
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/ae/8arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

                  https://almanahj.com/ae/8arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade8                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

.....................  Name:  

     : Classe.الصف الثـــــــــــــــــــــــــامن                      

  : Subject  الحـــــــــــــــــــــــال                                     

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Email :alrashadp94@hotmail.com 

 ال ستخرج الحال وصاحب الحال من الجمل اآلتية ثم أعرب الحلسؤال األول : ا

 

 السؤال الثاني: مثِل لما يأتي في جملة مفيدة.
 حال مفردة  -1

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

 حال جملة إسمية  -2
......................................................................................................... 

 
 حال جملة فعلية  -3

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

 حال شبه جملة  -4
.......................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

صاحب  الجملة
 الحال 

  الحال عرابا الحال

قال تعالى )وجاؤوا أباهم عشاًء  -1
 يبكون (

   

    خرج خالد وهو يضحك -2

عاد الجنود من المعركة وهم  -3
 منتصرين 

   

    جاءت الريح تزمجر  -4

    ظهر القمر بين السحاب  -5
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 اعرب الكلمات التي تحتها خط :

 لمعالي جاِهِدْيَن .ايسعى المجدّان إلى  -1
 ......................جاهدين : .................................................. 

 يؤدي المسلم الصالة خاشعا . -2
 ........................خاشعا : ..................................................  

  
 ةن عالمبيِّ أة فيما يأتي ، ثمَّ السؤال الثالث : أمأل كلَّ فراغ بحال مناسب

 نصبها :
 
 ..... ............أقبلت الطفلتان .................................... 
 ..... ...رب أخوك العصيَر .............................................ش -
 ...... ...عجبني الشَّباب  ............................................ي   -
 .... لمدرسةِ قبلت الطالبات  ........................................ إلى اأ -
-    
 
 

 .صاحب الحال في الجمل التالية ووعالمته اإلعرابية الحال أعين 
 

 صاحب الحال عالمة اإلعراب  الحال المفردة  الجملة 
    واثقا بنفسهبن ماجد أحمد مضى 

    أقلعت السفينتان محمليتين باألشواق 
مبتهلين الى  أيديهمرفع الغواصون 

    هللا
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 السؤال األول : ستخرج الحال وصاحب الحال من الجمل اآلتية ثم أعرب الحال

 

 
 السؤال الثاني: مثِل لما يأتي في جملة مفيدة.

 حال مفردة  -1
 وقف الطالب فرًحا

 
 حال جملة إسمية  -2

 دخل محمد الصف وهو مبتسم
 
 حال جملة فعلية  -3

 رأيت الطالب يدرسون 
 

 :حال شبه جملة  -5
 

 طائرة بين الغيومال حلقت
 
 

صاحب  الجملة
 الحال 

 اعراب الحال  الحال

قال تعالى )وجاؤوا أباهم عشاًء  -1
 يبكون (

الضمير 
 المتصل

الجملة الفعلية في محل نصب  يبكون 
 حال 

الجملة اإلسمية في محل نصب  وهو يضحك خالد خرج خالد وهو يضحك -2
 حال 

عاد الجنود من المعركة وهم  -3
 ن منتصرو

وهم  الجنود
 منتصرون

الجملة االسمية في محل نصب 
 حال 

الجملة الفعلية في محل نصب  تزمجر الريح جاءت الريح تزمجر  -4
 حال 

شبه الجملة الظرفيه  )بين   بين السحاب القمر ظهر القمر بين السحاب  -5
 السحاب( في محل نصب حال 
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  فرحيندرس الحال                             

 

 فرحين

في عتوها
جملة اسمية وهو مبتسم الصديق

 المسافرون مفردة

شبه جملة جار  الريح
ومجرور شبه جملة ظرفية الفائز فوق األعناق
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 اعرب الكلمات التي تحتها خط :السؤال األول 
 . جاِهِدْينالمجدّان إلى المعالي  يسعى -1

 الياء ألنه مثنى حال منصوب وعالمة نصبه جاهدين : 
 .  وقد أحزنه فراق مكةهاجر النبي  -2
 واو الحال:  و

 فد :حرف تحقيق
 ر متصل مبني فياحزنه: فعل ماض مبني على الفتح  و ) الهاء ( ضمي

 نصب مفعول بهمحل 
 فوع بالضمة وهو مضاف ومكة مضاف اليه مجرور فراق : فاعل مر

 محل نصب حال (الجملة الفعلية في )و
 

 عالمة بيِّنأة فيما يأتي ، ثمَّ : أمأل كلَّ فراغ بحال مناسب الثانيالسؤال 
 نصبها :

  فرحتينأقبلت الطفلتان  
 اباردً شرب أخوك العصيَر  -
 متفائالً ي عجبني الشَّباب   -
 ..إلى المدرسِة .. نشيطات  أقبلت الطالبات   -
   

 .صاحب الحال في الجمل التالية ووعالمته اإلعرابية الحال أعين 
 

 صاحب الحال عالمة اإلعراب  الحال المفردة  الجملة 
 أحمد  الفتحة  واثقَا واثقا بنفسهبن ماجد أحمد مضى 

 السفينتان الياء محملتين أقلعت السفينتان محمليتين باألشواق 
مبتهلين الى  أيديهمرفع الغواصون 

 الغواصون الياء مبتهلين هللا
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 مبكرا

 

  قانعا

 مسرورا

 وهو ممتلئ

 ينشر أشرعته

 -وقد غابت الشمس 
 يتحدث


