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 لثّاينورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي ا –اللغة العربّية 

 االسم :__________________       الّصف )   الثّامن   ( ______  الّتاريخ :_______________

 (اهلاتف احملمول من درس ) ل :ؤال األوّ السّ 

 : من األسئلة   اعّما يليه أجيب  مثَّ  ةاآلتي األبيات   قرأ  أ:  الا أوّ   
 و لسان  حال  النَّاس  فيه ي شاك ل             ي تواص ل    اتٍف ــهـب  اف  ـــط و  ــغـــلَّ ـــال

ام ل   على َل ن  الو صال   ط ر ًبا            لٍ ـــب  ــــلــك نغمة  ب    ا ــيـقـــاللّ  ّرد  ــــغ    دــق  ُي 

ٍس يف األثري  ي ساجل   ارير  الّصفا          ــــمن أس ر ّدد  ن  ــــّلحــوال  مع ك ّل َه 

 ي تمايل   به   ز ج ٍل  يف   و الّلْفظ       م تجمّ الا        ّمه  ــك  ــب  الم  ـــكـال و  ــلــح  

 يف قلب  مكنون  العلوم  ي ناضل         املدى    ر  ه  م ن س  ك سٌب أتى يف حبث  

 
 أضُع فكرًة حموريًّة لألبياِت الّسابقِة .    - 1
  . ________________________________________________ 

 أكتُب البيَت الّشعري الّدال على املعىن اآليت : -2
 ،فزادت املشاكُل بني الّناس واخلالفات .لقد َكثُ َر الكالُم عن طريِق اهلاتِف احملموِل  •

.____________________________________________________ 
اخلامس.  البيت أنثُر أبسلويب - 3

__________________________________________________________
_________________________.________________________________  
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 أستخرُج من األبيات   :   - 4
 _______________ : ضّد ) املرُّ (            ______________  : الليايل  مرادف  •
 ___له من )البيت الثّاين( :_____ مفعوأًل             _____(:___إليه من )البيت األول أمضافً  •
 ____:____________مجع تكسري       مرادَف الكالِم :_______________       •

 .( الّتشبيه اجململمن درس  ( وأذكُر أركانُه :)تشبيه جممل)الثّاين أستخرُج من البيِت  - 5
 ______________________ .________________________شبيه :  التّ 

 . _______________________________________________ أركانه : 

 
 ( مقتطفات من رواية أصوات من تشري نوبلمن درس ) :الثّاين ؤال السّ   

  :عمَّا يليه من أسئلةٍ  أقرأ  الّنصَّ اآليت مث أجيب  

اب املشعّ  ،،كنا ننتظر  نوعاا من الّتعليماتك نت  أعمل  يف دائرة  الّتفتيش  َلماية  البيئة           ،لدفن  الُّتر
أن جنري مسحاا جيولوجياا قبل  أن ندفن  أيَّ شيٍء  ،وكان يفُّتض  ك ّنا ندفن  الُّّتاب يف الُّّتاب دفناا عميقاا

ّكد وأن نتأ ،ت موقع الّدفن  احُّتاساا للتأّكد من عدم  وجود  مياٍه جوفيٍة يف نطاق مابني أربعة  أمتاٍر وستٍة حت
 .وأنَّ قاعه  وجدرانه  مكسّوٌة بطبقٍة من )البوليثيلني( ،أنَّ عمق  البئر  غري  كبريٍ 

وذلك ال ينفصل  عْن فلسفٍة  ،رغبةا يف اَلصول  على املساعدات  وقفن  فقط ًبكياٍت ، ًبجلّدات  وعندما مرران 
،   .امللّوثة   األرض   وًبلّزمن؛ إهننَّ يرفضن  الّرحيل  عن هذه   عميقٍة تفّسر  عالقتهنَّ ًبملوت 

       ؟ لعامة للنصّ ا الفكرةَ أضُع - 1
.________________________________________________ 

 من يروي هذا املقتطِف من الّروايِة ؟ - 2
.________________________________________________ 

 أفّسُر موقف اجلّدات يف عدِم خروجهن من أرضهنَّ .-3

.________________________________________________ 
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 الّنصِّ مايلي :أستخرُج من -4

     له :________________ مفعولً            ضَد )الّنظيفة( :_________________
    مرادَف )مغطاة(:_____________           مجَع مؤنٍث سامٍل:________________ 

 ___  ________________________:__________  وأعربهمنصوبً  امضارعً  فعالً 
   _______________________________:____________وأعربهمضافًا إليه 

 تكراَر الكاتبة الفعل املاضي يف الّروايِة . :أعّللُ -5
   .___________________________________________________  
 
 من درس )األفعال اخلمسة (: ّسؤال الثّالث:لا

 الرّفِع إىل حالِة الّنصِب وأغرّيُ مايلزم : املضارع من حالةِ  أحّوُل الفعلَ -1
 املسلموَن يستغفروَن آانَء الّليِل وأطراَف الّنهاِر . •

._________________________ 
 الّشباُب حيرصوَن على تقدمِي مافيه اخلرُي ألوطاهنم . •

.__________________________ 

 أعرُب اجلملَة اآلتيَة إعراًب صحيًحا :-2
افظي على الصّ ُيب  أْن   .الة  حت 

 ________._________________________________________ جيبُ 
 ______________.____________________________________ أن  

 ________.______ُُتافظي__________________________________
 __.______على _________________________________________

 .______الّصالِة__________________________________________
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  :من درس ) املفعول له  ( الّسؤال الّرابع :
  صحيًحا :أحّدُد املفعوَل له يف اجلمل اآلتية وأعربُه إعرابً -1

 أنفق  يف سبيل  اّلّل طمعاا يف األجر  واملثوبة  .
 _______________________________.املفعول له  •
 إعرابه__________________________________. •

 
 يقف  الّطالب  صباحاا حتيةا للعلم  .

 املفعول له _______________________________. •
  إعرابه__________________________________. •
 
 ( : من درس )الّتشبيه اجململ والّتشبيه املفّصل اآلتية  البالغية   عن األسئلة   أجب   :الّسؤال اخلامس   

       هو كل تشبيه : ملفّصلالتشبيه ا:   الصحيحةِ  اإلجابةِ  حولَ  دائرةً  رسمُ أ- 1
 ج   ُحِذَفت منه أداة التشبيه         ب   ذُِكَرت  فيه أداة التشبيه          ذُِكَر فيه وجه الشََّبه أ   

 
           فيما يلي : املفّصِل  التشبيهِ  حولَ  دائرةً  رسمُ أ - 2

 أنَت كالّسماءِ ج             ب   أنت بلفضِل والعلّو كالّسماء                أنَت مساء  أ   

 أنت  كالّشمس  نوراا وضياءا .. ملالتشبيه اآليت إىل تشبيه جم لُ حو أ- 3

 ._____________________________________________ 

 )من مهارة الكتابة ( الّسادس :الّسؤال 

 يت تسهمُ مقرتًحا بعَض األفكاِر البتكاريّة الّ  ،تِف احملموِل يف حياتنا املعاصرةأكتُب يف مثانيِة أسطٍر عن بعِض فوائد اهلا
 .مراعيًّا وضع عالمات الرّتقيم املناسبة ،يف تطويِر اهلاتف الذّكي مستقبالً ملصلحة البشريّة

____________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

 


