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                              2017  – 2018 

 غري الّناطقني هبال –الّلغة العربّية                             

 ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي الثّاين          

 الّتاريخ :_______________ ( _____  8الّصف )  _االسم :________________

 أّوالً :  املعارف األدبية )فهم املقروء( :
 : ا يليها ِمن أسئلةأجب  عمّ  ، ث ّ الفقرة اآلتية أقرأ  -1

 "األصدقاء األربعة"
كانوا   ،والغراب والغزال يف غابٍة كثرية األشجار مع السنجابِ  كانت السُّلحفاة تعيش              

 قالت السُّلحفاة  ء، موعد الغدايوًما وأتخرعن  الغزال   يلعبون مًعا وأيكلون مًعا. غاب  ، سعداء
يف  الغزال   رأى الغراب   ثّ  ،هنا وهناك ونظر   الغراب   لنا. طار   : اذهْب واستكشف األمرللغرابِ 
 ع  ط  ق   ،الثالثة لينقذوا الغزال   السُّلحفاة والسّنجاب. ذهب   وأخب   الغراب   . رجع  يادِ الصّ  شبكةِ 

 . اب  الغر  وطار   فجرى الغزال   الّصياد   . جاء  الغزال   ص  وخلّ  الّشبكة   الّسنجاب  
  :ابقةِ السّ  أستخرج  من القطعةِ  -أ

 مجعًشجرة:ً_________________ًًًًًً:________________ًامرفوعًأًفاعلًأ
  :_________________ فعلًأمرًًًًًًًً:ً________________ًاجمرورًأًااسًأ
  :اآلتية األسئلةِ عن أجيب   -ب

 ملاذاًأتخرًالغزالًعنًموعدًالغداءً؟ 1-
__________________________________________________ 

 كيفًكانًاألصدقاءًاألربعةًيعيشونًيفًالغابةً؟ 2-
_________________________________________________ 

ًأخرًأ-3  ____________________________ًللفقرةً ًاأضُعًعنواًنأ
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ّ أ جيب  عما يليها ِمْن أسئلة: أقرأ  القطعة -2  ث 
ً

 " الِفئران أتكل  احلديد "
عاش  يف مدينٍة كبريٍة اتجٌر أمنٌي امسه  عواد، أراد  عواد  الّسفر إىل بلٍد للتجارِة. كان عن ده          

عواٌد محل  احلديِد مع ه  ألنَّه  ثقيٌل، واملسافة  بعيدٌة.  ت  ر ك عواٌد مائة رطٍل من احلديِد. ال يستطيع  
احلديد  عند صديقِه جوهر، ليحفظه  عنده  حّّت يعود . غاب  عّواد سنتني يف ذلك البلِد البعيِد 

لصديقِه جوهر تركت  عندك مائة  رطلٍ من احلديِد وأان اآلن أريد بيعه ، فقال   وعندم ا عاد  قال  
 جوهر: عندي لك خٌب غري سار، أكلت الفئران  احلديد.

 ابقِة : مْن القطعِة السّ أست خرج   -أ
ّدً)ًرجعًًًً ً:ًً____________ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًض  ً____________ًًً:(ًفاعالًأ

ً____________ًًً:ماضيًّاسأاًجمرورأاً:ًًًً____________ًًًًًًًًًًًًًًًًفعلًًًًًً
 أ ِجيب   عن األسئلة اآلتية : -بً

ًقبلًسفره ًً؟أينًترَكًعوادًاملائَةًرطٍلًمنًاحلديد ًً-1
__________________________________________________ً

ًَماذاًقالًجوهرًلصديقه ًعوادًعندماًسألهًعوادًعنًاحلديد ً؟ًً-2
__________________________________________________ً

ًماًاألشياءًُاليتًابَعَهاًعّواٌدًيفًذلكًالبلدًالبعيدً؟ً-3
_________________________________________________ً

ً: ةتقول هذِه القصّ ً-4
ً*ًالفئراُنًأتكُلًاحلديَدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً*ًجتارُةًاحلَديدًَتربُحًدائمأاً

ً*ًالبدًَّأْنًيكوَنًاإلنساُنًأمينأاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًً

ً
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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 أ ِجيب  عما يليها ِمْن أسئلة:أقرأ  القطعة ث   -3
 

 " هديَّة مناسبٌة "
 خالد: هذا حملُّ مالبس، تعاىل لنشرتي اهلديَّة  من ه نا.

 ض ح ى : ما اهل ديَّة اليت تناسب  أّمي ؟
 ؟ يف املعطفِ  خالد : ما رأيكِ 

 .الصَّيفِ  ، وحنن اآلن يف فصلِ شتوي   ض حى : هذا معطفٌ 
ي تاج  اآلن إىل ساعةٍ لٌة. ضحى : هذِه ساع ٌة َج   فقدْت ساعتها. بعد أنْ  ،أمي َت 

 خالد : حًقا هذِه هديٌَّة مناسبٌة، ومثنها مناسٌب. هّيا ندخ ل لنشرتيه ا.
 ض ح ى : وم اذا نشرتي أليب؟
 خالد: إذن ن شرتي ل ه  قلم.

 كثريًا.  ض حى: أعتقد  أنَّ هذه ه ديٌَّة م ناسبة. أيب ي ستعمل  األقالم  
ًوضحىًأْنًحيضراهاًلوالدهتمًً؟ًيتًأراَدًخالدًُةًالًّماًاهلديً-1

__________________________________________________ً
ً؟ًحيضرهاًأنًًْخالدًًَُماًاهلديةًاليتًأرادًًَ-2

__________________________________________________ً
ًَماًاهلَديَّةًاملناسبةًألمكً؟ًوملاذاً؟ً-3

__________________________________________________ً
 ابقِة : أست خرج  من القطعِة السّ  -4

ًًًًًًًً:ً ً________ًًأداةًاستفهامً:ً______________________اسأاًموصوالًأ
ًعً)ًقلمًً(ً:ً______________________مج________ضدً)ًالّشتاءً(ً:ًًًًً
ً___فعلًأمرً:_______________ًًًًً___اسمًإشارةً:ً____________ًًً
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 أقرأ  القطعة ث  أ ِجيب  عما يليها ِمْن أسئلة: -4
ً

 طاعة  الوالد ين
ت سك ن  أسرة  ر ابب يف بريوت مع و اِلِده ا و و الِدِِتا و ج دِّها. ي عم ل  والد  ر ابب م ه ندًسا يف أح ِد       

تاِء ي تساقط   . يف ف صل الشِّ على املدينِة، يف أح ِد األايِم ت ساقط  الثَّلج  يف حديقة  الثَّلج   املصانِع ه ناك 
ومل تلب س املالبس  الثَّقيلة:  ،و نسيت ر ابب  ن صيح ة  والداِتاص ديقاِتا الب يِت، فأسر ع ْت ر ابب لتلعب مع 

ش ع رْت  من  البِد، ويف اللَّيلِ  املعط ف  والقبَّعة، والق فَّاز  واحِلذاء  الطَّويل . عاد ْت إىل البيِت وهي ترجتف  
 ض ٌة اآلن. يف ح لقها وص درها. كانت ت سع ل  بص وٍت عاٍل. رابب  مري ر ابٌب أبمل ٍ 

 1-  أست خرِج  من القطعِة الّسابقةِ :

مضارعأاًً–ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:________ماضيًًّفعلًً-ً  ًً:____________فعالًأ  

:____________فَاع الًأًً-ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً_________ًًًً:حرفًاجلرً-  

_________ً:ا سأاًجمرورأاًًً-ًًًًًًًًًًًًًًًًً________ًًًًًًًً:ً(ًَمصنع)ًًمَجعً–  

(:___________ًمنخفضً)ًضد-ضمريأاً:ً_____________ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-  

مجلةًفعليةًًً-
___________________________________________________  

مجلةًاسيةًًًً-
___________________________________________________ 

  :اشت م ل ِت الِفقرة  الّسابقة على ِعدَّة أفكاٍر، أست خرِج  اثنتنْيِ ِمنها - 2   

• ________________________________________________
  
• ________________________________________________
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 3 -أجيب   عمَّا يلي : 

ًاألُمًرابَبًً؟ً-أ اذاًَنصحت  ِب   

____________________________________________________ 

درسة ً؟ً-ب
َ
ملاذاًَرفَضًاجلَدًُّأنًتذهَبًَرابُبًإىلًامل  

____________________________________________________ 

ً-ج كمًشخصيَّةأًيفًهذه ًالق صَّة ً؟ًاذُكرًأساءًالشَّخصيَّاتً.ً  

____________________________________________________ 

اذاً؟ًاذكرًرأيكً.ً-ًدً                                       
َ
َهلًأَعَجبتكًالقصةً؟ًمل  

____________________________________________________ 

ًالرّابعً.ً-ه ًيفًالَيوم  *ًالًأعرفً*ًنعمًًًًًًًًً*ًالًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَشعرُتًَرابُبًاَبأَلمل   

 اآلتية: م اذا تفعل يف املواقفِ  -4
ًَكثرية.ًً-أ ًُكنتًذ اهبأاًإىلًاملدرسة،ًَوجدتًيفًالطريقًَحقيبةًهباًنقوٌد

__________________________________________________ً
فقريأاًيفً-ب ذاءقَابلتًرجالًأ ًَكانًميشيًدونًح  ذاءًالشَّارع، ً..ًطَلَبًمنكًأنًتشرتيًلهًح 

__________________________________________________ 
 : األساليب والرّتاكيب اثنًيا

 أ ْكِمل  اجل ْمل اآلتية مبا هو مطلوب منك بني القوسني :-أ

هنً(ًً،هيًًً،_______ًَولدانًمتميزانًً.ًًًًًًًًًًًًًً)ًمهاًًً-1  

أًَنً(ًً،حننًً،_______ًأحُبًالقراءة.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)ًأنَتًًً-2  

هؤالءً(ً،هذانًً،_______ًممرضتانًرحيمتانً.ًًًًًًًًًًً)ًهااتنًً-3  
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(ًًهذهً ً،هذانًً،_______ًطالُبًجمدُّونً.ًًًًًًًًًًًًًًً)ًهؤالءًً-4  

هنً(ً،مهاًًً،_______ًدخلنًغرفةًالصفًً.ًًًًًًًًًًً)ًهوًً-5  

ًمهاً(ً،أًنًً،_______ًًسوفًنشاركًيفًاملسابقة.ًًًًًًً)ًحنُنًً-6

 أ م يز  أركان اجلملة االمسية :-ب

يٌل  _  الب يت  نظيٌف   _  الزّ  وُّ اجل    حام  ش ديدٌ َج 
ًخربًًًًًًًًًًًًًًًًًمبتدأًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

_____________ً____________ً
_____________ً______________ً
____________ً____________ً

 

 :مفيدة ٍ  بعد اجلمع يف َجلٍ  الكلمات وأ ضع   اَجًعا مذكًرا ساملً أَِجع  الكلمات اآلتية  -ت

 " النَّجار ،  الصّياد ، البائع ، الّسارق ، احلارس "

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

ًإىل ( –يف  –على  –ع ن –) ِمن     ًًًًًاملناسب:اجلر ّ  حبرفِ الفراغ  مل  أ-ث

ً.ًاخلروفً ________ئبًينقُضًالذًًّ-1

ً.ًاملدرسةً ______يومًًالكسالنًكلًًّلميذًُيتأخُرًالتًًّ-2
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ً.ًبكةً الشًًّ_______األسدًًُُيلُصًالفأرًًُ-3

ً.الغابةً ً________تعيُشًاحليواًنتًً-4

ً.ً________البيتً منًالعملً بًًُّيرجُعًاألً-5

ع الكلمات اآلتية:-ج  أكتب َج 

ًاجلمعًاملفرد
ً_________ًَهاتف
ً_______ًكرمي
ً________ًرجل
ً________ًخيمة
ً_________ًشالل
ً________ًصديق

 

ًً:ندوقامل الفراغ ابلكلمة املناسبة من الصّ -ح

ًسامحً–املوعدًً–يطيعًً–مفرتسًً–املرآهً
ً

ًايسرًنصفًساعةًعنً_______ًأتخرًًَ-1

ًصباح.ًإىلًوجهكًيفً________كلًًّانظرًًْ-2

ًابنه.ً____________األبًًُ-3

ًوالده.ً____________ًالولدًُ-4

ًحيوانً_________ًاألسدًًُ-5
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لة فعلية :   ل  ح وِّ أ -خ  اجلملة االمسية إىل َج 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً.ًًًًً_______________________________ًالَفاّلُحًَذَهَبًإىلًاملزَرَعةً ً-1
2-ً______________________________ًًًًًًًًًًً.ً علم 

ُ
ًالطّالبًَسَأَلًامل

ً.ًًًًًًًًًً_______________________________الفئرانًأكلتًاحلديدًَ-3
ًيفًبريوت.ً_______________________________ًراببًتسكنًًُأسرةًُ-4
ً
 مل اآلتية من املفرد إىل املثىن:اجل ل  حوّ أ-د

ً____________.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً_________جمتهدًًٌهذاًطالبًًٌ-1

ً____________________ًًًًًًًً.تدربتًفيهًذيهذاًهوًامللعبًالًّ-2ً

ً____________.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً__________واسعةًًٌاملدرسةًُ-3

ً

 َجة: الرتّ اثلثًا

ً:العربيةِ  إىل اللغةِ  رجم  ت  أ-أ

Teacher saidً: "You must study hard for the final exam so you 
can get high marksً". 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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 م إىل اللغِة اإلجنليزية: جأت ر -ب
ًكانتًَتسَعُلًبَصوٍتًعاٍل.ًرابُبًمريَضٌةًًويفًاللَّيلً ً-1 َشَعرْتًَرابٌبًأبمَلًيفًَحلقهاًوَصدرها.

ً.اآلن
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________ً
ًكانًعَندُهًمائةً-2 ًكبريٍةًاتجٌرًأمنٌيًاسُهًعواد،ًأراَدًعواُدًالّسفرًإىلًبلٍدًللتجارة . عاَشًيفًمدينٍة

عواٌدًمحَلًاحلديد ًمَعُهًألنَُّهًثقيٌل،ًواملسافَةًبعيدٌة.ًتَ َركًعواٌدًاحلديَدًرطٍلًمنًا حلديد .ًالًيستطيعًُ
ً.عندًصديقه ًجوهر

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________ً

 : املهارات الكتابيةرابًعا

 الّتعبري اإلبداعي:-أ

 م له تالميذ الفصل هدية َجيلة.أخرى، فقدّ  إىل مدرسةٍ  املدرسة وانتقل   الفصلِ  م  معلّ  ترك  

 كلمة مستعيًنا ابألسئلة التالية:  80يف ذلك املوضوع  أكتب  ًًًًًًًً

ًمجعًالتالميذًالنقودًلشراءًاهلدية؟ًملاذا؟كيفًًً-1

ًمنًأينًاشرتواًاهلدية؟ً-2

ًهلًذهبًمجيعًالتالميذًلشراءًاهلدية؟ًملاذاً-3

ًماهلديةًاليتًاشرتاهاًالتالميذ؟-4

ًهلًكانتًاهلديةًمناسبة؟ملاذا؟ً-5
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ًمنًقدمًاهلديةًللمعلم؟ًوماذاًقالًله؟ً-6

ًماذاًقالًاملعلمًعندماًتسلمًاهلدية؟ً-7

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________ 
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 اإلمالء-ب

 :مما بني القوسني ا لفراغ ابلكلمِة الصحيحة إمالئي  ا أمل  
ًإلفئرانً(ًً–الفئرانًً–_________ًاجلنَب.ًًًًًً)ًألفئرنًًأَتكلًًًُ-1
ً

ً_________ًاألزرَق.ًًًًًً)ًالَّلونًًالللون2ًً - بُّ ًالَّونً(ًًًًًً–ُأح 
ًًًًًًًًًًًًً

ًالدجاجً______3ًًًً - ً.ًًًً(ًًً-؟ًًًًًًً-)ًً!ًًًًًًًًهلًُتُ بُّ
ً
ً.ًًًً(ًًً-ً؟ًًًًًً-حننًُتُ ُبًاجلنبً______ًًًًًًًًً)ًً!ًًًًًً-4
ً
.حكَمً_________ًً-5 ًالقضي(ًًًً-القاديًً-)ًالقاضيًًًًًًابلعدل 

ًًًًً
 ت-اخلط

 أ كت ب  ِب طِّ النَّسخ : 

 الّصدق  أساس َجيع الفضائل اإلنسانّية
__________________________________________________ً

__________________________________________________ 

 


