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7102-7102  
 مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –اللغة العربّية 

  _______________:التّاريخ     _____( الثامن)الّصف     _______________: االسم     
    

 ( قصيدُة يوِم الّشهيد )من درس  :ل ؤال األوّ السّ 

موّ  ةاآلتي األبياتُ  قرأُ أ: الا أوّ    ٍد ب لصاحِب السُّ من  اعّما يليه أجيبُ  ثّ  ِن راشٍد آِل مكتوٍم رعاه اللّ الّشيِخ ُُممَّ
 : األسئلةِ 

هيِد لُه احمللُّ املُشِرُق              ِباللِه يزُهو الزَّماُن و يورقُ عيُد الشَّ

 تتأنَّقُ   أّمةٌ  و يتيُه  بِدمائِِه  و عطائِِه  و وفائِه                وطٌن 

هادِة تعُبقُ   ِمن تضحياِت األوفيا وِدمائُ ُهْم           أرُض الكراَمِة ابلشَّ

هيَد لديِه   حيٌّ يُرزقُ والّلُ يف اآلِي احلكيِم َبالُغُه               أنَّ الشَّ

 ِمن معِدٍن حرٍّ أصيٍل أصُلهْم             عهٌد هلُْم يف املاضياِت ُمَوثَّقُ 
  .وأبّي  سبب اختياري هلذ العنوان ؟ الس ابقة عريةِ الش  لألبياِت  آخراا أضُع عنواًنا مناسباا  - 1

 (أو أية إجابة مناسبة)لشهداء    الشهداء األبرار     تضحيات ا           

            ؟هما كتبُ وأ فكرَتّي رئيسَتّي من األبياتِ  دُ حد  أ ـ 2
 تضحيات الشهداء بدمائهم      
 إنَّ الشهداء أحياء عند رهبم      

 
   :  ـ  أستخرُج من البيِت الث الثِ  3

 ءاألوفيا ____( : املخلصني)مرادف _       __ تضحيات ___:  مجع موّنث سامل ___ 
   ؟ رابعالبيت ال أبسلويب رُ نثأـ  4

أنَّ الشهداء ال ميوتون بل يبقون أحياء يرزقون كتابه الكرمي الذي يتصف ببالغته إنَّ هللا سبحانه وتعاىل أخربان يف  
 .عند هللا



 

 
                          :اآلتية الكرمية  معىن اآلية ال على عري الد  الش   البيتَ  كتبُ أ. 5

 ( اّلذيَن قُِتُلوا يف سبيِل اللَِّ أمواًتا بْل أْحياٌء ِعنَد َرهّبْم يُرزقونَ والََتسنبَّ  ) :قال تعاىل 

هيَد لديِه حيٌّ يُرزُق   والّلُ يف اآلِي احلكيِم َبالُغُه               أنَّ الشَّ

 .وأذكُر أركانهُ (  تشبيه مؤّكد )أستخرُج من البيِت اخلامِس  . 6

 من معدن حر أصيل أصلهم:  شبيهالت  

 األصالة: ُمذوفة      وجه الشبه: املعدن احلر        أداة التشبيه: الشهداء       املشبه به : املشبه :  أركانه
 (  سعادة من نوع آخر )من درس  :الثّاين ؤال السّ   

ا يليه من أسئلة بُ يأج اآليت ثّ  النصَّ  قرأُ أ   :عمَّ

ِر السّ       فالدول اليت  ملهمَّ هو سعادُة الناِس وراحتهم،هو نقلٌة نوعيٌَّة تعين أنَّ ا ولِ عادِة يف الدّ إنَّ إدخاَل مؤشِّ
الت منوٍّ عاليٍة وأرقاٍم اقتصاديٍة مرتفعٍة وشعوهُبا تعيسٌة فما فائدة هذا النمو إْن مل ينعكس على  ُث عن ُمعدَّ تتحدَّ

 حياِة الناس وسعادهتم؟  
ه واهتمامِ  اإلداريِّ  هي ملمٌح مهمٌّ لتطوُِّر الفكرِ  2016يف فرباير عام يت متَّ إنشاؤها الّ عادِة جتربُة وزارِة السّ 

عادة السّ  تصنعَ  نْ ومىت ما استطاعت احلكومات أ .ريالتنمية والتطو  مشاريعِ  يف كلِّ  ساسٍ أ كمحورٍ   ابإلنسانِ 
 إىلوالصعود مبفهوم العمل احلكومي  ا لإلبداع واالبتكارواسعا  جماالا  وفتحتْ  االستقرارَ  تْ لشعوهبا فهي ضمنَ 

 أسلوبَ  عادةُ السّ  تكونَ  هدفنا أنْ ": يخ دمحم بن راشد آل مكتومو الشّ مصاحب السّ  قالَ قد و  ،جديدةٍ  لةٍ مرح
عادة يف اإلمارات السّ  َتقيقَ  عادة اإلماراتية إنَّ ، كما قالت عهود الرومي وزيرة السّ "يف جمتمع اإلمارات حياةٍ 

     .ا على املواطننياجملتمع وليس حكرا  فئاتِ  مجيعَ  يشملُ 

       لعامة للنص ؟ما الفكرة ا ـ 1
  جتربة وزارة السعادة   

   ؟   عالَم يدلُّ إدخال مؤشر السعادة يف الدول ـ  2
   أنَّ املهمَّ هو سعادُة الناِس وراحتهمعلى 

 عهود الرومي     عادة يف اإلمارات ؟ـ ما اسم وزيرة الس   3
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 : حيحة ممَّا بّي القوسّي  ة الص  ر اإلجابختااـ  4
 (   مسرحية   نص معلومايتقصة قصرية   مقال  :    )نوع النص     

عادة وتقليل املشاكل ها لنشر الس  يت ستتخذ  ؛ ما اإلجراءات ال  الب يف صفِ كَ الط   عن سعادةِ  ؤولا ـ  ختيَّل أنك مس 5
 يرتك للط الب.  راسي  وتقدُّمهم الد  يت تُعيق إبداعهم الطالبية ال  

 
 
 
 
 

 

 (  شبيه املؤكد واملرسلالتّ  )من درس : البالغية اآلتية  عن األسئلةِ  بُ يأج:  ارابعا 
 :حيحة اإلجابة الص   حولَ  دائرةا  رسمُ أـ  1
       :التشبيه املرسل هو كل تشبيه   

َبه أ       ج   ُحِذَفت منه أداة التشبيه     ب   ذُِكَرْت فيه أداة التشبيه       ذُِكَر فيه وجه الشَّ
           : شبيه املرسل فيما يلي الت   حولَ  دائرةا  رسمُ أـ  2

 ج   العلُم نوٌر يف انتشاره           النور ب   العلُم مياِثلُ             أ   الِعلُم نوٌر     

  .غذاٌء للرُّوح والعقل القراءةَ  كأنَّ : شبيه اآليت إىل تشبيه مؤكدالت   لُ حو  أـ  3

 غذاٌء للرُّوح والعقل     القراءةَ    

  .ُمؤكد بتشبيه   ( األم)  شبِ هُ أـ  4

 ( أداة تشبيه على حيتويأو أي تشبيه مناسب ال )أمي فراشة ترفرُف يف قليب        

 
ُ أـ  5             :نوع أداة التشبيه يف اجلمل اآلتية وفق اجلدول  بّي 

 (حرف ، اسم ، فعل)نوعها  أداة التشبيه اجلملة

 اسم            مثل        .الُعمُر مثُل الضَّيِف ليَس له إقامة
 حرف            كأنَّ         .َهَك بدرٌ جكأنَّ و 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



 

 ( املضاف واملضاف إليه)من درس : حوية اآلتية عن األسئلة النّ  بُ يأج:  اخامسا         
       :ركََن اإلضافة يف اجلمل اآلتية وفق اجلدول  صنِ فُ أـ  1

 املضاف إليه املضاف اجلملة
 املدرسةِ         ملعبِ          .لعْبنا الكرَة يف ملعِب املدرسِة األخضرِ 

 القط          عينا        .يف الظالمِ ملَعْت َعْينا القطِّ 

       : حيحة مم ِا بّي القوسّي الص   اإلجابةَ  أختارُ ـ 2

       (   ال إعراب له حبسب موقعه  نعتاا    فاِعالا  )    املضاف يُعَرُب  
  (  الكسرة  الياء الواو    ):    عالمة جرِ  السم املثىن هي 

    :إىل مثىن  اجلملة اآلتية  أحو لـ  3

 كتااب الطالَبني نظيفان : نظيفٌ  البُ كتاُب الطّ     

 : مذكَّر  ساِلماا  اجلملة اآلتية مجعَ  مجعُ أـ  4

 معلمو الصفوف مبتسمون  :  ُمبَتِسمٌ  معلُِّم الصَّفّ      
                     احلِلُم س يُِّد األخالقِ : ـ أعِرْب مفردات اجلملة اآلتية  5

 .اهرة على آخره مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظّ : احلِلُم 
 .اهرة على آخره خرب مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظّ : سـيِ ُد 

 .مضاف إليه جمرور وعالمة جّره الكّسرة الظّاهرة على آخره : األخالِق 

 (الفعل اجملّرد واملزيد)من درس :الّسؤال الثّالث

 :ُثّ أصّنف األفعاَل اّليت َتتها خط ،الِفقرَة اآلتية أقرأُ 

عِة على طوِل الطَّريِق، ّث  ،الّسفَر إليهم فقّررَ  ،لرؤيِة ابنِه وأحفادهِ  اشتاقَ  ِه بعيني أجالَ ًتّمَل أشجاَر الّنخيِل املتنوُّ
 صباه حني كانَ ه لطاملا استظّل بظّلهما يف نّ أ تذّكرَ اهنما حني رآمها مك اندهشَ  ،ابحثاا عن خنلتنِي ُمتالصقتني

 .أابه يف الّسفرِ  يرافقُ 

 ُمسّمى الفعل عدد حروف الّزايدة حروف الّزايدة جذرهُ  الفعلُ 

فعٌل ثالثيٌّ مزيٌد  7       اهلمزة والّتاء      شاقَ      اشتاقَ      
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 حبرفني

فعٌل ثالثيٌّ مزيٌد  0     اهلمزة      جالَ     أجالَ      
 حبرفٍ 

فعٌل ثالثيٌّ مزيٌد  7      اهلمزة والنون      دهشَ     اندهشَ      
 حبرفني

فعٌل ثالثيٌّ مزيٌد  7      الّتاء والّتضعيف     ذكرَ     تذّكرَ      
 حبرفني

 


