
األسبوع السادس 

لغة عربية: المادة 

الثامن: الصف 

التقويم األول لغة عربية فصل أول اختبار حل دروس 

أحمد السيد الخطيب: المعلم 

:اإللكتروني البريد 
ahmedelsayed@alainamericanschool.ae

بية اللغة العرقسم //  األمريكيةالعينمدرسة

mailto:ahmedelsayed@alainamericanschool.ae


نص من تجارب الحياة  





ه يتصف الحرُّ بالوفاء و الحياء وترك كل فعل قبيح  ، وذلك ألن عقل

.يفهم ويدرك األمور جيًدا 



.سالمة اإلنسان بحيائِِه كما يحمي اللحاء النبات 

نعم ؛ ألن الحياء خير كلُّه كما قال الرسول



ٍة إال سيأتي  لها من بعِد شدَّتِها رخاُء **** وما من شدَّ

ن الغدر الوفاُء مويحميه ****المخازيرأيت الحر يجتنب 



وال الدنيا إذا ذهب الحياءُ **** خيرفال وهللا ما في العيش 

فأنت ومن تجاريه سواء**** دنيئًاإذا جاريَت في خلٍق 



«التعب»المعاناة والصعوبة 

«الجزاء»آخر كل شيء وخاتمته 

.فاصنْع ما تشاُء طاعِة هللا ُدْمَت في ما 



(الرخاُء –الشدَّة ) (   الوفاء -الغدر  ) (الدنيءُ –الُحرُّ ) 



.أعظُم نعمٍة في الحياة هي وجوُد أم ٍ ترعى أبناَءها 

ر  . ظاهرة التَّنَمُّ

.التقليل من شأن الفقراء وأصحاب المهن المتواضعة 
.معايرة الفقير بفقره 

قـصـة أعـظـم نـعـمـة  



الطفل كان يعاني من اإلحساس بأنه أقل شأنًا من زمالئه ورغم 
ه تُعاتِبُهُ على ما فعَل ، وهذا ما تََسبََّب في . بُكائِِه ذلك أمُّ



الرضى بما قَسَم هللا.وحمده على نعمه 

.احترام وتقديُر الوالَدْيِن وتقديُر عملهما 

.  أنِِهم احترام اآلخرين وتَقَبُِّلِهم وعدُم التقليل من ش



ُهما وتقديُر ع .ملهما احتراُم وتقديُر الوالَدْيِن  وبرُّ

ْر ولم يعرْف تَعََب والَدتِّهِّ من أجل لُقْ  . َمةِّ العيش ألنه لم يقد ِّ
.وهذا في وجهة نظري وصٌف دقيٌق لما هو عليه 



الشعور بالحزن واأللم الشديد كألَِم 
.الرصاص

.الشعور بالحنان والعطف على ابنها 

ِة الغضب  .الشعور بشدَّ



.أعدَّْت ورتَّبَْت 

اللْوُم بِِرْفٍق وِلين 

تغضب وتشتكي وتتوجع

.ْلب الصُّ مْوِصل العُنُق في اْلَكتِف أَو ما بين 



ًرا منإذا كنتُ  عُل ؟فأخبرني إذًا ماذا أف، تي سيارمتَذم ِّ



تَفِّهَ 

َهدَّ 

َشُرفَ 

َرَهَق 



1الحـال : نـحـو 





شبه جملة في محل نصب حال



صفة= نعت منصوب 

صفة= مرفوع نعت 

صفة= نعت مرفوع 

بةالحال ال تأتي إال منصو

ا أما النعت يأتي منصوب

أو مرفوعا أو مجرورا 

حسب ما قبله  

حال مفردة منصوبة 
بالفتحة الظاهرة



نعت نعت

نعت 
نعتنعتنعت 

حال

حال

نعت

نعتنعتنعتنعت

حالحال

حالحالحال



مفردةحال = كسالى/ حال جملة اسمية : وهو خادعهم 
مفردةحال = آمنين

مفردةحال = سراًعا 

حال مفرد= مرضية= راضية

حال جملة اسمية= وهي تفور 

ردةمفحال = مصدقًا/ حال جملة فعلية : يصلي/ اسمية حال جملة = وهو قائم 

حال شبه جملة= على وجوههم 


