
 

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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وق الـخــاصــ                           قسم اللغة العربية                                  ـــة مدرســة الشر
             

 ولم                                                                           الفصل الدراسي األ 2021 -2020العام الدراسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الّثامنالصف   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي حصل عليها الطالب من  وة اللغوية الت 
:  الوحدة األوىليشمل هذا الملف الثر  بمنهجه الدراسي

 الوحدة األوىل )بأخالقنا نسمو(

 
ً
             : كلمات ومرادفاتها أول

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
لَ 
ّ
ي خفّية َتَسل

 ابتعد   اجتنب   خرج أو دخَل ف 
  قض  

َ
 الخزي والعار المخازي أمر وأنفذ

 نقض العهد الغدر تزجر   تنهر  
 القسوة الجفاء تواضع   اخفض  
ط    الخّسة الّدناءة يعطي  يبس 
لّ 
ّ
 الخطأ الخطل الّضعف والمهانة الذ

 عدم العمل العطل عائٌد وراجعٌ  أّواب
ي  صفَح  غفَر  ثت 

 يمنع ي 
 زينة حلية البخل الغلّ 

 الّرفعة والمكانة المعاىلي  الحزن واألسف الحرسة
 المكان المأوى ساير جارى
ؤس الّنصيب الحظ  االفتقار الب 
 بدأ هّم  أرسع هفا

از نفاِوض نساِوم  الكراهة االشمث  
وم برفق عتاب الحياء الخجل

ّ
 الل

زعج قلق م   تغضب وتشتكي  تتذّمر م 
 تنسيق تصنيف رّتبت وّضبت
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 ثانًيا: كلمات وضدها

 ضدها الكلمة ضدها الكلمة
 مطمئ    مقلق الكرم البخل
ط يقبض مه يعايره يبس   يحث 
 خيال حقيقة الوفاء الغدر
 فخم متواضع االجتهاد الكسل
ء ي
يف الدن   أخف أثقل الرسر

 الغت   الفقر الرخاء الّشدة
ل
ّ
 مهموس مسموع العزة الذ

ي  توقفت   جريت   ي  صانتت   خانتت 
 تمنع تساير يمنع يعطي 
 ثالًثا: 

 
 غوية تراكيب ل

كيب   غوي الث 
ُّ
ستخدم/ عالمَ  الل  يدل؟ فيَم ي 

 نّبهت عواطفك وأحاسيسك حركت مشاعرك

لّ خفض 
ّ
 أالن جانبه وتواضع له جناح الذ

ي اإلنفاق
 جاوز القصد بسط يده ف 

 نفر منه كراهية اشمأّز منه

 سار معه جارى التّيار

 بخيل مغلول اليد

ي هللا
 هابه واتقاه خشر

 افتقر واشتدت حاله َبِئَس الرجل

 حزن وأسف َحرِسَ الّشخص

ء ي
 حمله أقّل الشر

 رجع عن ذنبه  هللاآب إىل
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 ابًعا: الم  ر 
ُّ
 غويةصطلحات والمفاهيم الل

ح الم   صطلح الم    صطلحرسر

ي لبيان هيئة صاحب  الحال
اسم نكرة منصوب يأن 

 الحال المعرفة عند وقوع الفعل. 

 مبتسًمادخَل الّطالب  

ي لتفسث  المبهم قبله.  الّتميث   
 اسم نكرة منصوب يأن 

 َ  طالًبارأيت  خمسة عرسر

التشبيه هو عقد مقارنة بئ   طرفئ   أو شيئئ    الّتشبيه
ي صفة واحدة ويزيد أحدهما عىل اآلخر 

كان ف  يشث 
ي هذه الصفة، باستخدام أداة للتشبيه. 

 ف 

ي قوته
 الرجل كاألسد ف 

ي  ي  المبت  تغث  حركة آخره مع تغث  تهو الذي ال : المبت 
 موقعه من اإلعراب. 

تغث  حركة آخره مع تغث  تهو الذي  : المعرب المعرب
 . موقعه من اإلعراب

ما دّل عىل اثنئ   أو اثنتئ   بزيادة ألف ونون أو ياء  المثت  
 (ئ   طالبَ  – انونون )طالب

 (ئ   طالَبت – ان)طالبت

ما دّل عىل أكثر من اثنئ   بزيادة واو ونون أو ياء  جمع المذكر الّسالم
 (ئ   مهندِس  – ونونون )مهندس

ألف وتاء بزيادة  اثنتئ   ما دّل عىل أكثر من  جمع المؤّنث الّسالم
 (ات)مهندس

ذي قبله. اسم يذ  الّنعت
ّ
 كر لبيان صفة االسم ال

 مجتهٌد هذا طالٌب 

 


