
 

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 الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/8arabic3     

* 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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    ما نوُع النَّصِّ )أحالم ليبل السعيدة(؟ .1

 رواية اإلجابة:
 
 ...ىي (ليبلـ )الشَّخِصيَُّة اللطيفة المتفهمة لِ  .2

 السيدة يشكي اإلجابة:

 ...لو التوتر ىي تسببالتي و  (ليبلـ )لِ الشَّخِصيَُّة الحازمة والماكرة بالنسبة  .3

 السيدة يعقوب  اإلجابة:

 ؟على وجو الخصوص (ليبل)ا األمور التي يحبهما  .4

 جمع الصور، الفواكو المحفوظة، قراءة الكتب اإلجابة:

  ؟وكانت سببا النزعاجو من السيدة يعقوب (ليبل)ر التي أغضبت و األمما  .5

 أعدت لو حساء البندورة التي ال يحبها، أضاعت عليو النقاط التي يسعى للحصول عليها اإلجابة:

 روايتو، لم تتركو يكمل قراءة وجمعها

 ....من المكتبة ىي عن (ليبل)معظم الكتب التي كان يستعيرىا  .6

 الشرق اإلجابة:

 بأنو..... من حيث أحالمو (ليبل)نستطيع أن نصف  .7

 وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم
 / بنات2 ح -مـدرسـة الـرمـاقـيـة لـلـتعـلـيـم األسـاسـي 

Al Ramaqia Primary School – Cycle 2 

 لتكويينتدريب على االختبار ا
 

صغيرتي .....تدربي على ىذه األسئلة استعدادا لالختبار التكويني األسبوع القادم في 
)األسئلة تتعلق  مرسلة في قناة التلجراميوم تحدده المعلمة في خطة االسبوع القادم ال

 بنص رواية أحالم ليبل السعيدة(



  

 يملك القدرة على التحكم في أحالمو  اإلجابة:

 .....مع واقعو في  (ليبل)تتداخل أحالم  .8

صفة الصمت لدى أرسالن واألمير أسلم، أسماء الشخصيات)أسلم وحميدة/أرسالن وحميدة،  اإلجابة:

الكلب، مكر النساء)عنوان القصة التي  منديل)حميدة(، المشاىد واألحداث)الريح العاتية واختناقو،

 (....وخالة أرسالن و حميدة قرأىا والسيدة يعقوب وزوجة خال األمير

 .......يكثُر في النَّصِّ اْلفعلُ  .9

 الماضي اإلجابة:
 
 العقوبات،النصائح،النوايالتالية:مفرُد اْلجموِع ا .10

 العقوبة، النصيحة، النية اإلجابة:
 

 ....فإنَّ أصَل اشتقاِقها ُىَو:  انشرحَ عنَد اْلبحث في الُمعَجِم عن معنى كلمة:  .11

 شرح اإلجابة:
 

  الَيَمن: القهوة بنت: الهموم/بنات الصدر: الكلمات/ بنات الشََّفةبالتعبيرات اآلتية: المقصود  .12

 ىما تركيبان......  (أصاَخ السمعَ ) ( وَ ىَف السمعَ أر )  .13

 انِ فترادِ مُ تركيبان  اإلجابة:
 

 أحدد أركان التشبيو: األحالم كالرغوة ُسرعاَن ما تتالشى .14
المشبَّو: األحالم    المشبَّو بو: الرغوة    أداة التشبيو: الكاف     وجو الشبو: سرعة التالشي  اإلجابة:

 واالنتهاء واالختفاء من الذاكرة
 



  

 ، تركيب أم جملة؟(َسحابَة يوِموَ )نوع المقتطف ما  .15

 س جملةتركيب ولي اإلجابة: 
 

المنديل ، كيف لو أن يوضح أن متداعٍ  سوٍر طيني  نوع التركيب الذي تحتو خط: قبع الحرُس وراَء ما  .16
 ، تركيب نعتي أم تركيب العطف؟بالورود ىو الذي حماه....  األحمَر المزينَ 

 تركيب نعتي اإلجابة:
 

 من الجملة التالية:إنَّ العاصفَة الرمليَة ُمرِعبة   الوظيفة النحوية لكل ركنٍ  .17

 َة:نعت منصوب/ ُمرِعبة : خبر إنَّ مرفوعإنَّ: حرف ناسخ/العاصفَة: اسم إنَّ منصوب/الرملي اإلجابة:
 

 حددي اسم كان وخبرىا في الجملة التالية:كاَن حجُمها يتزايُد بسرعةٍ  .18

 اسم كان:حجُم   خبر كان: الجملة الفعلية)يتزايُد( اإلجابة:
 
 :ىي حروف العطف المذكورة في النص التالي .19

 

 الفاء)فقالت(، الواو)وعليك/وإياك(، ثُمَّ  اإلجابة:
 

 ، ِضْعنامائر الرفع المتصلة المتصلة باألفعال التالية: ينظران، منحُتَك، تسمحيَن، اكتشفواض .20

، ينظران)ألف االثنين(، منحُتَك)تاء الفاعل(، تسمحيَن)ياء المخاطبة(، اكتشفوا)واو الجماعة( اإلجابة:
 ِضْعنا)نا الفاعلين(

 

 معلمة اللغة العربية: أمينة مراد أحمد 


