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 نهاية الفترة الدراسية األولى اختبار  الصف الثامن  تدريب على توصيف 

 م 2019 – 2018للعام الدراسي            

 الفصل : ..........................................................                         االسم : .........................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (  1-2) السؤال األول : المعيار 

 أقرأ النص اآلتي ، ثم أجيب عن األسئلة بعده :

 سعيتوهو الهدف الذي ،  مطلب وضعته بين عينيالنجاح  احه فأجاب:البه المميز عن سر نجالمعلم طسأل 
، وهناك العديد من يقدم كل ما هو مفيد لمجتمعأوقاً كون إنساناً متفأ، كي حياة لمعنًى ل أعطاني؛ ألنه إليه 

، والرغبة في والثقة بالنفس، في كل األحوال : التوكل على هللا، ومن أبرزهامن النجاح مكنتنيعوامل التي ال
، ل عتبة في سلم الصوابفاإلخفاق أوولم أخش اإلخفاق؛  ،لها من األخطاء وعدم االستسالم ، والتعلمالنجاح

لقد و ضياء الصباح . حتى يلوح، ، ولكن البد من الصمود واإللحاحوالفشل هو خارطة  طريق النجاح

، وفي اآلخرة از في الدنيا بالنجاحف األسبابه بهذالتزم   فمن، يعات الوقتاالبتعاد عن مضعلى  تحرص
 .بالجنة

 واقعي (  -أحدد نوع النص السابق.          ) خيالي  -أ
 أبين ملمحين فقط من مالمح النص السابق. -ب

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

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

 أستخلص الغرض الرئيس للنص السابق. -ج

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

 (3-2المعيار ) 

 :عبارة تشير إلى أن أحدد من النص

 () اإلصرار والعزيمة  -أ
............................................................................................................................ 

 (إلى التفوقنسان يدفع اإل قد التعثر)   -ب
............................................................................................................................ 

 ( :الحرص على منفعة اآلخرينأختار من بين البدائل عبارة تدل على  )   -ج     

 .يــينــن عــيـه بــتــب وضعــمطلاح ـــالنج  -أ

 .يعات الوقتاالبتعاد عن مضعلى  تحرص -ب

 .يـــعمـــد لمجتـــو مفيــــا هـــل مـــدم كــقأ      -ج

 .از في الدنيا بالنجاحف األسبابه بهذالتزم   فمن    -د

 

 وزارة التربية
 اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية

 مدرسة حولي التعليمية

 قسم اللغة العربية
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 ( 2-2المعيار ) السؤال الثاني : 

 أقرأ النص اآلتي ، ثم أجيب عما بعده من أسئلة :

، حيث يظهر القمر كامالً من القمر الدموي  :ومنها  وظواهر غريبة خلق هللا السماء بما فيها من عجائب

األرض بحجب  سوف عند مرور األرض بين الشمس والقمر وتقومله خ حيث السطوع والحجم، ويحدث

ه األثناء ضوء الشمس عن القمر فيبدو القمر باهتاً وخافتاً فينكسر ضوء الشمس الساقط على القمر في هذ

بعضها اآلخر ألجزاء على القمر أكثر إشراقاً وتبقى بعض او ،برد سطح القمري و فيظهر بمظهر الغروب،

ً  .أقل توصيالً للحرارة  يمكنالتي  الملّونة األقواس من سلسلة وهو ،مطرقوس ال ومن هذه الظواهر أيضا

ً  بعيد، مصدر من الضوء يسقط عندما رؤيتها  المطر في الحال هو كما الشمس، هو المصدر يكون ما وغالبا

 الداخليّ  واالنعكاس االنكسار عن عتهأش ألوان وتنتج للشمس، المعاكس االتّجاه فيالمطر  قوس ويرى والرذاذ

 . المطر قطرة تدخل التي الخفيفة لإلشعاعات

 

 أصنف المعلومات الواردة في النص بحسب : أسبابها و خصائصها : -

 

 

 خصائصها أسبابها الظاهرة

 القمر الدموي

 

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

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

 

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

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

 قوس المطر 

 

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

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

 

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

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

 

 ( 4 – 2السؤال الثالث : المعيار ) 

 أكمل ما يأتي بحسب ما هو مطلوب : (  1) 

 .................مترادف ) اكتسح ( ................. أكتب  -أ

 ..................إعراض ( .............ضد كلمة ) أكتب  -ب

 مفرد كلمة ) مفاخر ( : ..............................أكتب  -ت

 جمع كلمة ) كفء ( : .............................أكتب  -ث

 : في مجالين فقط مما يأتي  بمعنيين مختلفين من إنشائي  ( في جملتين سحب( أوظف كلمة )  2) 
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 الجملة المجاالت

     االقتصاد 

    القضاء    

 لطبيعة ا

1-................................................................................................ 

2-................................................................................................ 

 

 : ( في كل فراغ مما يلي  ختمتصريفًا مناسبًا لكلمة )  أضع(  3) 

 ....................... األنبياء .    -صلى هللا عليه و سلم  –الرسول محمد  -

 أعجبتني ............................... القصة  .                                                     -

 ( : 5 – 2لسؤال الرابع : المعيار ) ا

سليمة النص اآلتي  بأسلوبي  في حدود سطرين ، مستوفيًا فكرته الرئيسة و قيمه المستفادة ، في لغة  ألخص 

 : واضحة و

، كما يعد فعالً إنسانيًا اتصل اتصاالً متينًا بأعلى  وإنمائها العمل التطوعي أساًسا مهًما لبناء المجتمعات ديع

جبار أو إكراه راء نفسه واختياره دون إبه االنسان من جالخير والعطاء ، فهو المجهود الذي يقوم درجات 

كما يشعر المتطوع  بالتحسن  ، فمساعدة اآلخرين يخلق نوعاً من تقدير الذات ،،ودون انتظار مقابل مادي 

التي دعت لعمل الخير  نفسها األسبابب لاللتقاء بأشخاص جدد يؤمنون  والراحة النفسية ، كما تعطي فرصة 

لعطاء والكرم عند األبناء ، فيخرج جيل يقدر معنى العطاء والعمل اإلنساني ، جيل يتجرد من ، كما يعزز ا

 .األنانية والرياء ، ويدرك أن العطاء القليل يساهم في إسعاد أناس يحتاجون للمساعدة

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

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

 ( : 6 -2السؤال الخامس : المعيار ) 

 أقرأ النص اآلتي ، ثم أجيب عن األسئلة بعده :

 راح واألنكادــة األفــمغيا ن           د      اضي األجـــداـــيا بـــحرنــا يا م                    

 توحي إلى األجيال واألحفاد    مالك رسمها             كم من خطى وعلى ر                   

 وكفاحهم في مسرح اإلجهاد       ضى           ر معن صنعة اآلباء من عصـ                 

ً بحثـ ى               في ليل الدجمن صارعوا األمواج                    اد            عـن األرزاق واألرف ا

 (  أيشبه كفاح األجداد كفاح )أحدد نوع األسلوب التالي :  -أ

 تعجب ( –نفي  –استفهام  )
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 أختار كلمتين متضادتين من بين البدائل التالية : -ب

 ( باء ، األجداد) اآل –( األفراح،  األنكاد)  -(   األرفاد،  األرزاق)  -(  األجيال  ، األحفاد)

 : في المعنى أبين أثر الكلمتين المتضادتين السابقتين -

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

 : بوضع خط تحته ( من بين البدائل التالية كفاحبـ ) ال يأختار اللفظ الموح -ج

 ( خطى – الدجى – صارعوا – األرفاد) 

 ثانياً: الكفاية العامة ) الكتابة (:

 ( 1- 5-3السؤال السادس : المعيار ) 

 في كل جملة مما يأتي وأكتبه في الفراغ : أمر ( –مضارع  -) ماضي   أحدد نوع الفعل  -أ

 أنزل هللا القرآن على سيدنا محمد لنهتدي به         الفعل المضارع:................................ -

ً  المعلم إلى شرح  استمعت -    ...............................الفعل الماضي: ...      .ألزداد علماُ وفهما

 ..................................الفعل األمر:....      لتنال الثواب من هللا .      اسع في طلب العلم  -

 في الكون  وما فيه من عجائب.       ) أحدد عالمة بناء الفعل األمر الذي تحته خط ( تأملوا -

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

ً  ( اجلسأوظف الفعل الماضي )   -ب  من إنشائيفي جملة مفيدة  مضبوطا

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

ً  يكون بحيث جملتين من إنشائك  في(  يستمع)   المضارع الفعل أوظف -د فتح مرة وعلى ال على مبنيا

  السكون مرة ثانية :

 ...المضارع المبني على الفتح:...................................................................................... -

 السكون:..................................................................................المضارع المبني على  -

 أبين سبب تقديم الخبر على المبتدأ في الجملتين التاليتين :-هـ 

 سبب تقديم الخبر الجملة

                       (    )  للمخلص جزاؤه عند هللا .  -
  (                              )             . محمدإال  مجدما  -
 

 الخبر مما له الصدارة في الكالم. .1
 ه ضمير يعود على بعض الخبر.فيالمبتدأ  .2
 المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. .3
 .الخبر مقصور على المبتدأ .4
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 بما هو مطلوب  بين القوسين: خبر واجب التقديمبأكمل الجملتين اآلتيتين  -و

       ؟    أخوك..............  -

 حديقة واسعة.             ............  -

 ( 2- 5-3لسؤال السابع : المعيار ) ا

 أمأل الفراغ بفعل ينتهي بألف لينة. -1

 المسلم ..................................... عن الذنوب. -

 أمأل الفراغ باسم ينتهي بألف لينة. -2

 مكة المكرمة........................ أفئدة المسلمين . -

 أصوب الرسم الهجائي في الجملة اآلتية وأكتبه في الفراغ. -2

 الجملة: ) قال يحيا : كل المنى أن أنال الدرجات العال (     الصواب :...................................

 الجملة اآلتية بخط الرقعة الواضح المنسق. أعيد كتابة

                 ً  وما نيل المطالب بالتمني                     ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

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

 ( 1 -3السؤال الثامن : المعيار ) 

في واحد من ثالثة موضوعات مراعياً كلمة ( 120أكتب نصاً إنشائياً في حدود عشرة أسطر ) ما يقارب 

 وضوح الفكر وتسلسلها وترابطها ، وجودة األسلوب ، وعالمات الترقيم وسالمة اللغة نحواً وهجاًء.

والكثير من عجائب قدرته جل  الكون وأودع فيه األسرار العظيمة –سبحانه وتعالى  -خلق هللا  -1

 قريراً عن إحدى الظواهر الكونية .اكتب توعال ، 

 المحور الثالث المحور الثاني  المحور األول 

 إحدى الظواهر الكونية الكون وعجائبه مقدمة التقرير

 

 ونهضته .للمرأة دور عظيم في المجتمع ، وهي سبب في إصالح المجتمع  -2

اكتب موضوعاً عن إحدى الشخصيات النسائية الكويتية المشهورة ومسيرة نجاحها في ثالث فقرات 

 مترابطة .

 المحور الثالث المحور الثاني  المحور األول 

 مسيرة نجاحها معلومات عن الشخصية دور المرأة في المجتمع
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 العطاء على مستوى األفراد والجماعات .العمل اإلنساني من أسمى المفاهيم ، وتتجلى فيه قمة  -3

 موضوعاً في ثالث فقرات مترابطة .في ذلك  اكتب 

 المحور الثالث المحور الثاني  المحور األول 

 نتائجه على الفرد والمجتمع أهميته مفهوم العمل التطوعي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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