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 تلخيص كفايات عربي الصف الثامن
 الكفاية العامة )القراءة والمشاهدة(

 

 
 يختار ويصنف معلومات من نصوص مختلفة.( 2-2المعيار ) -

"نريو" ىو اسم جرم مساوي يف األساطري البابلية وىو أيضا االسم الذي يطلق على كوكب افرتاضي اقرتحو الباحثون  
يف األجسام اجملهولة زيكاراي ستيشن على فكرة أن احلضارات القددية حصلت على ادلعرفة والتنمية من خالل  
الفكرة غري مقبولة من جانب العلماء وادلؤرخني من خارج كوكب األرض ، ومع ذلك فإن ىذه اتصاالت افرتاضية  
مسبب عدة آاثر مثل الزالزل والرباكني  ٕٕٔٓويعتقد يف حضارة ادلااي أنو سوف يقرتب من األرض يف عام  
واألعاصري على حسب اعتقادىم ، تنبئ الكثري من احلضارات  يف خراب األرض ولكن ال توجد أي صحة يف  
 ادلوضوع وتبقى خرافات. 

 
 .اذكر معلومة وردت يف النص السابق :ٔس

 "نريو" اسم جرم مساوي 
 

 من أين حصلت احلضارات القددية على ادلعرفة والتنمية؟ :ٕس
 حصلت عليها من خالل اتصاالت افرتاضية من خارج كوكب األرض. 

 
 ما األمر الذي تعتقده حضارة ادلااي؟ :ٖس

 األرض ويسبب الزالزل والرباكني.تعتقد أن هذا اجلرم السماوي سوف يقرتب من  
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 : (2-2المعيار ) -

الشفق القطيب ظاىرة طبيعية يظهر هبا خليط من األلوان ادلمزوجة لتشكيل مشهًدا خالًًب ، وينفرد هبا قطبا الكرة  
األرضية الشمايل واجلنويب، ويطلق عليها عدة مسميات منها الفجر القطيب ، واألضواء القطبية ، وتتخذ ظاىرة  
أقواس الشفق القطيب وىي تشبو : ق القطيب عدًدا متبايًنا من األشكال البحرية وتكون على النحو التايل فالش 
أكثر توىًجا ويعترب األقرب إىل حدود الرؤية والشفق  وىو نشرشكلها الستائر وىي سريعة التشتت والتغري والشفق ب 
 .ادلنتشر ويتكون ىذا النوع من الشفق بوجود بقع كثرية تكون درجة سطوعها شبو عادية 

 
 :لظاىرة الشفق القطيب خصائص عديدة اذكر بعضها :ٔس

 واجلنويبيظهر هبا خليط من األلوان املمزوجة ينفرد هبا قطبا الكرة األرضية الشمايل  
 

 .اذكر مسميات أخرى للشفق القطيب :ٕس
 الفجر القطيب، األضواء القطبية 

 
 عدد األشكال البصرية للشفق القطيب :ٖس

 أقواس الشفق القطيب -1
 الشفق نشر -2
 الشفق املنتشر. -3
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 : (2-2المعيار ) -

تنتشر حول العامل العديد من الظواىر الطبيعية اخلالبة، وتشكل وجهات سياحية للكثري من حميب الطبيعة والسفر  
الذين يقطعون آالف األميال للتمتع بسحر ىذه الظواىر. منها قاعات ادليثان ادلتجمدة ، وىي فقاعات غاز ادليثان  
ء ، بسبب أن النبااتت اليت تعيش يف قاع حبرية أبراىام بكندا احملاصرة حتت ادلاء يف حبريات متجمدة يف فصل الشتا 
وأثناء عملياهتا احليوية خيرج منها غاز ادليثان الذي يتجمد عندما يصل إىل درجة برودة معينة ًبلقرب من سطح  
ويعود اللون  " راتيلو  ثتوماس جريفياليت اكتشفها الباحث اجليولوجي "توماس" ومنها أيضا شالالت الدم،  البحرية. 
األمحر للشالالت إىل أكسيد احلديد الذي يتكون جراء تفاعالت أكسدة بني عناصر معينة متواجدة يف ادلياه شديدة  
 لوحة ًبدلنطقة.دلا 

 
 علل/ تسمية شالالت الدم هبذا االسم؟ :ٔس

 بسبب وجود أكسيد احلديد  
 

 من مكتشف ظاىرة شالالت الدم؟ :ٕس
 توماس جريفيث اتيلور. 

 
 أين توجد ظاىرة فقاعات دليثان ادلتجمدة؟ :ٖس

 توجد حتت املاء يف البحريات املتجمدة 
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 : (2-2المعيار ) -
 :يقول الشاعر  -

 و تفاخًرا ... إن القرين إىل ادلقارن يُنسبُ طفياخرت قرينك واص 
 وارع األمانة واخليانة فاجتنب ... واعدل وال تظلم يطب لك مكسبُ  

 العبارة التالية من أبيات النص السابقدلل على  :ٔس
 )الصديق مرآة صديقو البيت الدال ىو ........... 
 اخرت قرينك واصطفيه تفاخرًا ... إن القريب إىل املقارن يُنسُب . 

 
 : يقول الشاعر -

 )ربو بنيكم علموىم ىذبوا ... فتياتكم فالعلم خري قوام 
 إىل الدنيا بغري حطاموالعلم مال ادلعدمني اذا ىم ... خرجوا  
 واجلهل خيفض أمو ويذذلا .. والعلم يرفعها أجل مقام 

 
 : أان أكتب أمام العبارة ادلدرجة يف اجلدول اآليت الدليل عليها من النص س:

 الدليل عليها من النص العبارة
 والعلم يرفعها أجُل مقام العلم يُعلي من شان األمم

 
 : (2-2المعيار ) -

 .)صل هللا عليو وسلم( من ًبت كااًل من عمل يده ًبت مغفورًا لوُ يقول النيب  -
 اختار الصواب من بني القوسني : س:

 ... الدليل على أمهية إتقان العمل من احلديث الشريف السابق ىو -
 (نيل املغفرة والعفو من هللا –نيل تقدير الناس  –)نيل الرفعة يف الدنيا  

 
 قال تعاىل : -

ْعَنا قُ ْرآاًن َعَجًبا  "  َن اجلِْنِّ فَ َقاُلوا ِإانَّ مسَِ  "يَ ْهِدي ِإىَل الرُّْشِد فَآَمنَّا ِبِو ۖ َوَلن نُّْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحًدا *ُقْل ُأوِحَي ِإيَلَّ أَنَُّو اْسَتَمَع نَ َفٌر مِّ
 : بدائل اآلتيةاختار الدليل على صدق دعوة الرسول من خالل فهمي اآليتني السابقتني من ال س:

 انشقاق القمر( – إميان اجلن به بعد مسع القرآن –)اعتناق أيب بكر اإلسالم  
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 الكفاية العامة )القراءة والمشاهدة(
 

 .ج ما استفاد منهيستنتيلخصه و( يحدد موضوع النص و5-2المعيار )
 

يتكون جسم اإلنسان من العديد من األعضاء واألجهزة ادلختلفة وكل جزء من اإلنسان فيو وجو إعجاز اذلي يدل  
سبحانو وتعاىل، فمثاًل حيتوي رأس اإلنسان على قرابة ثالمثائة الف شعرة ، لكل واحدة منها عامل خاص هبا فورًا عليو  
أما األذن فتحتوي على عدد ىائل من اخلالاي السمعية يصل إىل  من األجزاء الدقيقة الصغرية ادلمتدة أسفل منها ، 
 .يستطيع أي إنسان عاقل إال أن يشكر هللا تعاىل عليهاحوايل ثالثني ألفا وعملية السمع حبد ذاهتا عملية معجزة ال  

 
 مات اليت وردت يف الفقرة السابقة:اذكر بعض ادلعلو  :ٔس

 األعضاءيتكون جسم اإلنسان من العديد من  
 حيتوي رأس اإلنسان على قرابة ثالمثائة ألف شعرة 

 
 ما ادلوضوع الذي حتدث عنو النص؟ :ٕس

 اإلعجاز العلمي يف جسم اإلنسان 
 

 للنص السابق يف مجلة مفيدة؟ضع فكرة رئيسية  :ٖس
 "خلق اإلنسانمن مظاهر قدرة هللا تعاىل " 

 
 :استنتج بعض القيم ادلستفادة من النص  :ٗس

 اإلميان ابهلل تعاىل وقدرته اليت ال حدود هلا -
 التأمل والتفكري يف مظاهر قدرة هللا تعاىل -
 تقدير العلم والعلماء -
 شكر هللا تعاىل على نعمه اليت ال تُعد وال حُتصى -
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