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 املادة :اللغة العربّية                                                     
 2019-2018مراجعة امتحان هناية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 

 _____             _:_____ الّتاريخ: _____الّشعبة(الثّامن  الّصف ) االسم: _____________   
 فهم املقروءالّسؤال األّول: 

 
 -أقرأُ الفقرة الّتالية ُثَّ ُأجيُب عن األسئلة :

 
                       أختاُر اإلجابة الّصحيحة من بني القوسني : -1
 (مبين-أمر- –مضارع–ماضي) مضارِع                 يلبُس فعل-1
 (أطباق-أدوات–مغاِسل–مالبس) مالبس           ُمراِدف كلمة زي  -2
 (الط بقات–الط بق– الط بقة – ) الط بوق الط بق             مفرد األطباق -3
 ( صحبات -صحوب–أصحاب– )صحبأصحاب            مجع صاِحب -4
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 (مفعول-وصول م– إشارة – جمرور)  جمروركلمة ِقطعة اسم -5
 (سداسي-مخاسي – رابعي –هندسي  ) هندسي  كلمة )مثلث ( شكل -6
 أزايُء املهن: أضُع عنواًنا ُمناِسباا للنَّص -2
 يلبسون معاِطف بيضاء ومن أدواهتم السم اعة واملشرط واملنظار الط يب .ي  الر مسي لألطباء ؟ ما الز  -3
 يرتدي املـهندس خوذة على رأسه .ماذا يرَتدي املهندس على رأسه ؟ -4
 
  -:( على األفكار الواِرَدة يف النَّص  )   مةأَضُع عال-5
 لة من ثالث قطع .د( َيرَتدي املهندس ب  )  -1
 ( يَلبُس أصحاب كل مهنة زًيا خاصاا هبم .  )   -2
 ( يلبُس الطّباخ معطف أبيض .  )   -3
 ( من أدوات الطّبيب الّسماعة واملشرط واملنظار الّطيب .    ) -4
 
الّنجار  –املعّلم  –الّشرطي  –الطّباخ  –الطّبيب  –املـهندس :أكتُب املهن اليت تعّرفُت عليها -6
  احملاِسب . –اخلّباز  –اخلّياط –الّصيديل –احملامي  –
 
 -: أِصُل ُكل َكلمة بضّدها-6

                         ضي ق                نظيف
 مجيل                 َخشن

 واسع                 َقذر
 انِعم                 جديد

 َقدمي                 قبيح
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 -عن األسئلة :أقَرأُ الفقرة الّتالية ُثَّ ُأجيُب -2

 
 الص ديقاناِسباا للقص ة :أَضُع عنواانا ُمن-1
 أمني وكرمي وجارمها .:َشخصيات الِقص ة كرُ أذ -2
 -املناِسبة :أقرأُ وأحبُث عن الّصورة -3

 
 
 
 
 -أختاُر اإلجابة الّصحيحة من بني األقواس :-5
 جاران أمني وكرمي-1
                عدو ان -                  طيببان-أخوان               -                         جاران -
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  ماليزاي آمني ماليزي من-2
     إندونيسيا-                 ماليزاي-أمريكا                    -                        اسرتاليا-
 أكثر من أسبوعني . عد ة أسابيع تعين-3
  أكثر من أسبوعني-                   أسبوعني-               يوماا-                        أسبوعاا -
 أسابيعأربعة  يف الش هر الواِحد-4
  أربعة-ثالثة                           -                ثنانا-                  واِحد-
 أايم سبعة  األسبوع الواِحد يعين-5
ا              -  سبعة-                    مخسة-               ثالثة-يوما واحدا

 7-أِصُل الكلمات ابلّصورة املناِسبة 

                                                                                                     

                                                                                                      ميزان

                                                                 

                                                                          
 مفتاح                                                                              

 

 مصباح                                                                  
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 السؤال الثّاين:املهارات اللغوية    

 َنوع األسلوب  ميّـزُ أُ أوالا :
 (أسلوب تعجُّب) ما أطول رقبة الز رافة ! -1
 (أسلوب هني) ال تلعب يف الش ارِع .-2
  (أسلوب أمر)  استيقْظ ُمبكراا ومْن مبكراا-3
 (أسلوب هني. )اي ُبين اجتهد يف دراسِتك-4
 (أسلوب استفهامحلفلة ؟ ) كيف كانت ا-5

 أنواع اجلُمل اثنياا : 
 املبتدأ واخلرب اجلملة االمسية : هي اليت تبدأ ابسم وتتكون من : -1

 املبتدأ :اسم مرفوع تبدأ به اجلملة االمسية    ، واخلرب هو االسم املرفوع الذي ُُنرب به عن املبتدأ 
 .الّسماُء صافية  مثال :

 .واِسع   الفصُل -
 اجلملة الفعلية : هي اليت تبدأ بفعل وتتكون من فعل وفاعل ومفعول به -2

 الفعل : هو الفعل الذي أييت ليدل على َحَدث ُمعني وَقَع يف زمن معني  
 الفاعل : هو الذي قام ابلفعل .

 .َكَتَب الولُد الواِجب-مثال : 
 .ًنمت البنُت ُمبكراا- 

 -:االمسية أُميّـُز اجلُملة الفعلية من اجلملة -1
 مجلة فعلية (اصطاَد الص ياُد عصفوراا .)-1
 ( مجلة فعلية)يعمُل العاِمُل بنشاط .-2
 ( مجلة امسيةالس ماُء زرقاء . )-3
 ( مجلة امسية)هذا جبٌل شاِهق .-4
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 (مجلة امسية) مها يعمالن يف املصنع . -5 
 -امسية :ُأرِتُب اجلمل الّتالية لِتصبُح مرة مجلة ِفعلية ومرة مجلة -2
 .َقَطفَ -العنب  –الفالح  –الص يف  –يف -أ

الفالح َقَطَف العنب يف الص يف .مجلة امسية : 
 َقَطَف الفالُح العنَب يف الص يف .مجلة ِفعلية : 

 رَة .إما –تعيُش  –يف  –صديقيت  –الش ارقة -ب
 صديقيت تعيُش يف إمارة الش ارقةمجلة امسية : 
 تعيُش صديقيت يف إمارة الش ارقةمجلة ِفعلية : 

 . املالبس –إىل  –َذَهَب  –خالد  –حمل -ت
 خالد َذهَب إىل حملِ  املالبس .مجلة امسي ة : 

 َذَهَب خالٌد إىل حملِ  املالبس .: مجلة فعلي ة 
 وآخراا جلملة فعلّية :أكُتُب مثاالا جلملة امسّية -
 احلديقُة واِسعةٌ مجلة امسي ة : -
 تكتُب البنت الواجبمجلة ِفعلية : -
 -نوع الالم يف اجلدول ابحلركات :أكُتُب أمساء الّصور َحَسب -3

 
 

 

 الالم الّشمسية الالم القمرية
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 الن حلة القلم

    الش مس الفيل

 الل يمون الفراشات

    الريشة الباب

  املـوز

  احلمامة

  الكُتب

 

 
 الولُد يلعُب                     الولدان يلعبان                         األوالد يلعبون           
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 -ُأحّوُل املفرد إىل مثّّن واملثّّن إىل مجع ِوفق اجلدول الّتايل :-
 

 املفَرد املثّن  اجلمع  

 الولُد جمتهدٌ  الولدان جمتهدان األوالد جمتهدون

 املهندس ابرع املهندسان مبدعان  املهندسون ابرعون

 الط البة جمتهدة الط البتان جمتهداتن الط البات جمتهدات

 الس يارة سريعة الس ياراتن سريعتان الس يارات سريعات

 مجيلة البنتُ  البنتان مجيلتان البنات مجيالت

 -أضُع حرف اجلّر املناِسب يف مكانه :-5
 (ل-يف  –إىل  –ب  –على  –)من 

 .احلقيبة يف  القلمُ -1
 ة .احلديقمن ُعدُت -2
 .الكرسي على َجَلستُ -3
 . محمدلــــــــــهذا القلم -4
 . الربيدبـــــــــــأرسلُت رسالة -5
 
 -القوسني :أكتُب أداة االستفهام املناِسبة للجواب الذي بني -7
 تبدأ عطلة الش تاء ؟ ) يف شهر ديسمرب(مىت   -1
 يُقام االحتفال ؟ )يف الس اح ة العام ة (أيَن  -2
 عدد إخوتك ؟ )أربعة (كم   -3
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 تغي بت عن املدَرسة األمس ؟ )ألين مريض ( لــماذا  -4
 ساَعدك يف تركيب اللُّعبة ؟ )واِلديت ( َمنْ  -5
 حتمُل على ظهرِك ؟ ) حقيبة املدرسة ( ماذا  -6
 
 -ُأصّنُف كلمات اجلمل الّتالية إىل اسم وفعل وحرف :-8
 تسرُي الس لحفاة ببطء .-1
 يشتدُّ الربد يف فصِل الش تاء .-2
 َقطَفُت أزهاراا من احلديقة .-3
 القراءة مفيدة وممتعة .4
 نلعُب كرة القدم يف امللعب .-5
 

 أمساء أفعال  حروف

 الس ل حفاة تسريُ  الباء

 الربد يشتدُّ  يف

 الش تاء –فصل  َقطَفتُ  من

 احلديقة –أزهاراا  نلعبُ  الواو

 ممتعة –مفيدة  –القراءة   

 امللعب –كرة القدم   
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 -َظرف الّزمان واملكان :-9
 ظرف الّزمان :اسم يُدل على زمن حدوث الفعل .-1

 صباحاا .يذهُب الّتالميُذ إىل املدَرسة مثال:
 
 مثال َوَقَف املصّلون خلف اإلمام . ظرف املكان : اسم يدل على مكان حدوث الفعل .-2

 -أمألُ الفراغ بظرٍف مناِسب :-1
 اجلمعة . يومَ سافرُت -1
 . ليالا يظهُر القمر -2
 الَعَلم . أمام يقُف الت الميُذ -3
ِعب -4  الكرة . وراءََيري الال 
 الس بورة . أمامتقُف املعل مة -5
 بيت جد ي وبيت عم ي .بني يقع بيتنا -6
 .مساءا  عاَد أيب من العمل-7
 األشجار . خلفَ خيتبُئ الولُد -8



11 
 

 -أَضُع خطًّا حتت كل ظرف فيما أييت ُثَّ أبنُي نوعه :-
    اجلملة نوع الظّرف

 احلديقة خلفيقُع منزلنا  خلف

 مساءا ُأحبُّ مماَرسة الر ايَضة  مساءا 

 بيعاار تتفت ُح األزهاُر  ربيعاا

 األرض حوليدوُر القمُر  حول

 عصراالعبُت مع إخويت  عصراا

 فوقوَضَعْت األم الت حف  فوق
 األرفف

 اخلميس يومذهبنا إىل البحر  يوم

 -ُأصّنُف الكلمات الّتالية إىل مهزة وصل ومهزة َقطع :-3
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 كلمات تبدأ هبمزة قطع كلمات تبدأ هبمزة وصل

 إىل   -أمحد          ابن  -اسم  

 إكرام      -أسد     اثنتان -ابنة   

 أمني    -أكون    املدرسة  -امرأة   

 أو    -ألــــم     املعل مة -اثنان   

 أمساء     -إن     استمع  -اهتمام   

 ألعب    -إميان    

 
 
 أُنّوُن الكلمات الّتالية ِوفق الّنمط :-4
 

 تنوين الفتح تنوين الكسر تنوين الّضم  الكلمة
 مساءا  مساء   مساءٌ  الس ماء
 بيتاا بيت   بيتٌ  البيت
 رسوالا  رسول    رسولٌ  الر سول
 نداءا  نداء   نداءٌ  الن داء
 انفذةا  انفذة   انِفذةٌ  الن اِفذة
 كبريةا  كبرية   كبريةٌ  الكبري
 صغرية   صغرية   صغريةٌ  الص غرية
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 -من الّضمائر املنفصلة :يوَجد ثالث أنواع -8
 حنن ( –ضمائر املتكّلم : )أًن -1
 أننتَّ ( –أنتم  –أنتما  –أنِت  –ضمائر املخاَطب : )أنَت  -2
 هنَّ ( –هم  –مها  –هي  –ضمائر الغائب : )هو -3
 

 1-أختاُر اإلجابة الّصحيحة من بني القوسني :

هي ( –أنِت –هنَّ  –أًن  -مها –)أنَت    

تكتبني الواِجب  أنتِ  -1  

ُأحبُّ املدَرسة . أان -2  

تلعنَب على شاطئ البحر . هنَّ  -3  

حُتُب مساع املوسيقى . هي -4  

يُذاكران الد رس . مها -5  

 2- أختاُر اإلجابة الصَّحيحة من بني األقواس
 1- مها يلعبان ابلكرة .  )هو – مها- أنَت - أان (
 2- هي حُتُب الر سم .   )مها – هي – حنُن - هو(

 3- مها يكتبان دروسهما . ) هو – مها- أنتما - هنَّ (
 4- أان  أقرأُ الِقصص . ) أنَت – أان – هو – أنتما (

 5- هم طالب جُمتهدون . ) هي – هنَّ – هم – أنتما (
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 3-ُأصحُح اخَلطأ يف اجلمل الّتالية ُثَّ أعيُد  كتابة اجلمل صحيحة :-
 1-أان َيلسُ  يف الفصل . أان أجلُس يف الفصل .

 2- هي أُعاجلُ  املرضى . هي تُعاِلُج املرضى
 3-حنُن تذهُب  إىل الط بيب . حنُن نذهُب إىل الط بيب .

 4-هي يقرأ الد رس . هي تقرأ الدَّرس .
 5- هم ُُيب  وطنهم . هْم ُُيبون وطنهم .

 

 الّسؤال الثّالث:املهارات اإلمالئية 
:إمالء  أوالا

 1-أختاُر الّصفة املناِسبة للكلمات الّتالية :-

 1-األسُد مفرتس   ) حمبوٌب – أليٌف – أسوٌد – مفرَتِسٌ  (

 2-احلديقة ُ  واِسعة    ) ساخنٌة – واِسعةٌ  – سوداءٌ –  كرميٌة (

 3-املنزُل مجيل       ) مجيٌل – انِعٌم –  كرمٌي – ماِكٌر (

 4-الش ارُع ضي ق     )ضيٌق – خفيٌف – أخضٌر – جمتهٌد ( 

 5-القلُم مكسور    ) شجاع – مسرور – مكسور –فقري (

 6-الش جرة عاليٌة    )عالية – ساخنة – ضاحكة – خبيلة (
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 2-ُأجيُب عن الّتايل :-

جرٌة شو     مدرسةٌ  كلمتان هبما تنوين ضم  :-1  

كتاب  و    مسرح    كلمتان هبما تنوين كسر :-2  

طاولةا و      كرسياا  كلمتان هبما تنوين فتح :-3  

  -أحَبُث عن كلمات تتشابه مع الكلمات الّتالية ابلّنطق :-3
 َجَرُس ( –صورة  –ألـــــٌم  –)شباب 

    
 -ُأكِمُل اجلمل مبا يناِسبها من بني األقواس :-4

ا –ألنَّه  –)ألنَّ   لكّنها ( –لكّنه  –لكنَّ  –ألهنَّ
 رايضياا . ألنَّهُ ُُيبُّ أمحد ركوب الد ر اجة -1
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 خجولة .لكنَّها  ريـم حُتبُّ األصدقاء-2
 قَِلق .لكنَّه  حممد متمي ز-3
اتغي بت هنُد عن املدَرسة -4  مريضة . ألهنَّ
 سريعة . لكنَّهاالس يارة قدمية -5
 مفيد .لكنَّه  الد واء ُمر  -6
 ُمتَعباا . ألنَّه انَم الولُد -7
 اجلو ابرد . ألنَّ  لبسُت ِمعطفاا -8

 -:اثنياا :الّتعبري اإلبداعي
 
 -ُأرِتُب الكلمات أُلكوُن مُجالا مفيدة :-1
 
 األزايء –آلخر  –ختتلف –بلد  –من -1

  ختتلُف األزايء من بلد  آلخر .
 .القصص -أحبُّ  –أان  –قراءة -2

 أان ُأحبُّ قراءة القصص
 .للعقل  –القراءة  –مفيدة -3

 القراءة مفيدة للعقل .
  أان . –ُأحُب  –الر بيع  –فصل  -4

 أان ُأحبُّ فصل الرَّبيع .
 رمضان . –والربكات  –شهر  –اخلري  -5

 رمضان شهر اخلري والربكات .
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 :طعام تستطيع إعداده وتُفضله  أكُتُب مُجل إرشاديّة إلعداد-2
 األشياء اليت أحتاجها

 ماء

 سكر

 برتقال

 عص ارة برتقال

3-أكتُب عن يومي الّدراسّي يف مدرسة اإلتقان األمريكية منذ أن أستيقُظ من النَّوم إىل أن 
 ينتهي اليوم الّدراسي يف مُجل مفيدة :-

 

 

 

 
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 
 
 -الكلمات الّتالية يف مُجل مفيدة :ُأوّظُف -4
 
 ُأحبُّ الل ون األبيض . : أان الل ون-1
 املهندس ُيصمم البناء .:  املهندسُ  -2
 التَّفوق أساس النَّجاح .:   الت فُوق-3
 ختتلف الث قافة من بلد ألخرى .:  ثقافة-5
 اشرتيُت مالبس جديدة للعيد .:  املالبس-6
 أان ُأحبُّ أم ي .:  أم ي-7
 رمضان شهر القرآن .:  رمضان-8
 
 - عنها جُبمٍل مفيدة :أرُسُم رًيَضيت املفّضلة وُأعرّب ُ -5
 
 
 
 

 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 اثلثاا الّّتمجة :-

 1-أُترِجُم إىل اللغة اإلجنليزية :-

يلبُس بدر بنطاالا أسود وقميص أبيض .-1  

Badr wears a black trousers and a white shirt 

. يلبسون بدالت عسكريةة ضب اط الش رط-2  

Police officers wear military uniforms 

.َمِرَض أمحد ومل يذَهب إىل احلفل -3  

Ahmed's illness did not go to the ceremony 

.تكُنُس األمُّ الغرفة ابملِكنسة-4  

Mother sweeps the room with a broom 

حصلُت على تقدير ممتاز يف الل غة العربية .-5  

I got an excellent rating in Arabic 

 2-أُترِجُم إىل الّلغة العربية :-

1-The man cuts the cloth with scissors 

القماش ابملقص قصُّ الرجل ي  

2-This shirt is tight and soft and this one is rough and wide. 
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واِسع .خشن و ذاك ذا القميص ضيق وانعم و ه  

3-The engineer wears a helmet on his head. 

 يلبُس املهندس خوذة على رأسه

4-I want to be a doctor when I grow up. 

أكرب . أُريُد أن أصبَح طيبباا عندما  

5-I am going to the airport. 

 أان ذاهٌب إىل املطار .


