
 
 

 
 مراجعة الثامن ف2 (اللغة العربیة)

 نصب وجزم الفعل المضارع
: ضع خطًا تحت الفعل المضارع المنصوب :األول  التدر�ب  

 قال تعالى " �هللا یر�د أن یتوَب علیكم". )1
 لن �ضیَع حُق وراءه مطالب. )2

 عملي لیرضى ر�ي.أتقن  )3

 اجتهد حتى تدنَو من تحقیق الهدف. )4

 اتحدوا �ي تنتصروا على عدو�م. )5

 قال تعالى: "لن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء". )6

 * التدر�ب الثاني : أكمل الجدول التالي حسب المثال :

 أعرب األفعال التي تحتها خط في الجمل اآلتیة: * التدر�ب الثالث :

 
 

 الجملة

 

 الحرف الناصب

 

 المضارع المنصوب

 

 عالمة النصب

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 

 علیك أن تعمل �جد واجتهاد

 نحرر أرضنا.�ي لن نترك الجهاد 

 إلى البحر �ي أشاهد السفن.ذهبت 

 .تحققوا أهدافكم�ي  اجتهدوا 

 �ي ال ترسبَ ال تقصر في دروسك 

 أن

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

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

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

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

 

 

 تعمل

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

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

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

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

 

 الفتحة الظاهرة

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

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

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

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



 
 

 ....................................................... أمانینا . نحقق لنا �ال حتى یهدألن  )1

       ...........................................................له   تعملواالخیر حتى  تجنوا لن )2  

     ..............................................حقوقك �املة.   فَ تعر : �جب أن  أیها الطفل )3 
 

ي :الجدول ما یأتالسؤال األول : استخرج من   

 المضارع الــــــجـــــمـــــلـــــة
 المجزوم

 عالمة الجزم أداة الجزم

    قال تعالى : " وال تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم النار " -7
    ال تعتدعلى أحد

    لم یخرج من البیت
 

التي تحتھا خط من الجمل اآلتیة أعرب الكلمات  

 1-ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا.

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

 -لم یسعَ  محمد في الشر . 

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

 نص نثر خارجي : 

 سفراء متجّولون .

الّتجوال احلّر حلم راود الكثريين ، و هو حلٌم يستحّق عناء املخاطرة ، فليس هناك أروع و ال أمجل 

من أن متضَي يف احلياة مستكشفاً أحوال الّشعوب و عاداهتا و حضاراهتا و تقف كّل يوم يف مكان ما 

رغم روعته يستعصي  مجبالً أو سهالً لكّن هذا احللمن األرض على مشهد خمتلف ، قد يكون حبراً أو 

 . على الكثريين ، و ال جيرؤ أحٌد على املضّي حنو حتقيقه إالّ القليل

 استخرج من الّنص السابق ما �يت :  أّوالً :



 
 

 ،نعتا مرفوعا.............................فعالً ماضيـاً : ............................)  1

 ،نعتا جمرورا..............................مضارعاً : ...........................) فعالً  2

 ؛ امساً جمروراً : ............................ ...........)  حرف جر : .............  3

 ،مفعوال به.................................) فاعالً : ............................... 4

 ،خربا لفعل �سخ:........................) فعالً �سخاً : ............................5

 معرفة............................... ا.،امس) مجَع مذكٍر ساملاً : ....................... 6

 ...) ضد حقيقة:............................،ضمريا منفصال:.........................7

 ) مرادف التعب:..........................،كلمتني مرتادفتني:..........................8

 ..............................) مفرد مشاهد:...........................، مجع حال :9

 األمر: فعل

 :فعل  األمر وفق اجلدول اآليت أستخرج -1

  عالمة اإلعراب األمر فعل  املثال

   قال تعاىل:قل متتعوا فإن مصريكم إىل النار.

   قال تعاىل:ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة.

   أمحد لصديقه:أعطين الكتاب من فضلك.



 
 

 أصب ذا احللم منك بسجل ود  

                     وصله،ال يكن منك اجلفاء                                                                                                                                

  

 أعرب ما حتته خط فيما يلي :

 َأْرًضا َخيُْل َلُكْم َوْجُه َأبِيُكْم )). اْطَرُحوهُ يُوُسَف َأِو  اقْـتُـُلواْ ــ قال تعال : (( 14  

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

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

 : : وصية ذي اإلصبع العدواين الشعر 

 من خالل قراءتك للوصية النثرية والشعرية أجب عن األسئلة اآلتية :

 ما الذي ترمي إليه وصية الشاعر ذي اإلصبع العدواين ؟-1

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

أضع عنوانا آخر للنص.-2  

............................................................................ 
أذكر ثالثة من الوصایا التي وردت في الوصیة النثریة .-3  

..................................................................................... 
القصیدة .لماذا كرر الشاعر اسم ابنھ مرتین في -4  

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

استخرج من الوصیة :-5  
عبارة تدل على أن صاحب الوصیة قد عّمر طویال .-  



 
 

.................................................................................. 
صورة بالغیة واشرحھا .    

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

أسلوبا إنشائیا............................................ -  
مثاال على اإلیجاز ......................................-  

 النثر : قصة نظرة : 
اآلتیة المتعلقة بھا :عد إلى قصة نظرة وأجب عن األسئلة   

صف معاناة الطفلة في تثبیت الحمل على رأسھا ومساعدة الراوي لھا .-1  

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

تحدث عن مظاھر المثابرة والتحّمل عند الطفلة الصغیرة .-2  

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

خالل ھذه القصة ؟ التي أحب الكاتب أن یوصلھا لنا منماھي الرسالة -3  

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

ما رأیك في استغالل األطفال وتشغیلھم مبكرا؟ -4  

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

 
 


