
 

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/8                   

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

https://almanahj.com/ae/8     

* 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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 الفصل األول
 

 : تقع قریة الكاتبة

 فوق الجبل 

 عند سفح الجبل 

 وسط الوادي 
2 

 : یذھب رجال القریة إلى المدینة

 مرة واحدة في السنة 

 . مرتین في السنة 

 ثالث مرات في السنة 
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 : المشكلة التي حلّت بأھل القریة ھي

 الوادي لم یجّف في ھذا الصیف 

من القریةھروب سلیمان الراضي    

 لم تلد نساء القریة سوى الذكور منذ خمسین عاًما 
4 

 حلّت المشكلة بأھل القریة بسبب

 ألن الوادي لم یجّف في ھذا الصیف 

 ألن ھناك رجل غریب جاء إلى القریة 

 . ألن سلیمان الراضي ھرب من القریة ذات یوم ولم یَعد 
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 : كان أھل القریة یعتقدون أن

القریة لیسكن مكان آخر سیجلب ذلك المشكالت على القریةإذا ترك أحد    

 إذا ترك أحد القریة لیسكن مكان آخر ستتعرض القریة للمصائب والخراب 

 إذا جاء غریب إلى القریة فإن ذلك سیجعل المصائب ستحّل بھا 

 جمیع ما ذكر 
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 : عاد سعید وزوجتھ إلى القریة مرة ثانیة

جًدا وتتمنى أن تراهألنھ عرف أن أّمھ مریضة    

 لیحّل مشكالت القریة التي مازالت قائمة 

الرحالت العجیبة في البالد الغریبة"یبحث عن كتاب   " 
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 : ( أّما المدینة فكانت ألوانھا تتراقص أمامھ)

 تشبیھ مرسل 

 تشبیھ مؤكد 
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 استعارة 
8 

 : معتقدات أھل القریة تدل على

 قوة اإلیمان 

 قوة العلم 

 شدة الجھل 
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 ظّل ھاجس العودة یستحوذ علیھ معنى كلمة یستحوذ

 یَغلَب َعلى فِْكِرهِ  

 جالًسا على ركبتیھ 

 َما یَْخطُُر ِمْن أَْفَكارٍ  
10 

 بقي الوھم جاثًما معنى كلمة جاثما

 واقفا 

 جالًسا على ركبتیھ 

 نائما 
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