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               2017-2018 
 اللغة العربّية – مراجعة االمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي الثّالث

 ______  الّتاريخ :________ (   الثامن الّصف )   االسم :________________
 

 السّ ؤال األوّ ل: 

:مثّ أجيب  عّما يليها ِمن قصيدة الفنون اجلميلة   األبيات   أقرأ    

ِعما إْن ر ْمت ع يش ا  ف اسل ْك إل ِيه ِمن  الف ن وِن ط ريقا   و ر قيق ا             َن 
ي ات ك   ْجع لْ و ا عر والتَّ      غ ضَّة  ح   ِمثيِل و التَّصويِر و املوسيق ا  ِِبلشِّ

 غ ْصن  احل ياِة ِِب ا ي ك ون  و ريق   تِْلك  الف ن ون  امل شت هاة  ِهي  الَِِّت         
 والعيش  أخضر  والزَّمان  أنيقا     طريّة  يف ِظلِّها            َت ضي احلياة  

يقا  إنْ   تْلك  الفنون  ف ِطْر إىل س عٍة ِبا            ك ْنت  تشكو يف احلياِة الضِّ
 وَنطحوا الع يُّوقا الرُّقيَّ  حازوا فالفنُّ ِمقياس  احلضارِة ِعْند  م ْن         

 (أ( أختار  اإلجابة   الصّ حيحة   مّ ا بني  القوسني:

 1 ؟ّمْن قائل  هذه األبيات -

 ( قيا أبو ماضي _ َمْعروُف الرُّصايف _ أمحد شو ) أبو متام _ إيلي  

 :كناية عن (  طرية   احلياة  ) َتضي  -2 

( ضيق املعاش) طيب العيش ومجال احلياة _ كآبة العيش _مصاعب احلياِة_   
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:( رقيقا،  َنعما بني الكلمتني ) العالقة    _3 

ترادف _جناس_ مقابلة (–طباق  )  

 (ب( أستخرج  من القصيدةِ :

:______         : جْنٌم مضيٌء يتلمرادفَ  : نضرة:________مرادفَ   و الثرَّيا  

به:_________ مفعولا  _____                          : الفن:___مجعَ   

:_______امشتقا  ااسا  _____                          :__اجامدا  ااسا   

:_______امضارعا  :________                               فعلا انعتا   

:_______صلا مت   اضميا  _____                          أداة شرط:__  

ا.أدبي   اوالثاين نثر   األول   نيأنثر  البيت ج( ) 

____________________________________________________ 

الث؟يف البيت الثّ  احلياة   ه الشاعر  شبَّ  ب   )د(  

________________________________________________ 

). َنطحوا العيوقا) عبارة  أوّضح  الّتشبيه  يف )ه(   

_______________________________________________ 

: أعرب  ما حتته خطٍّ   

 1_انعماا:_____________________________________________

 2_َغضاةا:____________________________________________
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 3 _الرُّقاي:____________________________________________

 السّ ؤال الثّ اين:

 إضاءات  ل غويَّة )البالغة(:

 تضمنتها األبيات  الشَّعريَّة  وفق اجلدول اآليت: لِتّ اآلية القرآنية ا أكتب  رمز  -أ

عر  الَّذي تضمَّنه  التَّضمني الرَّمز   اآلية القرآنية  الرقم املناسب الشِّ
ِمَن الظالَمِة كثرُة اجليوش ل تَ ُغراناك  أ قال تعاىل: "فَ َلعلاَك ََبخٌع نَ ْفَسَك َعَلى آاثرِهم"

رُُهْم لِيَ ْوٍم َتشخُص ِفيِه  واألنصار إمنا نُؤخِ 
 األبَصاُر.

____ 

َك نعبُد وإَّيك نستعني "  قاَل تعاىل: " إَّي 
 

اِئلا َعْن َدارِهْم.... أان َرَحلوا فَ َلسُت ُمسَ  ب
 َبِخٌع نفسي َعَلى آاثرهم"

____ 

رُُهْم :قال تعاىل َتشخُص فيِه  لِيَ ْومٍ "إمنا نُؤخِ 
" األبَصارُ   

وإذا ما شئَت َعْيشاا بينُهم...خالق  ت
 النااس خبُلٍق َحَسن.

_____ 

". "خالق النااس خبُلٍق َحَسن :قال رسول هللا  ____ إَّيك ريب عابد... إَّيك ريب مستعني ج 
 ب( أختار  االْسم  امل الئم  مل كانِِه اإلعرايّب م ستعين  ا مبا بنْي  القْوسنْي :

.نا _____ ُذو ِعلٍم.            )أبوك _ أَبك _ أبيك(إ _1 

______ يْنصُر املْظلوَم        )أَبك _ أبوك_ أبيك(.  _2 

شاهدُت _______ يف ندوة أدبيٍة      )أخوك _ أخاك _ أخيك(.        _3 

و _ذا_ ذي(.احملسُن _____ أجٍر عظيم.        )ذ _4 

عام يف ___            )فوَك _فاَك _ فيك(.ل تتَكلام والط    _5 
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 السّ ؤال الثّ الث: ) الفهم واالستيعاب(:

 من درس جتربة الطّ ريان، أقرأ  مثّ أجيب   :

يف جزيرِة "كريت" وليس  ه ناك  أرض  أ خرى ي ْست طيع  أ ْن ي  ْعُب   إليها،  القْد ب ِقي  ديداليوس س جين        
ث  ف ج ميع  الق وارِب الَِّت ت غاِدر  اجلزيرة  ت  ف تَّش  ِبدقٍَّة، وما ع ليِه إالَّ أ ْن ي عود  إىل ح لِمِه الق دمِي، ح ْلم  حدَّ 

يِل ع ِن اجل زيرِة  ِسوى األرِض، أ ِو الب حِر، وبين ما كان  ي راقب  للرَّحابن ه  إيكاروس ع ْنه ، ول ْيس  ه ناك  َم ْر ج  
، لِي حقِّق  ح ل م ه   أ  ي  ف كِّر  ، مث َّ حت  لِّق ، قال  ِبس رعٍة:" هناك  اهل واء " و ب د  فقال  الْبِنِه:  نوارس  البحِر وِهي  ت رْفِرف 

ب  أْن َن ْص ل  على  َن ْص ل  على أْجِنح ٍة، "قبل  أ ْن ن طري  علينا أ نْ  وقبل   أْن َن ْص ل  ع لى األ جنحِة َيِ 
 الّرِيش، فلن بدأ م ْنذ  اآلن ِبِْمِع الّرِيِش ِمْن ك لِّ نوٍع".

َمْن هو ديداليوس؟  _1 

_____________________________________________ 

. ة وفَق أمهيتهاالقص   شخصياتِ  رت بُ أ   _2 

______________________________________________ 

يان من أعلى برج خليفة؟بتجربة الط   على القيامِ  هل لديك القدرةُ   _3 

_________________________________________________ 

ما موضوُع قصِة ديداليوس؟   _4 

____________________________________ 

"بدِت السُّف ن  كالدُّمى امل ب عثرِة". ب( ) 

شبيه:____________الت   ه:______________     أداةَ نوعَ   

:______________________________صوير فيهالت   مجالَ   
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 (ج( أ بنّي   احلدث   التّ ارخيي   يف القصة و ْفق  اجل ْدوِل اآليت:

ناصُّ األديبُّ ال التاجديدِ جوانُب  الناصُّ التاارخييُّ    
ئيسُة        الفكرُة الر      
 دواعي ََتْرِبِة الطايان      
خصيُة الر ئيسُة    الش      

 د( من درس حروف  خالدة:

مبا يناسبها: أكمل  الفراغات    

.________ظهَر اخَلطُّ العريبُّ بنسخ _______ و________و_ 1 

_______ من خلل_____ و_____ ___________ ب متتاُز احلروُف العربياُة _2
 و______ و______و______.

دِن ك ______و______و_______ و______.
ُ
 3_ُنسبت اخلطوط العربياُة إىل أساء امل

العريبِ  ______و______ و______ و_______ و______. اخلط ِ  أنواعُ  _4 

______ و_______.ب الكويف  اخلطُّ  ميتازُ   _5 

________ بسرعته يف الكتابِة وَتمع حروفه الُقواَة واجلمال يف آن واحد. زُ يتمي     _6 

 السّ ؤال الرّ ابع: اإلمالء

 :اآليت صّ املناسبة يف النّ  قيمِ التّ  أضع  عالماتِ  (أ

واد  ليس به زرع   وترك فيه م ألمر ربه فق ِدم  إىل مكة وهي ستجاب نيب  اَّللَّ إبراهيم عليه السالا     
ابنه إمساعيل  وامرأته هاجر مث ارحتل عنهم وبقي االثنان هاجر وإمساعيل يعانيان الوحدة والعطش 
وعندما اشّتد عطش إمساعيل وأخذ ِبلبكاء أسرعت أمه تبحث عن املاء فتصعد جبل الصفا مث املروة 
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ت أمه إليه وشرِب مث سكن الناس معهم بسبب املاء بني قدمي إمساعيل فرجع ويف أثناء ذلك فّجر هللا
 املاء الذي أصبح امسه زمزم

 )ب( أ صحِّ ح   عالماتِ  التقيمِ  يف اجلمل اآلتية:

 اجلمل تصويب عالمات التقيم
 أكلُت الطعام|وشكرُت هللا 
 كم فداان متتلك. 
_!2003احتلت أمريكا العراق يف عام _   
:ويصارحه أبخطائه الصديق احلقيقي.هو الذي حيب صديقه   
لة يف املسجد؟ما أمجل الص     

 

يف مجلة مفيدة من عندك: من العالمات اآلتيةِ  عالمةٍ  كلَّ   أدخل   ج( ) 

_________________________________________________(!) 

_________________________________________________ (.) 

 السّ ؤال اخلامس:

 املهارة الكتابّية:

ا عناصر الر سالة وعلمات مراعيا  ،أخربه عن أحوايل وأخبار بلدي البلدِ  إىل صديقي خارجَ  أكتُب رسالةا 
قيم مبا ل يقلُّ عن عشرة أسطر.  الّت 
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________  


