

 :ـالمقصود ب أبيّنُ -4

 اللهم اجعلني مهاجًرا لما نهيت عنهوأضعها في جملة :  .        هو من ترك مانهى هللا عنهُ : مهاجر ال

 اإلجابة الّصحيحة: أختارُ -5

 قّدم اللّسان على اليد في الحديث الشريف ألن : -

 ب ـ اللسان أصغر من اليد                 أـ تأثير االعتداء بالقول أعظم من تأثير االعتداء باليد         

 ث ـ قدرة اللّسان على الفعل أقل من قدرة اليد                ت ـ القول يصل سريعاً إلى الناس         

 الهجرة كما بينّها الحديث الشريف ، هي هجر :ـ       



    ب ـ السيئات والمعاصيأـ العاصين هلل ورسوله                                    

 ت ـ الديار والسفر                                  ث ـ القبيح من القول       

 ً  :أقرأُ النّص الشعرّي  ـ ثانيا

 رزقُ ــّي يُ ـه حـهيد لديــوهللا فــي اآلي الحكـيـــم بـالغـــه               أّن الشّ 

 قُ ـمن معدٍن حـــّر أصيـــل أصلـــهـم               عهٌد لهم في الماضيات موثّ 

 شهدوا األذى يختال حول عرينهم               فتواثبـــوا من حولـه وتحلّـقوا 

 النــضـــارة رونـــقُ وبدا كأيام الفتوح فطعمـه شـهـــٌد               عليــه من 

 وطنــــي لك األرواح منّـــا إنّــنــا                في حبّك المشهود دوماً نصدُق 

 ـ من خالل دراستي لنّص ) يوم الّشهيد ( أجيُب عّما يلي :1

 أصل ومركزهُ معنى كلمة ) معدن ( :      حسن البيان وقوة التّأثيرمعنى كلمة ) بالغه ( : 

 اآليةمفرد كلمة ) اآلي ( :                       المستقبلماضي ( :ضد كلمة ) ال

 عسل النحلمرداف كلمة ) شهٌد ( :      مؤكد ومدعم بالدليلمعنى كلمة ) موثّق ( :

 ـ أوضُح الفرق في كلمة ) شهادة ( فيما يأتي :2

 الموُت في سبيل هللا أرض الكرامة بالشهادة تعبق : •

  الكذُب في الّشهادة على اآلخرينمن كبائر اإلثم : شهادة الزور  •

 ورقة تكريم وشكر وتقديرحصلت على شهادة تفّوق في مهارة الكتابة :  •

 ـ أضُع تركيب ) أرض الكرامة ( في جملة من إنشائي :3

   .  اإلماراُت أرُض الكرامةِّ والعزةِّ والمجدِّ

 المواطُن على نفسه ، أوّضحهُ :ـ في البيت األخير عهٌد أخذه 4

هِّ دليال على ُحبِّّهِّ ووالئِّهِّ   .عاهَد الوطّن على أن يفديهِّ بروحِّ

 حاز الشهيد على المنزلة العالية في الدنيا واآلخرة ألنه : -5

. فاًعا عن وطنِّهِّ ى بنفسهِّ في سبيل هللا ودِّ  ألنه ضحَّ

 عما يليها: ( ثمَّ أجيبُ ) أدمغتنا تحبُّ القصص أقرأُ الفقرةَ اآلتيةَ من درس  ثالثاُ ـ



إّن األشخاص الذين يقرؤون األدب كثيراً لديهم قدرة أعظم على فهم اآلخرين والتعاطف معهم، 

ورؤية العالم من منظورهم. فالرواية ماّدة ال يضاهيها شيء في كشف جوانب الحياة العاطفيّة 

كما لو وهناك أدلّة على أن المخ البشري يتعامل مع تفاعالت أبطال الروايات  لإلنسان.واالجتماعيّة 

فاألدب الحافل بالتفاصيل واالستعارات التخيّليّة والوصف الدقيق لألشخاص وأفعالهم،  واقعيّة.كانت 

يعطينا صورة غنيّة تقارب الواقع. بل إن الروايات قد تعطينا فرصة لخوض تجارب ال يتيحها لنا 

 الواقع، تتمثّل في الولوج إلى عقول اآلخرين وقراءة أفكارهم ومشاعرهم.

 (شعر  -نص معلوماتي –سيرة ذاتيّة  –قّصة قصيرة  أحّدد نوع النّص: )-أ

 بحُث في المعجم عن معاني الكلمات :أ-ب

 ممتلئةٌ ُمفعمةٌ :            قصد المكان والتّردد عليهارتياٌد : 

   خمنهُ: قال بالحدس أو الوهمتُخّمُن :                              الدخول الولوُج :

 اكتُب مفرد الجموع اآلتية :-ت

 دماغٌ أدمغة :     عالمٌ عوالم :     روايةٌ روايات :

 : المصطلحات اآلتيةأوّضُح معنى -ث

   الدراسة العلميّة للجهاز العصبيعلم األعصاب : 

 أي مهارة تُمكن اإلنسان من التّفاعل والتّواصل مع اآلخرينالمهارات االجتماعيّة : 

 التّقليد-المشابهة  -المماثلة المحاكاة : 

 ج ـ المغزى من مقال ) أدمغتنا تحبُّ القصص ( هو تقديم معلومات حول :

 التّأثير اإليجابّي لقراءة األدب على الّدماغِّ -

 هل تؤثر قراءة الروايات على مهارتنا ؟وضح ذلك؟ -ح

رؤون األدب كثيًرا لديهم قدرة أعظم على نعم تؤثر قراءة الروايات على مهاراتنا فاألشخاص الّذين يق

فهم اآلخرين ورؤية العالم أعمق فتكشف له قراءة الروايات الجانب العاطفي واالجتماعي للمجتمع 

 بوجه عام 

ا يليها:من أجل نمط عيٍش صّحّي ) أقرأُ الفقرةَ اآلتيَة من درس-رابعاً   ( ثمَّ أجيُب عمَّ

إنّنا بوصفنا بشراً معّرضون في هذه الحياة لضغوط عصبيّة ونفسيّة هائلة، بسبب المشكالت  "

 إنسان في هذه الحياة . االقتصاديّة ، أو االجتماعيّة ، أو النفسيّة التي يُمرُّ بها كل 



تنا وبالرغم من ذلك ، فإنّنا مطالبون بتجاوز تلك المشكالت ، والمحافظة على التّوازن بين قُُدرا

الجسديّة ، والعصبيّة ، والعقليّة ، لكي ننجح باجتياز رحلة الحياة بالقليل من المعاناة والتوتر 

 واألمراض ، وننجح في عيش ما قُّدر لنا من السنين بكفاءة وسعادة . "

: )قّصة قصيرة ما ـ 1  (شعرّي  نص-نص معلوماتي –سيرة ذاتيّة  –نوعُ النَّصُّ

 النوم العميق بالعيش وفق نمٍط صّحّي :عالقة  أذكرُ -2

 النوم يساعد على صحة النفس والبدن ويساعد أيًضا على اتخاذ قرار دون مشوشات أو عقبات

 وضح الكاتب الوصفات الضرورية من أجل نمط عيش صحي أعددها:-3

 أن نتحلى بروح الَمرح والفكاهة-

 والتّنزه في المناطق الخضراء االسترخاء-

 حسنة والتّمسك بالعادات اإليجابيّةاألخالق ال-

 ممارسة الرياضة-

ماغ       -  النوم العميق يساعد على تقوية عمليات الّدِّ

 :  اختاُر اإلجابة الصحيحة-4

 الهدف من اتّباع نمط عيش صّحّي هو : -

 أـ القليل من األمراض                         ب ـ الحياة الكفؤة 

 دـ كل ماورد صحيحج ـ التقليل من ضغوطات الحياة               

 أسلوب التمّطي يُساعد الجسم على التّخلص من :  -

 ج ـ الوهن          د ـ الكسل           لتوترا أـ التعب            ب ـ

 الصّحّي هو الغذاء :الغذاء  -

ً           المتنّوعأـ غالي الثمن      ب ـ   ج ـ الُمحّضر يدويّاً    د ـ الُمحّضر منزليّا

 ـ المعنى الصحيح للكلمات : 5

 ـ تقليل (تعّد ـ " إنّنا مطالبون بتجاوز المشكالت " معنى ) تجاوز ( : ) حّل ـ تجاهل ـ 

 ـ الضغط ( الفشلـ " روح الفكاهة تساعد على مواجهة اإلخفاقات " ) اإلخفاق ( هو : ) الكسل ـ 



 :  ـ اكتُب ضد الكلمات اآلتية 6

 السطحيالعميق :     السلبيةاإليجابية :    تحسنتؤذي : 

 اللغويّة: لقواعدا–الّسؤال الثّاني 

 :تذّكرُ أ-النّحو

 اآلتية وأُبيّن نوعها :ـ أحدُد الحال في الجمل  

 مفردنوعه :  مسروًراـ عاد الفائز إلى بيته مسروراً ، الحال :

 جملة فعليةنوعه :       يضحكـ شاهدت أخي الصغير يضحك ، الحال :

 جملة اسميةنوعه :      وهي محلقةـ أبصرت الطائرة وهي ُمحلّقة ، الحال :

 شبه جملةنوعه :   في الحديقةـ ُسررُت بلقاء أصدقائي في الحديقة ، الحال : 

 : ـ أُعرُب ما تحته خط2

ً يعود العامل إلى بيته   حال منصوب      : متعبا

 حال منصوب   فير:عادت السفينة صيدها و

 ـ اكتُب جملة يكون الحال فيها شبه جملة : 3

 أعجبني الورد بين األشجار

 ـ امألُ الفراغ بالنعت المناسب :4

 جميلةً ـ ترك المصريون آثاراً 

 رائعًاـ قرأت مقاالً 

 ـ أضُع خطاً تحت جملة الحال  ثم اكتُبها بين قوسين :5

     يُهمل دروسه()ـ ال يعجبني الطالب يُهمل دروسه.  

  (وهو خاشع)ـ رأيت أبي وهو خاشع في الصالة. 

 أتذّكُر :

 

 

التمييز : اسم نكرة يأتي إلزالة غموض قبله ويكون منصوباً  وكثيراً ما يأتي بعد األعداد من 

)11ـ99( مثال : يّضُم هذا المبنى ثالثين غرفةً  ، ويأتي التمييز بعد اسم التفضيل ) أكبر ـ 

أصغر ـ أفضل ـ أعلى ... ( هنُد أكبر ُعمراً  من هديل ، ويأتي التمييز بعد الفعل ازداد )الجوُّ 

ً  قرأَت ؟ (   يزداُد برودةً  ، ويأتي التمييز بعد كم االستفهاميّة ) كم كتابا



 

 

 أُحدُد التمييز في الجمل اآلتية :ـ 1

 ً  قلًما. التمييز هو :  ـ باع الرجل خمسة عشَر قلما

 صالبةً  . التمييز هو :ـ الذهُب أقلُّ صالبةً من الحديد

 طعًماالفاكهة طعماً. التمييز هو :البرتقال من ألذِّ أنواع ـ 

 ـ امألُ الفراغ بالتمييز المناسب :2

 كتابًاـ قرأُت من الكتاب أربع عشرة 

 يوًماـ في الشهر ثالثون 

 ثمنًاـ الحرير أغلى من القطن 

 ـ اعرُب ما تحته خط : 3

ً ـ " واشتعل الرأُس   "  شيبا

 تمييز منصوب

 نسيماً ـ طاَب المكاُن 

 منصوبتمييز 

 ـ استخدُم التراكيب والجمل في جمل من إنشائي على أن أضّمنها تمييزاً :4

 كْم صفحةً قرأْت مَن الكتابِّ؟كم : 

لًما ازَدْدَت تواضعًاازددت :   كلّما ازدْدَت عِّ

 .محمٌد أكَرُم الّطالبِّ نفًسا وأرحمهم قلبًاأرحمهم :

 الكتابية: المهارات-الّسؤال الثّالث 

 اإلمالء:

 ـ أُبيُّن نوع الهمزة في الكلمات التي تحتها خط :1

 ( همزة وصل،  همزة وصلفي الدفاع عن وطنه )  المقاوم استبسل -



 (همزة قطع،همزة وصل )   أعدائهجيش المسلمين على  انتصر -
 ( همزة وصل، همزة قطع البرد ) واشتدالشتاء  أقبل -

إ ( ) ا ( ، ال أنسى استخدام الواو أو الفاء للتأكد من  –أُ  –ـ أضُع الهمزة المناسبة في الفراغ ) أَ 2

 إجابتي : 

 لخليج .اإلمارات وا لنفط فياستخراج  ا خي كتاباً عنأشترى ا -

 شكال مختلفة منه .أنواع وأنه ماهر في صناعة إلخبز ! اطيب رائحة أما  -

 عظم خلق هللا ! ألطيور وقلت في نفسي : ما اشاهدت سراب  -
 لضيوف .استقبال الى إبي أسرع أ -

هي بتاء مربوطة واكتبها بالشكل الصحيح :ـ أستخرُج الكلمات التي تنت3  

) أبيه – منبّه – بيضه واحده – إشاره – عالجه – ذكيّه – كره صغيره – يكره – حكايه – مفيده – 

 إنسانيّه – صاله – شجره – مسطره – بيته – منه – فراشه - صحيّه (

 كلمات التاء المربوطة :

بيضةً واحدةً  -إشارةً – ذكيةً – كرةً صغيرةً – حكايةً – مفيدةً -صالةً - شجرةً -إنسانيّةً – مسطرةً – 

 فراشةً - صحيةً  

 الكتابة:

 :الموضوعات اآلتيةفي  كتبُ أ-

ً  -أ   بل أحياء عند ربّهم يرزقون (قال تعالى : ) وال تحسبّن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا

مراعياً مكانة الشهيد وما قّدمه من تضحيات في سبيل وطنه بما ال يقّل عن عشرة أسطر حول  كتبُ أ-

 .وعالمات الترقيم  السالمة اللّغويّة واإلمالئيّة

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

أصُف فيها عالقتي مع والديَّ وواجبي تجاههم مقتدياً بما ال يقل عن عشرة أسطر   فقرةكتبُ ا -ب

وعالمات  مراعياً السالمة اللغويّة واإلمالئيّة الذّل من الرحمة ( ،باآلية الكريمة ) واخفض لهما جناح 

 .الترقيم

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 


