
 

 مراجعة التقوٌم النهائً للفصل الّدراسً األول

 2019-2020العام الدراسً  

 10/2019/:   التارٌخ_____     : الشعبةالثامن        :الصف 

   لغٌر الّناطقٌناللغة العربٌة: المادة ________________ : اسم الطالب 

 الفهم واالستٌعاب :الّسؤال األّول

 :الفقرة اآلتٌة ثّم أجٌبُأ عن األسئلة الّتالٌة أأرأُأ / أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أضُع عنوان مناسب للفقرة؟-  1

 ___________  متروك للطالب________________

  عام الّتسامح ؟2019من أطلق على عام - 2

  عام الّتسامح2019أطلق الشٌخ خلٌفة بن زاٌد على عام   - 

ما هً نتائج نشر الّتسامح بٌن الّناس؟-  3  

  الّسكٌنة- 3        ٌكفل للناس الطمأنٌنة- 2          ٌكفل للناس السعادة-  1

  األمل-5          التفاؤل- 4       

 إن الّتسامح من أهم الِقـٌم التً ٌهتم بها قادة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، وقد أطلق 

  شعار2019صاحب الّسمو رئٌس الّدولة الّشٌخ خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان على عام 

.(عام الّتسامح)  

 كما كان لرئٌس مجلس الوزراء الشٌخ محمد بن راشد وقفة مع الّتسامح وأكد سموه على

 أن الَجمٌع فً دولة اإلمارات ٌعمل بروح الَفرٌق الواحد ، ال تفرٌق بٌن ُمواطن وُمقٌم،

. فالّتسامح ال نعلٌه شعاًرا ولكننا نعٌشه َكنهج حٌاة  

نحن نحرص أن نربً أوالدنا على الّتسامح، فالّتسامح ٌكفل للّناس الّسعادة والّطمأنٌنة 

.   والّسكٌنة والّتفاؤل واألمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

كٌف ٌتجلى الّتسامح على أرض الواقع فً دولة اإلمارات؟- 4  

 .أن الجمٌع فً دولة اإلمارات ٌعمل بروح الفرٌق الواحد، ال تفرٌق بٌن مواطن ومقٌم- 

 .التسامح ال نعلٌه شعاًرا  ولكنه نهج حٌاة- 

 :أصلُأ الكلمات بضدها المناسب- ب

 الكلمة ضدها

 الّتسامح القلق

 الطمأنٌنة الّتشابه

 االختالف الّتعصب

 

:أكتبُأ تحت كل صورة ما ٌنا سبها- ج  

(عام القراءة- عام زاٌد - عام الّتسامح - عام الخٌر  )                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عام القراءة عام زاٌد

 

 عام الخٌر عام الّتسامح      

 

 



 :الفقرة اآلتٌة ثّم أجٌبُأ عن األسئلة الّتالٌة أأرأُأ /ب

 (صدٌقً الغرٌب)درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الجمل التالٌة من خالل فهمك للفقرةأكملُأ - أ  

. كل إنسان مختلف عنا فً الّشكل واللّغة والعرق والّثقافةاآلخر هو - 1  

 

.احترام اآلخر وتقدٌرهتقبل الَغرٌب ٌعنً - 2  

الَعمل على تهٌئة الجٌل القادم لتقبل الَغرٌب من خالل-  3  

.المجتمع والمدرسة و األسرة         

 زٌادة الّتواصل  والّتعاون مع اآلخرٌنتقبل الَغرٌب ٌساعد على - 4

 .      والّتعرف على ثقافات وعادات مختلفة و تبادل الخبرات بٌن الّطرفٌن

 

 

 هناك العدٌد من الّدراسات عن أسباب الّتعصب وعدم تقبل اآلخر، حٌث أشارت

 والبد من الَعمل على. الّنتائج بأننا نعانً من ممارسات عدوانٌة تجاه االختالف

 .تهٌئة الجٌل القادم لتقبل اآلخر من خالل األسرة والَمدرسة والُمجتمع

 فً البداٌة ٌجب أن نعرف اآلخر هو كل إنسان مختلف سواء كان فً الّشكل

هو ذلك الّصدٌق الَغرٌب الذي ألتقٌه صدفة أو ٌجمعنا. والِعرق والّثقافة واللّغة  

فكٌف أتقبل اختالفه عنً؟. قد ٌكون صدٌقً لكننا نختلف كثًٌرا. مكان  

.تقبل الَغرٌب ٌعنً احترام اآلخر وتقدٌره  

 إن تقبل الَغرٌب واالختالف ٌساعد على زٌادة الّتواصل والّتعاون مع اآلخرٌن

.والّتعرف على ثقافات وعادات مختلفة وأٌضا تبادل الِخبرات بٌن الّطرفٌن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

(________ٌعبر الّطالب بأسلوبه_________________)   

_____________________________________ 

بماذا تشعر عندما ال ٌتقبلك من حولك؟- 6  

(_______ ٌعبر الّطالب بأسلوبه_________________)  

_____________________________________ 

ماذا ٌحدث لو أن كل الناس لهم لغة وثقافة واحدة؟-7  

(_________ ٌعبر الّطالب بأسلوبه_______________)  

____________________________________ 

 :الفقرة اآلتٌة ثّم أجٌبُأ عن األسئلة الّتالٌة أأرأُأ / ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنها اطمئنان القلب وانشراح الّصدر. الّسعادة عموًما هً اإلحساس بالمتعة واالنبساط  

وهً شعور ناتج عن عمل ٌحبه اإلنسان، فتبدو معها. وراحة البال والّرضا بكل شًء  

والّسعادة مصدرها من الّداخل،لو. الحٌاة جمٌلة ومستقرة وخالٌة من اآلالم والّضغوط  

.تأملت اللّحظات الجمٌلة، واسترجعت شرٌط الماضً ستشعر بالّسعادة  

وهذه بعض. أحٌاًنا تبدو الّسعادة وكأنها شًء مبالغ فٌها ولكنها تنتج من أبسط األشٌاء  

:الّنصائح البسٌطة التً ٌمكن أن تضعك فً خانة الّسعادة  

.عش ببساطة مهما عال شأنك-   

.عش اللّحظة واستمتع بحاضرك-   

.ُكن متفائاًل، وال تمل للتشاؤم-   

.أعِط كثًٌرا، فتقدٌم ٌد العون لآلخرٌن ٌدخل الّسرور للقلب-   

.المال ال ٌشتري الّرضا، وغٌاب الّرضا ٌعنً غٌاب الّسعادة-   

.هذه الّنصائح للطرٌق نحو الّسعادة كً نشعر بالطمأنٌنة واالستقرار فً حٌاتنا-   

 



 أضعُأ عنوان مناسب للفقرة؟- أ

  (_________________________ متروك للطالب__________)

:أمام العبارة الخطأ (    )أمام العبارة الّصحٌحة  وعالمة  (     )أضعُأ عالمة - ب   

(       ).                             السعادة تعنً اإلحساس بالملل واالكتئاب-  1  

(       ).                  السعادة تعنً انشراح الصدر وراحة القلب والّرضا- 2  

(     ).     عندما تكون سعٌد تكون الحٌاة جمٌلة خالٌة من اآلالم والّضغوط- 3  

(       ).                                التشاؤم من الّنصائح التً تجللك سعًٌدا- 4  

(       ).                                       غٌاب الّرضا ٌعنً غٌاب الّسعادة- 5  

 (       ).                             مساعدة اآلخرٌن ٌدخل الّسرور إلى القلب- 6

 :أختارُأ اإلجابة الّصحٌحة- ج

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

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

(الفرح- السعادة -  الّتشاؤم )________                 :(الّتـفاؤل)ضد- 3  

(الّنصح- الّنصاح  - الّنصٌحة )________               : (الّنصائح)مفرد - 4  

أشرح من وجهة نظرك ما هً األشٌاء التً تفعلها فً حٌاتك وتجعلك سعًٌدا؟- د  

(_______________ٌعبر الطالب بأسلوبه________________)  

________________________________________ 

 

 

 

 



ًٌاث  :المفاهٌم اللغوٌة: ان

:  أخرىالجمل الّتالٌة إلى المثنى مرة وإلى الجمع مرة أُأحّول- أ
 

ةُأ مُأتفوأةٌة - 1 .الّطالبَب  

. الطالبتان متفوقتان :المثنى  

. الّطالبات متفوقات:الجمع  

قل- 2 .الفَبالح ٌزرع الحَب  

.الفالحان ٌزرعان الحقل :المثنى  

.الفالحون ٌزرعون الحقل :الجمع  

رضى- 3 ٌُأعالج المَب .الّطبٌب   

.الّطبٌبان ٌعالجان المرضى: المثنى  

.األطباء ٌعالجون المرضى :الجمع  

بانً-4 ٌُأصمم المَب .المُأهندس   

.المهندسان ٌصممان المبانً :المثنى  

.المهندسون ٌصممون المبانً :الجمع  

 : كملُأ الجدول اآلتً بالمطلوبأ- ب

الجمع المثّنى المفرد 

 

مسافٌر 

 

 مسافران

 

مسافرون 

 

 مكتب

 

 مكتبان

 

مكاتب 

   



 أزهار زهرتان  زهرة

 

طالبٌة 

 

 طالبتان

 

 طالبات

 

 مدٌنة

 

مدٌنتان 

 

 مدن

 

تِبُأ الكلمات الّتالٌة لِتصبحُأ مرة جملة فِعلٌة ومرة جملة اسمٌة / ج  :- أرَب

فَب  –العنب – الفالح – الّصٌف – فً  -1  .أَبطَب

 .الفالُح قطف العنب فً الّصٌف: جملة اسمٌة 

 .قطف الفالُح العنب فً الّصٌف: جملة ِفعلٌة 

 

ة – تعٌشُأ – فً – صدٌقتً – الّشارأة -2  .إمارَب

 .صدٌقتً تعٌش فً إمارة الّشارقة :جملة اسمٌة 

 .تعٌش صدٌقتً فً إمارة الشارقة:  جملة ِفعلٌة 

 

بَب – خالد – محل -3 هَب . المالبس – إلى – ذَب

ٌّة   .خالد ذهب إلى محل المالبس :جملة اسم

ٌّة   .ذهب خالد إلى مجل المالبس: جملة فعل

ملة الفعلٌة -4 ملة االسمٌة والجُأ : ما الفَبرق بٌن الجُأ

  باسم الجملة االسمٌة هً التً تبدأ-

  بفعل الجملة الفعلٌة هً التً تبدأ-

 

.ي الجمل التالٌة بٌن االسم والفعل فمٌزُأ أ- د  

.َقرأ أَحمد كتاباً جمٌالً - 1  

.شاهدت البنت الّتلفاز-  2  

.ٌحب أشرف كرة القدم- 3  

عام- 4 .جلس سعٌد وتناَول الطَّ  

.سرق اللص الَحقٌَبة- 5  



 فعل اسم

  قأَأ  كتاًبا- أحمد -     1
 شاهدت الّتمفاز- البنت - 2

 يحب أشقف- 3
 تناول- جمس  الّطعام- سعيد - 4
الحقيبة - الّمص - 5                سقرَأ  

  
 

 :الفعل المناسبأكملُأ الفراغ ب- 2

 . موزاً وتفاحاً  اشترىلى الّسوق و إقاسم  ذهبَ  -1

. الّدرس ٌقرأ محمود على الكرسً و  ٌجلس  -2

 .سمٌر الباب فتح َ  -3

 .صوت الجرس رنّ  -4

 .محمود طعاماً لذٌذاً  أكلَ  -5

 
 

هارات الكتابٌة: الثاً ث :المَب  

اإلمالء: أواًل   

ا مما بٌن القوسٌن ًٌ :أختارُأ الكلمة الّصحٌحة إمالئ  

( الّتعاش– اّتعاٌش – الّتعاٌش ).   اإلٌجابً_________ اإلماراُت عاصمٌة للّتسامح و . 1  

 ( ببساطٍ – ببساطةٍ  –ببساطتن  )                   .   َمهما َعال شأنك_________ ِعْش . 2

( للّتـشاؤم– للّتـشاءم –للَتـشأم ).                       _________ُكن متفائالً وال َتِمل . 3  

منُح الّتسامح . 4 ( الّطماءنٌنة– الّطمانٌة – الّطمأنٌنة ).             والّسكٌنة_________ ٌَ  



( سعٌدٌن– سعٌدٍ  –سعٌدن  ).         ٌَنشر َسعادِته على َمن حولِهِ _________ كلُّ . 5  

(الَفوضى – الَفوضً –الَفوضا ).                      _________ الّشغب هو إثارة . 6  

( االَخر– األَخر – اآلَخر ).                          _________الّتعاٌش هو َتقبل . 7  

( إلفاظ– ألفاظ –الفاظ  ).                   َبذٌئة_________ الّشغب هو اسِتعمال . 8  

(ظاِهرة – ظاِهره –ظاِهرت ).                الّتنمر فً الَمدارس_________ تنتشر . 9  

( االخاء– األخاء –اإلخاء ).             _________ٌنبغً أن نتحلى بالّتعاون و . 10  

( الّشٌة– الّسٌئة –الّسٌة  ).     _________ٌَجب الّتوقف عن الّتفكٌر فً األشٌاء . 11  

(االْضِطرابات – االْضطراباة –االْضترابات ).  الّنفسٌة للطفِل ِمن أسباب الّتنمر_____.12  

ا ًٌ الكتابة: ثان  

ا تسلسل األفكار و عالمات الترأٌم و أدوات الربط و أعبرُأ عن صورة بفقرة مناسبة / أ ًٌ مراع

  :المسافة البادئة و القواعد اإلمالئٌة

  (______________ٌعبر الّطالب بأسلوبه______ ) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 



(ٌوظف الّطالب حسب فهمه ): ضعُأ الكلمات  اآلتٌة فً جمل مفٌدةأ/ ب   

.____________________________________________: الّتنمر. 1  

.____________________________________________:الّسعادة . 2  

._________________________________________:تقبل الغرٌب . 3  

 ._________________________________________:عام الّتسامح . 4
 


