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               2017-2018 
لثلثّاالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي اامراجعة – اللغة العربّية   

__________ :الّتاريخ ____   (   الثامن  )الّصف ________________ :االسم 
 

:الّسؤال األّول  

:أقرأُ األبياَت ِمن قصيدة الفنون الجميلًة ثّم أجيُب عّما يليها  

 َورَقيَقا             فَاسُلْك إلَِيو ِمَن الُفُنوِن َطريقا نَاِعماإْن رُْمت َعيًشا
 بِالشِّعر والتَّض      ِمثيِل َوالتَّضصويِر َوالموسيَقا َ  َّضةً َواْجَعْل َحَياَتَك 

 تِْلَك الُفُنوُن الُمشَتهاُة ِىَي الَّضِتي          ُ ْصُن الَحياِة ِبَها َيُكوُن َوريق
 َتم ي الحياُة طريًّة في ِظلِّها           والعيُش أخ َر والزَّضماُن أنيقا

 تْلَك الفنوُن َفِطْر إلى َسعٍة بها          إْن ُكْنَت تشكو في الحياِة ال ِّيقا
  وناطحوا الَعيُّوقاالرُّقيَّض فالفنُّ ِمقياُس الح ارِة ِعْنَد َمْن         حازوا

:أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة مّما بيَن القوسين(أ ) 

ّمْن قائَل ىذه األبيات؟-  1 

 (أمحد شوقي_ َمْ لرُو  الُّر ااّ _ إيلّيا أبو ماضي _ أبو متام  )

 :كناية عن ( الحياُة طريةٌ تم ي  )- 2

(ضيق  دل اش_ ممااب  حلياةِ _كآبة  ا يش _ طيب  ا يش رمجال  حلياة )   
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:(رقيقا ، ناعما) العالقُة بين الكلمتين  _3 

(مقابلة _ جناس _تل دو–طباق )  

:أستترُج من القصيدةِ (ب ) 

َغّضة:نضلة:   مل دوَ  اَ يُّروقا:جْنٌم مضيٌء يتلو  اثليَّا: مل دوَ   

   الُّرقي:ف والً بو افنوًل: افن: مجمجَ 

نااعاً :  مسًا مشتًقا ا يُّروقا: مسًا جامًد   

متضي:                              ف الً مضارًاانااعاً :ن ًتا  

كحيات: ضعمً  مّتماًل إنْ :أد ة شلط  

.ا أأبيًّي اأنثُر الليتين األوَل والثاني نثرً (ج  

ىنا  اشاال يقول او أردت ايشا رحياة مليبة باجلعال ر انضارة اليك أن تتزين باافنون  ايت تزين  حلياة 
را لها هتدو إىل  ات بم ان حال  إلنسان من مسل ت رأفل ح رأحز ن رىي ا  اوقت نفسو من مقاييس 

. اش وب ر جملتع ات  

بَم شلَّضو الشاعُر الحياَة في الليت الثّالث؟(أ)  

 شبو  حلياة باافنون  ايت ت ترب ررح  جلعال رنضارة  ا يش 

ناطحوا العيوقا) أوّضُح الّتشليَو في علارة (ه).(  

 شبو َمْن ج لو   افن مقياس رقيهم بناطحة سحاب تمل  انجم  دلتألائ  دلضيء ا  اسعاء

  :أعرُب ما تحتو خخٍّط 

ن ت منموب راالمة نمبو  افتحو  اظاىلة الى  خله:نااًعا _1 
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.حال منموب راالمة نمبو  افتحة  اظاىلة الى  خله:َغضَّةً  _2 

.مف ول بو منموب راالمة نمبو  افتحة: الُّرقَّي _ 3 

:لّسؤال الثّاني   

:(اللال ة)ضاءاٌت لُغويَّضة إ  

 :أكتُب رمَزاآلية القرآنية التّي ت منتها األبياُت الشَّضعريَّضُة وفق الجدول اآلتي-أ

الرقم  الشِّعُر الَّضذي ت مَّضنُو التَّض مين الرَّضمزُ  اآلية القرآنية
 المناسب

فَ َل لََّك بَاخمٌج نَ ْفَسَك َاَلى : "قال ت اىل
"آثارِىم  

ال تَ ُغلَّنَّك ِمَن  اظَّلَعِة كثلُة  جليوش  أ
ر ألنمار إمنا نُؤخِّلُُىْم اِيَ ْوٍم َتشخُص ِفيِو 

. ألبَمارُ   

 ت

"إيّاَك ن بُد رإياك نست ني : " قاَل ت اىل  
 

أنا .... َرَحلو  فَ َلسُت ُمَساِاالً َاْن َد رِىمْ  ب
"باِخمٌج نفسي َاَلى آثارىم  

 أ

إمنا نُؤخِّلُُىْم اِيَ ْوٍم َتشخُص فيِو ":قال ت اىل
  " ألبَمارُ 

خااق ...رإذ  ما شبَت َاْيشاً بينُهم ت
. انَّاس خبُلٍق َحَسن  

 ج

إياك ريب مست ني... إياك ريب اابد ج  ".خااق  انَّاس خبُلٍق َحَسن ":قال رسول  هلل  ب 
: بما بْيَن القْوسْيناأختاُر االْسَم الُمالئَم لَمكانِِو اإلعرابّي ُمستعينً (ب  

.(أبيك_ أباك _ أبوك ).             ُذر ِالمٍ أباكإنَّ  _1 

.(أبيك_ أبوك_ أباك )يْنمُل  دلْظلوَم        أبوك _2 

.      (أخيك_ أخاك _ أخوك )ا ندرة أدبيٍة      أخيك شاىدُت  _3 

.(ذي_ ذ _ذر ).         أجٍل اظيمذر حملسُن  _4 
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.(فيك_ فاَك _فوَك )            فيك ال تتَكلَّم ر اطّ ام ا  _5 

:(الفهم واالستيعاب ): الّسؤال الثّالث  

:من أرس تجربة الطّيران،أقرأُ ثّم أجيُب   

وليَس ُىناَك أرٌض ُأخرى َيْسَتطيُع َأْن يَ ْعلُ َر إليها، " كريت" في جزيرِة القْد بَِقَي أيداليوس َسجينً 
َفَجميُع الَقوارِب الَّضتي تُغاِأُر الجزيرَة تُ َفتَّضُش ِبدقَّضٍة، وما َعليِو إالَّض َأْن يَعوَأ إلى ُحلِمِو الَقديِم، ُحْلٌم 

حدَّضَث ابَنُو إيكاروس َعْنُو، ولَْيَس ُىناَك َمْتَرٌج للرَّضحيِل َعِن الَجزيرِة  ِسوى األرِض، َأِو الَلحِر، وبيَنما 
َوَبَدَأ يُ َفكُِّر، لُِيحقَِّق " ىناَك الَهواءُ :" كاَن يُراقُب نوارَس اللحِر وِىَي ُترْفِرُ ، ثُمَّض ُتَحلُِّق، قاَل ِبُسرعةٍ 

قلَل َأْن َنطيَر علينا َأْن َنْحُصَل على أْجِنَحٍة، وقلَل  أْن َنْحُصَل َعلى اأَلجنحِة : "ُحُلَمُو فقاَل الْبِنوِ 
". َيِجُب أْن َنْحُصَل على الرِّيش، فلَنلدأ ُمْنُذ اآلن ِبِجْمِع الرِّيِش ِمْن ُكلِّ نووٍ 

 1_ َمْن ىو ديد ايوس؟

.ىو مهندس بارع،  عََّم أشهل  حلد اق  ا جيبة ر اُقموِر  اضَّْخَعة ا َجزيلة كليت  

.  أرّتُب شخمياتِااقّمة رفَق أمهيتها _2 

. اناس  ايت ىلات الؤية  دلنظل_ نو رس  ابحل _ إيكاررس _ ديد ايوس   

 3_ىل اديك  اقدرُة الى  اقياِم بتجلبة  اّطم ن من أالى بلج خليفة؟

. إلجابة ُترتك الطااب  

 4_ ما موضوُع قمِة ديد ايوس؟

أنو كان يل قب نو رس  ابحل  رىي تلفلو رحتلق رب دىا بدأ يفكل ا  حماراة  اطم ن بوضمج أجنحة 
.راليها  اليش ريطم ارب  دلاء إىل  قليا  

".بدِت السُُّفُن كالدُّمى الُمَلعثرةِ  "(ب ) 
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  اكاو:أد َة  اّتشبيوتشبيو متثيلي:نوَاو

شبو ظهور  اسفن ا  ابحل باادمى ر ألا اب  دلتناثلة ىنا رىناك:مجاَل  اّتمويل فيو  

:أُبّيُن الحدَث الّتاريتَي في القصة َوْفَق الَجْدوِل اآلتي(ج ) 

 جو نُب  اتَّجديدِ   انَّصُّر  اتَّارريُّر   انَّصُّر  ألديبُّر 
جاءت أفكار  اقمة بسياق 

 جذ ب
  افكلُة  الّايسُة         إحياء فكلة حماراة  اطم ن

حماراة  او ول إىل  بتكار غم   اتخلص من  إلقامة  جلربية
 مسبوق

 در اي ََتْلِبِة  اطَّم ن    

  اّشخميُة  الّايسُة     ديد اوس ر بنو إيكاررس ديد اوس ر بنو إيكاررس
:من أرس حروٌ  خالدة(أ  

:أكمُل الفرا اَت ِبما يناسلها  

.تد رل  الساالر دلخطوطات ر اقلآن  اكلميظهَل  خَلطُّر  ا ليبُّر بنسخ _ 1 

 دلدمن خالالبااقدرة الى  كتساب أشكال ىندسيةمتتاُز  حللرُو  ا لبيَُّة ب _2
. ارتكيبر اتشابكرة الستد رر الجمجر  

دِن ك 
ُ
. افارسير حلجازير  اكوار انبطيُنسبت  خلطوط  ا لبيَُّة إىل أمساء  دل _3 

. اكوا ر دلغليب ر اديو ينرخط  الق ةرخط  انسخ أنو ُع  خلطِّ  ا ليبِّ  _4 

.مماثلة  حللرو ر اتنسيقميتاُز  خلطُّر  اكوا ب  _5 

.بسلاتو ا  اكتابِة رَتعمج حلرفو  اُقوََّة ر جلعال ا آن ر حدخط  الق ة يتعيّ زُ  _6 

اإلمالء: الّسؤال الّرابع  
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 :أضُع عالماِت الّترقيِم المناسلة في الّنّص اآلتي ( أ

فَقِدَم إلى مكة وىي واأ  ليس بو زرٌو  وترك ،ستجاب نلُي اللَّضو إبراىيم عليو السالم ألمر ربو      ا
فيو ابنو إسماعيل  وامرأتو ىاجر ثم ارتحل عنهم وبقي االثنان ىاجر وإسماعيل يعانيان الوحدة 

والعطش وعندما اشّتد عطش إسماعيل وأخذ باللكاء أسرعت أمو تلحث عن الماء فتصعد جلل 
 فرجعت أمو إليو وشربا ثم ،الصفا ثم المروة وفي أثناء ذلك فّجر اهلل الماء بين قدمي إسماعيل

 .سكن الناس معهم بسلب الماء الذي أصلح اسمو زمزم

:ُأصحُِّح عالماِت الترقيِم في الجمل اآلتية(ب)  

 الجمل تصويب عالمات الترقيم
رشكلُت  هلل|أكلُت  اط ام أكلت  اط ام ،رشكلت  هلل  

.كم فد نا متتلك كم فد نا متتلك؟  
2003 حتلت أمليكا  ا ل ق ا اام  .  _!2003_ حتلت أمليكا  ا ل ق ا اام    

ىو اذي حيب  ديقو ريمارحو :  امديق  حلقيقي
.بأخطااو  

:ىو  اذي حيب  ديقو ريمارحو بأخطااو. امديق  حلقيقي  

!ماأمجل  امالة ا  دلسجد  ما أمجل  اّمالة ا  دلسجد؟ 
 

:أأخُل كلَّض عالمٍة من العالمات اآلتيِة في جملة مفيدة من عندك(ج ) 

!ما أمجل  فاء  اسعاء  ايوم (!) 

.اباس بن فلناس أرل َمْن حارل  اطم ن  (.) 

:الّسؤال التامس  

:المهارة الكتابّية  
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أكتُب رسااًة إىل  ديقي خارَج  ابالِد أخربه ان أحو يل رأخبار بلدي، مل اًيا انا ل  اّلسااة راالمات 
. ارّتقيم مبا ال يقلُّر ان اشلة أسطل  

 

 

ترتك  إلجابة الطااب____  

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________

_______________________________________________ 


