
       الفترة الثالثة( )1011| 101 1العام الدراسي                                          وزارة التربية

  اختبار اللغة العربية للصف الثامن )الورقة الثانية(منطقة األحمدي التعليمية             

                   :.................................... الصف...... االسم         مدرسة سبيعة بنت الحارث م بنات 

************************************************************************** 

 السؤال األول:  )من سورة الرعد(      اقرئي ثم أجيبي:

هللا الذي رفع قال تعالى:" المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس ال يؤمنون 

السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري ألجل مسمى يدبر األمر 

 "يفصل اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون

************************************************************* 

 1                                                       كملي من خالل ما ورد في اآليات الكريمة السابقة:-(أ1س

 أجل معلوم.# الشمس والقمر يجريان إلى

                      للتأكيد على وجود يوم البعث.الهدف من تدبر األمر وتفصيل اآليات#

 1                                                           ب(اذكري حقيقة وردت في اآليات الكريمة السابقة. 

 ,وجود يوم البعث القرآن الكريم منزل من عند هللا عز وجل  

 ج(ما المقصود بقوله تعالى:

 2                                                       يدير أمور الكون بعظمته وقدرته   يدبر األمر

 يوضح دالئل قدرته وعظمته يفصل اآليات.

 2                                         يجمل(   ضد )يفصل     ذلل وهيأ.( ما مترادف ) سخر(1س

 اآلية( مفرد )اآليات               لعروشاا جمع )العرش(     

 1                 ( ما الغرض من االستفهام في قوله تعالى"أءذا كنا ترابا ًأءنا لفي خلق جديد"؟     3س

 .التعجب واالستنكار    

     1                                                أخرجي من اآليات الكريمة في أعلى الصفحة ما يلي: -(أ4س

  الخمسة :فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعالإعرابه  :توقنون     .فعالً من األفعال الخمسة   

    1                          يجري.فعالً مضارعاً مرفوعاً بعالمة مقدرة    اآلياتمفعوالً به منصوب بالكسرة.  

 قيمهم األصيلة( ون عنلن يتخلى المسلم)  *ية إلى جملة اسمية وغيري ما يلزمتحولي الجملة الفعلية اآلب(

 المسلمون لن يتخلوا عن قيمهم األصيلة

 ع,يتب                                                                                      
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 اقرئي ثم أجيبي : السؤال الثاني :)من نص مروءة وسيادة (

 دعوني إلى نصر أتيتهم شدا        **وليسوا إلى نصري سراعا وإن هم  

                                                أبادههم إال بما يبعث الرشدا        **وإن بادهوني بالعداوة لم أكن        

 وصلت لهم مني المحبة والودا      **وإن قطعوا مني األواصر ضلة       

 وليس كريم القوم من يحمل الحقدا       **وال أحمل الحقد القديم عليهم       

 تشبه العبداوما شيمة لي غيرها         **وإني لعبد الضيف ما دام نازال     

 1                                         استخلصي فكرة جزئية من البيت الثاني في أعلى الصفحة -(أ1س

 اإلساءة باإلحسان دليل على كرم األخالقرد      

 1                              على إكرام الضيف الحرص..ب(اذكري قيمة مستفادة من األبيات السابقة  

 1                         ج(توضح األبيات السابقة اختالفات كثيرة بين الشاعر وقومه اذكري اثنين منها

 حين أنهم يتخاذلون عن نصرتهيسارع إلى نصرتهم في * 

 *يسيؤن إليه ولكنه يقابل إساءتهم باإلحسان إليهم 

 1                                 .(تفيض األبيات السابقة بمشاعر وأحاسيس صادقة اذكري واحدة منهاد

 الحب الشديد لقومه.   

 1                                                                      ( هاتي من األبيات السابقة ما يلي:2س

 نازالا  (مترادف )مقيماً  كريم        ضد ) بخيل(  

 األواصر (اآلصرة) جمع     الحقد(.مفرد )األحقاد

 و5                                                          ب(وظفي كلمة) وصلت( في جملة توضح معناها 

 (صحيحةوصلت أقاربي رغبة في رضا هللا  )  أي جملة 

 (أيهما أجمل ولماذا؟3س

 1وإني أكرم الضيف)             (                                (              |وإني لعبد الضيف  )      

 ألنها تدل على شدة إكرام الضيف واالهتمام به.لسببا

 اللوم والعتاب له لكثرة ديونه , ولكن هذه الديون كان السبب فيها تسديد ديونهم(يوجه أقارب الشاعر 4س 

            2.                                                                        اذكري البيتين الدالين على ذلك    

                                                                                                                                                                      يعاتبني في الدين قومي                    وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا           .

                               ه ما قد أخلوا وضيعوا              ثغور حقوق ما أطاقوا لها سداأسد ب   

 يتبع,                                                  :(أ(  نمي الجمل اآلتية بما هو مطلوب بين قوسين5س
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 1                                   ) حال  (                                     ملتزمينشاهدت العلماء  # 

 مفعول مطلق مبين للنوع()  تمسكاا شديداا .نتمسك باألخالق الفاضلة# 

   )  ) فعل مضارع معتل اآلخر   إال في الخير       يسع   . #المسلم لم

 (           إلى إرادة قوية                  ) خبر جملة فعلية يحتاج # العمل.

 1و5                                                   ب(بيني حكم تقديم الخبر على المبتدأ في الجمل اآلتية:

                         :   واجب. الحكم.   لألديب أسلوبه   (-1    جائز.الحكم:       لك البشرى يا كافل اليتيم .  (-1  

 واجب  .حياة  ؟     الحكمكيف السبيل لتحقيق النجاح في ال(3

*************************************************************************************** 

 السؤال الثالث: )تطبيق خارجي من خارج الموضوعات المقررة( اقرئي ثم أجيبي:

وترك الكسل واالعتماد على الحظ , كما يجب الصبر  التعبوإذا أردت تحقيق أمانيك فال بد من الجد 

وحسن التعامل مع اآلخرين والحلم وعدم التسرع في األمور , فقد تسمع من شخص سيء الطباع بذيء 

ه وكأنه لم يقل له باالً,واجعل من نفسك أنك ال تسمع ما قال, بل اترك تلقفال  كالماً جارحاً اللسان 

 شيئاً , وحافظ على أسرارك التي قد تضر معرفة الناس بها مستقبلك أو شأناً من شؤونك.

 1                                                  جاحطريق الن   اناً مناسباً للفقرة السابقة عنوضعي  -(أ1س

       1                               ؟بذيء اللسانالذي نتبعه مع شخص سيء الطباع المناسب ( ما التصرف ب  

 التلق له باالا وال تستمع إلى ما قاله    

 1                    الجد والتعب وترك الكسل واالعتماد على الحظ ؟ماذا يجب على اإلنسان ليحقق أهدافهج(

         1و5                غير الصحيحةالعبارة(ضعي عالمة )ِصح (أمام العبارة الصحيحة وعالمة )خطأ( أمام 1س

 (           صح*كلمة )التسرع (ضدها التمهل                          )       

 (           صح)                الكسل(ترادف –*العالقة بين الكلمتين ) التعب 

 (               خطأ  *)الطباع (جمع مفرده طبيعة                             )     

                     1                     جدلا:  عدم الكسل واالعتماد على الحظأ(عيني من الفقرة كلمات تدل على:  (3س

  الحلمالتأني والسكون عند الغضب     ب(    

 4:                                        (ارجعي إلى الفقرة السابقة وأعربي الكلمات اآلتية إعرابا تاما4س

 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلةتلق.   اسم معطوف مجروروعالمة جره الكسرة.التعب 

           1و3        صفة منصوبة وعالمة النصب الفتحة..جارحاً ..مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة  .كالماً 

 على هذه الجملة فعالً ناسخاً يفيد االستمرار مع ضبط اسمه وخبره مجدون   (  أدخلي ب()المحققون ألمانيهم

 مع أطيب التمنيات بالنجاحمانيهم مجدين                                                 ما زال المحققون أل 
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