
 

                                                                                      

              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

 من تجارب الحياة
 
 
 
 

 ) نشاط جماعي(              الدرجة                                           :األولالسؤال 
 ؟   الغرض منهامْن يخاطُب الشاعُر في هذِه القصيدةِ ؟ وما   -1

 .................................................................................... 
  صغ تشبيها تام األركان مستوحيا إياه من أبيات القصيدة. -2

       ..................................................................................... 
                     .وضحهاختم الشاعر قصيدته بحكمة،  -3

 ....................................................................................... 
    الصور البالغية بالقصيدة؟   برأيك لماذا قلت  -4
  ........................................................................... .............. 
 ) نشاط ثنائي (         الدرجة     :  ( امام العبارة الصحيحة ✓ضع عالمة ) السؤال الثاني :  

 الحر في األبيات يقصد به كل إنسان ذو عقل وتدبر.       )    (  -1
 هناك عالقة ترادف بين كلمتي ) الشدة والرخاء(.           )    (  -2
 )     (      .الدنيء ر أميدعو الشاعر في األبيات إلى مصاحبة كل الناس سواء الح -3

 ) نشاط فردي (            الدرجة    :  األقواساختر اإلجابة الصحيحة مما بين لسؤال الثالث: ا
 الحر(   –الدنيئ   -تعود على......  ) الشاعر 1 البيتُ "  تجاريه"   في كلمةِ  الهاء •
 الحر (  –الدنيئ  –تعود على......  ) الشاعر 4 البيتُ "   جربت"  الهاُء في كلمةِ  •
 طباق (   –جناس    -الوفاء ( بينهما.........         ) ترادف –كلمتي ) الغدر  •

 
 

( حسن محمد/)المعلم      .2120/  2020للعام الدراسي    ثامنلا عربية  للصفلغة ورقة عمل   

 م 2020  /9  ./15..   تاريخ ............ اليوم الصف و الشعبة ....              ..................... اسم الطالب 

ءسوا تجاِريه ومنْ  فأنتَ             َدِنيئا   ُخلُق   في َجاَرْيتَ  إذا  
الَوفاءُ  الغَْدرِ  عنِ  وَيْحِميهِ  المخازي يجتنبُ   الحر   رأيتُ           

َرخاءُ  ِشد تها بعدِ   ِمنْ  لَها              َسيأْتي  إل   ِشد ة ِمنْ  وما  
ْبتُ  لقد والعَناءُ  الت َجاِربُ  أفَاَدْتني          حت ى الد ْهرَ  هذا َجر   

تَشاءُ  ما  فافعَلْ  تستَْحي ولمْ           الليالي  عاقبة تخشَ  لم إذا  
YYYYYy 
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              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

 
 التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:  اآليات اقرأ 

ا  إِْحَسان ا َوبِاْلَواِلَدْينِ  إِي اهُ  إِل   تَْعبُُدوا  أَل   َربُّكَ  َوقََضى    تَْنَهْرُهَما  َولَ   أُف    لَُهَما  تَقُلْ  فَََل  ِكََلُهَما أَوْ  أََحُدُهَما اْلِكبَرَ  ِعْنَدكَ   يَْبلُغَن    إِم 

ا قَْول   لَُهَما  َوقُلْ  ْحَمةِ  ِمنَ  الذُِّل   َجنَاحَ  لَُهَما َواْخِفضْ (  23)  َكِريم  ا  َرب يَانِي  َكَما  اْرَحْمُهَما َرِب   َوقُلْ   الر    َربُُّكمْ ( 24) َصِغير 

ابِ  َكانَ  فَإِن هُ  َصاِلِحينَ  تَُكونُوا  إِنْ  نُفُوِسُكمْ  فِي  بَِما   أَْعلَمُ  ا  ينَ ِلْْلَو    َولَ   الس بِيلِ  َواْبنَ   َواْلِمْسِكينَ  َحق هُ   اْلقُْربَى ذَا َوآتِ (  25) َغفُور 

ا   تُبَِذ رْ  ا  ِلَربِ هِ  الش ْيَطانُ  َوَكانَ  الش يَاِطينِ  إِْخَوانَ  َكانُوا  اْلُمبَِذ ِرينَ  إِن  ( 26) تَْبِذير  ا(  27)  َكفُور    اْبتِغَاءَ  َعْنُهمُ   تُْعِرَضن    َوإِم 

ا  قَْول   لَُهمْ  فَقُلْ  تَْرُجوَها   َربِ كَ  ِمنْ  َرْحَمة   ا  فَتَْقعُدَ  اْلبَْسطِ  ُكل   تَْبُسْطَها  َولَ  ُعنُِقكَ   إِلَى َمْغلُولَة   يََدكَ  تَْجعَلْ  َولَ ( 28) َمْيُسور    َملُوم 

ا ْزقَ  يَْبسُطُ   َرب كَ  إِن  ( 29)  َمْحُسور  ا بِِعبَاِدهِ   َكانَ  إِن هُ  َويَْقِدرُ   يََشاءُ   ِلَمنْ  الِر  ا  َخبِير    (30)  بَِصير 

                                           اإلجابة الصحيحة من بين القوسين : تخير: األول السؤال  ➢
 كل ما سبق (    -أنفذ           -حكم          –معنى " قضى " )  أمر         -1
 يذل (  -يخفض         –يعطي        -ضد " يبسط "  )  يقدر        -2
 السيطرة (   -التنظيم    -االعتدال     –نمط الحياة والمعامالت قائم على : ) التفاخر   -3
ْحَمةِ  ِمنَ  الذُِّل   َجنَاحَ  لَُهَما  َواْخِفضْ " -4              أمر ( وغرضة الدعاء -نداء       –استفهام    –"  أسلوب :) نهي  الر 

                                           :  ( أمام االختيار الصحيح   √ضع إشارة ) : الثاني  السؤال  ➢

 (        عالقة األبناء باآلباء مبنية على المصلحة والمنفعة .                            )   -1
 القرآن الكريم منهج حياة للناس جميعا .                                        )        (  -2
 يكون اإلحسان إلى الوالدين وبرهما بالقول والعمل.                               )       ( -3
 )       (                     اآليات السابقة من سورة الكهف .                           -4
 

                                         اكتب فقرة توضح فيها كيفية معاملة األبناء لألباء كي يصلوا إلى مقام اإلحسان :: الثالثالسؤال  ➢

 .....................................................................................................
.....................................................................................................  

..................................................... .............................................. 
 

. 2120/  2020ورقة عمل ) اإلحسان إلى الوالدين ( للصف الثامن  للعام الدراسي   

 2020 /9...../   تاريخ ........ .......اليوم .........  الشعبة ....              ..................... اسم الطالب 
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              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

 اقرأ األبيات  التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 
 فأنت ومن تجاريه سواء                  إذا جاريت في خلق دنيئا     

  

 ويحميه عن الغدر الوفاء               رأيت الحر يجتنب المخازي   

 

 .لها من بعد شدتها رخاء                   وما من شدة إال سيأتي   

  

 أفادتني التجارب والعناء               لقد جربت هذا الدهر حتى 

                                         السؤال األول : تخير اإلجابة الصحيحة من بين القوسين :  ➢

 كل ما سبق (    -تكيف معه      -وافقت         –معنى " جاريت  "           ) سايرت        -1
 كل ما سبق   (  -يتحاشى         –يبتعد         -ضد " يجتنب "              )  يقترب        -2
 الشريف الرضي  (   -  أبو تمام       -البحتري       –األبيات السابقة للشاعر  :   ) المتنبي       -3
             خزية  (    -مخزاة             –مخزي        –مفرد" المخازي "   :        ) مخزية         -4

                                          ( أمام االختيار الصحيح  :  √السؤال الثاني : ضع إشارة )  ➢

 الفكرة في البيت األول هي:المرء على دين خليله    .                            )        ( -1
 )        (   الحر في البيت الثاني هو من يتحرر من القيم والعادات  .                       -2
 (        الغرض الشعري الذي يمثله النص ،هو: الحكمة                                )  -3
 يدل البيت الرابع على خبرة الشاعر الطويلة في الحياة  .                        )       ( -4
 
                                         ؟ السؤال الثالث: اكتب فقرة توضح فيها الفرق بين الحياء والخجل ؟وأيهما يدفع إلى التقدم  ➢

 ...................................................................................................................
....................................................................................... ............................     

 
 

. 2120/   2020 ورقة عمل ) من تجارب الحياة ( للصف الثامن  للعام الدراسي   

 2020 /9...../   تاريخ ........ .......اليوم .........  الشعبة ....              ..................... اسم الطالب 

8 
 

8 

             24  

8 

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae
https://seraj-uae.com/file/7446/


 

                                                                                      

              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

 التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:  الفقرةاقرأ 
"صباح كل يوم تقلني أمي إلى المدرسة بدراجتها النارية التي يظهر عليها البؤس نفسه الذي يظهر على وجهي   

 عندما تتوقف دراجتنا البائسة بين  سيارات أولياء أمور زمالئي وكلهم أغنياء. 
 إيصالها لي ." كنت أشعر بالخجل أمامهم ، وكم كنت أكره ذلك الموقف لدرجة أني لم أشكر أمي يوما على 

                                         السؤال األول : تخير اإلجابة الصحيحة من بين القوسين :  ➢
 (   تشكرني  -     تحملني  -        تؤنبني –        تساعدني )            " تقلني معنى "  -1
 ( المذلة -       الفقر –         الغنى  -              القدر)            "  البؤسضد "  -2
                                                                       :  من الظواهر االجتماعية في القصة  -3

 ( كل ماسبق    -معايرة الفقير بفقره    -       التقليل من شأن الفقراء –     ظاهرة التنمر ) 
إليه  القصة  :                                                                            المغزى والهدف الذي ترمي  -4

            كل ما سبق  (   -عدم التقليل من شأن اآلخرين    –احترام الوالدين    –) الرضى بما قسم هللا تعالى   
                                          ( أمام االختيار الصحيح  : √السؤال الثاني : ضع إشارة )  ➢

 )        (      .                   االحترام والتقدير والبر بهماعالقة األبناء باآلباء مبنية على  -1
 (  )             .                             االبن يتصف بعمى القلب ألنه لم يقدر تعب األم  -2
 )       (                                      تعبير يوحي بالغضب الشديد."ربتت على كتفي " -3
 (       )             .                                     جذر كلمة " اإلرهاق " هو : " رهق "-4
                                         : مفهومك عن الفقر والغنى السؤال الثالث: اكتب فقرة توضح فيها  ➢

 ...................................................................................................................
....................................................................................... ............................

.......................... .........................................................................................
...................................................................................................................    

 
 
 
   
 

 المعلم /حسن محمد    (  قصيرة  قصة )  نعمة  أعظم :الدرس  عنوان                           غة العربية اللالمــــــــــادة:
 /...... 8:الصف : اسم الطالب 

ف 
دا
ه
أل
ا

 

                     تحديد مفهوم القصة - المعجم مستخدما الكلمات يفسر  - 

  والحوار   السرد وظائف  يحدد  -تحليل عناصر القصة   -
ــ التاري      والوصف :  العمـــل  30/9/2020 : ــخ ــــ

 ( )فردي
             24 
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              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

 ورقة عمل  الحال الجملة                                             

 مؤشرات األداء: 

 يعين الحال في الجمل: 

 يعرب الحال الجملة:

 

 الرابط نوع الحال الحال صاحب الحال الجملة

     جاء الطالب يقظا إلى المدرسة

     تدرب الالعب وهو متحمس 

     أبصرت السماء تمطر 

     اإلمام قراءته خاشعة سمعت 

     شاهدت الحديقة وقد ازدحمت بالرواد 

     انتبه لشرح المعلم وأنت جالس

 

 حول الحال المفردة إلى حال جملة اسمية مرة وفعلية مرة أخرى على وفق النمط 

 

           جاء الولد وهو يضحك       -جاء الولد ضاحكا           اسمية             •

         -فعلية                                                  

  

 قرأ أحمد القرآن خاشعا       اسمية             •

 فعلية                                                         

  

 شاهدت العبة الفريق باكية       اسمية             •

  فعلية                                                   

 

 أكمل بما هو مطلوب :  

 

 .............................                                                  ) حال مفردة ( صلى المسلم  -

 أبصرت األم ...........................                                                   ) حال جملة اسمية(  - 

 ) حال جملة اسمية (                                      شاهدت الجندي .........................              - 

 دخل يوسف ........................                                                       ) حال جملة فعلية (  - 

 أي هاتين الجملتين يشتمل على جملة نعت وأيهما يشتمل على جملة حال : 

 

  ة     & شاهدت الالعب يتدرب بالكرةشاهدت العبا يتدرب بالكر 

 

                                                             

 .  وهو مسرور:         يلعب الطفل  أعرب ما تحته خط

 

 :........................................................................................................................... و 

 هو .......................................................................................................................... 

 : ...............................................................................................................  مسرور

 والجملة )                       ( ....................................................................................... 

 

 .....................
 .... 

 ....................
 ........ 
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              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

 

 عبن الحال في الجمل اآلتية 
 احلال  اجلمل

َْي  الرحلة من  الصيادان  عاد -1    .   غاِنم
   تعيُش األسُر املسلمة متماسكة .  -2
   تؤدي األمهاُت واجبهنَّ سعيدات .  -3
   ُيُمبُّ الناُس التاجَر أمينا .  -4

 
 : القوسين بين مما مطلوب  هو بما أكمل
 (  مفردة  حال.............................                                                      )   املسلم صلى  -1
 ( امسية  مجلة  حال...........................                                                      )  األم  أبصرت   -  2
 (  امسية  مجلة حال.........................                                                   )  اجلندي  شاهدت  -  3
 ........................                                                       ) حال مجلة فعلية(  يوسف  دخل -4 

   التالي الجدول حسب مطلوب  هو بما أكمل
 

 المعلم /حسن محمد   ( نحو)    الحال:الدرس عنوان                          اللغة العربية المــــــــــادة:

 /......8الصف: اسم الطالب: 

ف 
دا
ه
أل
ا

 

 في ويوظفها  ، ويعربها ، جملة وشبه وجملة مفردة ، الحال يتعرف 
     كتابته

 ( العمـــل: )فردي  )ج(  2/10/2020 التاريــــــــخ: 

 المعلم /حسن محمد   ( نحو)    الحال:الدرس عنوان                          اللغة العربية المــــــــــادة:

 /......8الصف: اسم الطالب: 
ف 
دا
ه
أل
ا

 

 في ويوظفها  ، ويعربها ، جملة وشبه وجملة مفردة ، الحال يتعرف 
     كتابته

 ( العمـــل: )فردي  )ب (    2/10/2020 التاريــــــــخ: 

 المعلم /حسن محمد   ( نحو)    الحال:الدرس عنوان                          اللغة العربية المــــــــــادة:

 /......8الصف: اسم الطالب: 

ف 
دا
ه
أل
ا

 

 في ويوظفها  ، ويعربها ، جملة وشبه وجملة مفردة ، الحال يتعرف 
     كتابته

 ( العمـــل: )فردي  )أ(  2/10/2020 التاريــــــــخ: 

 الرابط نوع احلال  احلال صاحب احلال اجلملة

     املدرسة   إىل يقظا   الطالب  جاء -1

     تدرب الالعب وهو متحمس  -2

     أبصرت السماء متطر  -3

     مسعت اإلمام قراءته خاشعة  -4
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              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

 إضاءات لغوية
 : لجمل التالية ثم بين نوع التمييزعّين والمميز والتمييز في كل من ا ➢

 
 

 الجملة 
 المميز 

 

 التمييز  
 

 

 ـ1
.وعشريَن شاةيرعى الراعي ستة     ً    

 

 ـ 2
. حسبَُك باهللِ وكيَل      

 

 ـ 3
.امتْل اإلناُء ماء      

 

 ـ4
.باَع التاِجُر رطَل  بلحا    

 

 ـ 5
.هلل تسعةٌ وتسعون اسما  ً    

 

 ـ 6
رنا األرَض عيونا   ".    "وفج 

 )نشاط فردي(               الدرجة             ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:  السؤال األول
 (  ملوحة  ـ ملوحة   ـ  ملوحة  )                          ................................. اذداد الماء  ـ  1
 

 (  خلق ا  -خلق    –خلق  )            ......................................  أحمد أفضل الطالب ـ  2
 

 (  زرقاءـ  ُزرقةُ ـ  زرقتن)                  اجمل السماء................... ما ـ  3
 

   (نشاطـ   نشاط  ـ نشاط ا )                  ....................................  اشتعل الصف ـ  4

 الدرجة                                : سبمل الجمل اآلتية بالتمييز المنا أك :السؤال الرابع  ➢

.......... في الشهِر ثالثون................ وأربعة................ وفي األسبوع سبعة *    
................... عدُد طالب الّصِف أربعون *    

 * زرع المزارُع فدانا   .................. 
.................. ولترا ........... وخمس اشتريُت كيلو..........  *  .    

   ازداد محمٌد................... .*
 بالتوفيق والنجاح.... 
 

)المعلم/ حسن محمد(        .م2120/  2020للعام الدراسي   ثامنلغة عربية  للصف الامتحان   

 م 2020 /10...../   تاريخ ............ اليوم الصف و الشعبة ....              ..................... اسم الطالب 
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              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

                         نواتــــــــــــــــــج التعلـــــــــــــــــم                                                           
 ــ أن يتعرف المتعلم نواصب الفعل المضارع، ويعربه إعرابًا تامًا.                                 
 ـــ أدخل حرف النصب المناسب على كل فعل مضارع مما يأتي :1

 ـــ سرني .......... تدعو إلى القراءة . 
 

 ـــ اقرأ ..........أتزود بالمعلومات . 
 

 ة أخرى . ـــ ......... يقصر العامل مر 
 
 ــــ ضع خطا  تحت الكلمة الخطأ ثم صوبها :2
 

 ـــ لن ينجِح المهمل.............................................................. 
 

 ــــ أذاكر كي أتفوُق.............................................................. 
 
 تذكر أن : أدوات النصب هي: أن ، لن ، كي ، حتى ، الم التعليل ، فاء السببية  
 

   
 
 

)المعلم/ حسن محمد(       .م2120/  2020للعام الدراسي    الثامنلغة عربية  للصف ورقة عمل   

نواصب الفعل  /    (  8)الصف               .......  ..................... اسم الطالب 

 المضارع 
 2020...../....../    تاريخ
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              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

نواتــــــــــــــــــج التعلـــــــــــــــــم                                                                                              
 ــ أن يتعرف المتعلم جزم الفعل المضارع، ويعربه إعرابًا تامًا.                                                                      
 ـــ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي :  1

 ـــ ال .............عن خلٍق وتأتي مثله          ) تنهى    ـــــ    تنـــــــــــــَه (. 
 لــ..............إلى فعل الخيــــــــــــــــــرات          ) تسَع     ـــــ    تسعى (. ـــ 

 ــــ الطالب لم ............ من القراءة بعد       ) ينتهون   ـــــ    ينتهوا (. 
 ـــ أعرب ماتحته خط فيما يأتي: 2

 ذو سعٍة من سعته"   لينفقــــ قال تعالى:"
 ................................................................. ــــ لينفق:........

 على أخيك بالشر.  تدعُ  الــــ 
 ــــ تدُع :......................................................................... 

 في الشــــــــــارع .  تلعبــــ ال 
 .......................................... ــــ تلعب :..............................

 
 
 تذكر أن :      أدوات الجزم هي: لم ، ال الناهية ، الم األمر ، لما  
 

   
 

. )المعلم/ حسن محمد(        .م2120/  2020للعام الدراسي    الثامنلغة عربية  للصف ورقة عمل   

جزم الفعل  /    (  8)الصف               .......  ..................... اسم الطالب 

 المضارع 
 2020...../....../    تاريخ
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              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

 

 اقرأ األبيات التالية للشاعر ) حافظ إبراهيم (:   ➢
 
 
 
 
 
 

 (  8)   /   الدرجة                                   :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة السؤال األول: 
   ( البخل– الفقر -الثراء)                      .      ........       )اإلمالق( معناها  كلمة  -1
 مطايا (   –أمطية  -كلمة )مطية( جمعها      .............                    ) مطايات    -2
 تجمعه(  –تخّزنه  –(           ............                   ) تسرفه ضد كلمة ) تدخره -3
 بالنص هي:  لم تردالفكرة التي  -4

 العلم بدون أخالق ال ينفع (   -الدعوة إلى التفاؤل  -) األخالق أساس كل شئ               
 اقترح عنوان ا مناسب ا للنص؟  -5

 .............................................. ................................................ 
 ضع كلمة العلم في تشبيه تام األركان.   -6

 .............................................................................................. 
 (  3)    /    الدرجة                           انثر األبيات بأسلوبك بشكل مختصر: السؤال الثاني:

 ..............................................................................................
 ..............................................................................................

..................... ......................................................................... 
 
 
 

.م 2021/   2020للعام الدراسي   ثامن عربية  للصف الاللغة التقويم الثاني لمادة ال  

 م 2020 /11...../   تاريخ ............ اليوم ....... الصف و الشعبة ....              ..................... اسم الطالب 

مُ  ِاصَطفــاكَ  َفَقدِ *     َمحموَدة    َخليَقة   ُرِزقتَ  َفِإذا  اأَلرزاقِ  ُمَقسِّ
 اأَلخالقِ  َمكـــــاِرمُ   َوذاكَ  ِعلمٌ *    َوذا  مــــــالٌ   َحظُّهُ  َهذا َفالناُس 
ِخرهُ  َلم ِإن َوالمـــالُ  نا َتدَّ  اإِلمالقِ  ِنهــــاَيةَ   كانَ  ِبالِعلمِ    *  ُمَحصَّ

 اإِلخفاقِ  َمِطيَّةَ  كـــــانَ  ُتعليهِ    *  َشمـــــــــاِئٌل  َتكَتِنفهُ  َلم ِإن َوالِعلمُ 
 ِبـــــــَخالقِ   َربُّهُ  ُيتَـــــــــــــــوَّج َلم ما*     َوحَدهُ  َينَفعُ   الِعلمَ  َتحَســـــــــــَبنَّ  ال    
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              Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 

 
 (  7)    /  الدرجة                         اقرأ الفقرة التالية ثم اجب عن األسئلة التي تليها:السؤال الثاني: 

 
 

 (............. مفرد) منازل    (..................ضد ) أنفس  ( ................  القرباتمعنى )  -1
 ؟ وضح ذلك    للشهداء مكانة عظيمة ومراتب رفيعة خصها هللا تعالى لهم ، -2

 ........................................................................................... 
 ما الوظيفية النحوية لما يلي:  -3

 إرضاء .............              ثمن ا ...............               القرآن .................  
 لمن يعود الضمير فكل مما يلي:  -4

ها ..................   أثمنها ....  ...........           ففيها............                  خصَّ
 (  7الدرجة )   /                                             السؤال الثالث: اجب عما يلي: 

 هات ما يأتى فى جملة مفيدة :  -1
   .......................................................... .  فعلية جملة  حاال •
   ................................................ .. بالياء  منصوبة مفردة  حاال •
 ........................................................ .    اسمية جملة  حاال •
 ............................................................ . شبه جملة  حاال •

 بين التمييز وحدد نوعه في الجمل اآلتية:  -2
 نوعه  التمييز  الجملة

   باع التاجر قنطار ا سكر ا
   حصل الطالب على عشرين نقطة  

   ازدادت الفتاة أدب ا 
  

 حسن محمد حسن   / بالتوفيق والنجاح....
 

ُم الُمؤِمُن أغلى ما َيمِلُك على اإلطالِق  إرضاء     هادُة في سبيِل هللا من أَعَظِم الُقُرباِت وأثَمِنها؛ َفِفيها ُيقدِّ  الشَّ
َتِب  هلِل وِدفاعا  عن ِديِنِه، فاْستحقَّت ِبذِلكَ   َثمنا   عظيما  من فيِض َكَرِم هللا ُسبحانُه، وكانت من أرفِع الرُّ

الُم  الُة والسَّ وأَْعالها، وَأنَفِس الَمقاماِت وَأحَسِنها. وَقد أوَرَدت آيات القرآنِ  العظيِم وأحاديُث الرَّسوِل عليِه الصَّ
ها هللُا ِلمْن ماَت في َسبيِله و  هادةِ َمناِزَل عديدٍة وَمراِتَب عظيمٍة َخصَّ .استحقَّ منِزَلة الشَّ  

 
.  
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 وطن : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة 
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