
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/8                   

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

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

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

 

                  https://almanahj.com/bh/8arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس جواد جعفر جواد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 دراسة وتحليل فقط                          عبده بدويللشاعر:      

 

 
 

ي هذه القصيدة؟ -1
 ما العاطفة المسيطرة عىل الشاعر ف 

 .................................................... .. . ........ . .......... ...................... : العاطفة المسيطرة هي -
ط فما غرضه من ذلك؟ -2 ي البيت األول أسلوب الشر

 استخدم الشاعر ف 

طا-أ  .................. ......................................... . .............. ............ .......... : ..... لغرض من الشر
 ..................... ......... ...... ............ ................................................................................ 

3-  . ي المعن 
ا أثرها وداللتها ف  ـً ي البيت األول مبين

ح الصور الجمالية الموجودة ف   اشر
ح: -   ..................................................................... ........... .................................... الشر
 .................................................................... .......................... األثر والداللة: ............. - 

 (( عىل معن  البيت؟ته عبارة ))سنظلُّ نرسلما الذي أفاد -4

 ...................................................................... ... ............. ................. ....... : ...... إلفادةا-

 مملكة البحرين
 والتعلميوزارة الرتبية 

 مدرسة عايل الإعدادية للبنني
 حنين وشوق قسم اللغة العربية

 ............................................. الامس:
 .الرمق: .................  ............... الصف:

 62من كتاب روافد أدبية صفحة 

فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد   شر
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ي  -5

ي البيت الثان 
ح الصور الجمالية الموجودة ف  .  اشر ي المعن 

ا أثرها وداللتها ف  ـً  مبين

ح: ................ -  .......................................................................... ........................... الشر
 ............................... .................................. ............................ ......... ... . : ... األثر والداللة-

ي يدل عليها البيت الثالث؟   -6      ما الداللة الن 

 .............................. ... .................... ..... .......... .... ...................................... : ..... داللةال-
 ............................................................................................................................. ... 

ي بالده؟ -7
 بم وصف الشاعر الليالي ف 

 ...................................................... ................ ................................... : .......... وصفال-

 صور الشاعر البساتي   باإلنسان المشتاق الذي ضعف بسبب هجران حبيبه.  -8

ي تدل عليها هذه الصورة.   فما الداللة الن 
 ............................. الداللة: ....................................................................................... -

ي المعجم عن معن  كلمة ))شوقها كيف -9
 ((؟تكشف ف 

 .............. ........ ............ ............. ...................... -ب       ...................... ........................ -أ

ح الصور  -10 ي الجمالية الموجودة  اشر
ا  السادس والسابع،لبيتي   ا ف  ـً . مبين ي المعن 

 أثرها وداللتها ف 

ح-  ................ .......................................................................... ...... ......... : ........... الشر
 ............. ............................................................................................ ....................... 

 ............................................................................... ............................ األثر والداللة: .. -
 .......................... ............................................................................... ....................... 

ي األبيات -11
 السادس إل التاسع؟ وما غرضه؟ من ما نوع األسلوب الذي استخدمه الشاعر ف 

 ...................... .................... الغرض منه: .................... -   .... ............ : ............... ألسلوبا-

أت((.  -12
َّ
 .................. ............................ : . جذر ال-                                      حدد جذر كلمة ))توك

ح الصور  -13 ي الجمالية الم اشر
.  البيتي   الثامن والتاسع،وجودة ف  ي المعن 

ا أثرها وداللتها ف  ـً  مبين

ح: .......... -أ  ....................................... .... .... ..................................... .......................... الشر
 ................................................................... ..... ..... ............................ األثر والداللة: ......... -

ح: .......... -ب  .................................................................................. ........................... الشر
 ................................................................... ............................ األثر والداللة: ................... -

ي قبله؟ -14  .... ........................ : ............ عالقةال-                      ما عالقة البيت التاسع باألبيات الن 

 َمن المقصود بالطي  هنا؟ وما داللة ذلك؟      -15

 ............... ................ ..... .............. ........... ............................ . .. . : ... مقصود بالطي  هنا هو ال-
 ................................................................................ ........................... ......... الداللة: -
 لَم ختَم الشاعر قصيدته بحتمية العودة إل الوطن األم؟ وهل توافقه الرأي؟ علل -16

 ................ .. . ... .......... الرأي: –  ... ................ ... ..... ........................ ...... : ... ختمها بهذا لــــــــــ -
 ........................................................ ........................... التعليل: ................................ -

ي المعجم عن معن  كلمة ))الخميلة((؟ -17
 كيف تكشف ف 

 ........................................................................................................ .... ........ .......... -أ

 ............. .................................................................................. ..... ....................... -ب
 
 
 

فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد   شر
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 والحفظ القصيدة كاملة وتحليل دراسة         المراكبي سلطان للشاعر: محمود

 

 

ي عيد األم؟ -1
 لماذا دعا الشاعر الّشعر إل مشاركته ف 

 .............................................................. ............. . .......... ...................... سبب الدعوة: -
ح الصور  -2 ي اشر

،الجمالية الموجودة ف  ي
.  البيتي   األول والثان  ي المعن 

ا أثرها وداللتها ف  ـً  مبين

ح: .............................. -أ  ........................................................ ............. ..... ............ الشر
 ............................................................. .............. ............ األثر والداللة: ..................... - 

ح: .......................... -ب  ................................................... ................ ......... ............ الشر
 ............................................................ .................. ........... األثر والداللة: .................... -

 يتوافق عيد األم مع مقدم فصل الربيع، فما العالقة بينهما؟ -3
 ............................................................................ ........... .................. العالقة: .......... -

ي البيت الثالث -4
ح الصورة الجمالية الموجودة ف  .  ،اشر ي المعن 

 مبيًنا داللتها وأثرها ف 

ح: -  ...................................................... ........................ ............. ... ....................... الشر
 .................................................................. ............ ..... : ......................... األثر والداللة- 
 

 في عيد األم

فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد   شر
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 لو أصابك مكروه ال سمح هللا أو مشكلة سلبت منك نومك، فماذا سيكون موقف أمك حينها؟  -5

 ....................................................... ........... ........... ........................ موقف األم: ......... - 
 وما الغرض منه؟        ما نوع األسلوب الذي استخدمه الشاعر لبيان هذا الموقف؟ -6

: ........... -............      ... األسلوب: ..... - ي
 ...................... . ... ... .................... ..... الغرض من النف 

؟  -7  أي العبارتي   األتيتي   دقيقة المعن 

( بي    ي ؤّرقن  ـُ ( أو )لو أّن حادثة ً أصبحت ت ي ؤّرقن  ـُ  السبب. )لو أّن حادثة ً باتْت ت

 ..........................................  ............ ................. ........................... االختيار: ................. -
 ..... .......................... ........... ............................. ........ التعليل: .................................... –

ي هذا البيت -8
 فما الذي أكده هذا األسلوب؟ الخامس، استخدم الشاعر أسلوب التوكيد ف 

 ...................................................... .... .. التأكيد عىل: .................................................. -

ي قبلها؟   -9 (( بالجملة الن  ي
ي أشجان 

ّ  .......... . .... .... العالقة: ............ -          ما عالقة جملة ))حملِت عن 

ي هذه البيت -10
ح الصورة الجمالية الموجودة ف  .  الخامس، وبي    اشر ي المعن 

 أثرها وداللتها ف 

ح: -  ....... ............. ...................................................................... ........................... الشر
 ............ .................................................................. ........................... الداللة: ... األثر و - 

((؟            -11 ي
 ........ ......................... ........................... الجذر: ......... -حدد جذر كلمة ))أشجان 

ي استخ -12 ي البيت السادس والسابع؟ وما غرضها؟ما نوع األساليب الن 
 دمه الشاعر ف 

 ............................ ......................... ............. الغرض منه: –..     ... . . ...... : ........... األسلوب-أ
 ............................................ نه: ....................... الغرض م–..................     األسلوب: ... -ب

ي البيت السابع؟ -13
 ِلَم استخدَم الشاعر لفظة ))بعض(( ف 

 ...................................................................... ..... : ............................ سبب االستخدام-

ي  -14  .. ......... .. .... العالقة: ............................ -     قبلها؟ما عالقة جملة ))كنت باسمة(( بالجملة الن 

ي  -15
ّ  .... ............ : ............................... جذر ال-                                         ((. حدد جذر كلمة ))أوف 

ي البيت الثامن؟  -16
 ما الغرض من تكرار أسلوب النداء ))أماه(( ف 

 .................................................. ......... ............... : ................. من تكرار النداء هو الغرض - 
ي الدنيا   -17

ي اختيار هذه العبارة؟ ولماذا؟بإنسان())لوالِك ما كنُت ف 
     ( هل وفق الشاعر ف 

 ........     .................................................................................................. .... ... : ..... رأيال-
 .............................. ... ....... .............................................. ............. ..... : ........... تعليلال- 

ي   -18 ي البيت الثامن؟حدد األساليب الن 
  استخدمها الشاعر ف 

 ............................................. ..................... الغرض منه: –األسلوب: ........................     -أ
 .............. . ........................... الغرض منه: ......................... –األسلوب: .....................     -ب
 ....................... ............................ الغرض منه: ................. –     .....................  : األسلوب-ج
19-  . ي المعن 

حها. وبي   داللتها وأثرها ف  ي البيت الثامن اشر
 رسم الشاعر صورة جميلة لألّم ف 

ح: ...... -  ....... ............. ................................................................ ........................... الشر
  ............ ............................................................... ........................... األثر والداللة: ...... - 
ي  -20  البيت التاسع؟ يدل عليها ما الداللة الن 

 ........ .................................................. ............................................... : ................ الداللة-
 

 

 
فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد   شر
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 5إلى  1دراسة وتحليل والحفظ من                 المراكبي سلطان للشاعر: محمود

 

 

 

ي مطلِع القصيدة؟ ولماذا؟ -1
 عالَم أقسَم الّشاعر ف 

 .................. ..... .................................... التعليل: –   .......... .......... : ...................... القسم-
ي هذا القسم؟ وما غرضه؟ ما نوع األسلوب الذي استخدمه الشاعر  -2

 ف 

 ....................................... الغرض منه: ................ –األسلوب: .......................................  -

 ...................................... ..... الداللة: ....................... -   ))هلِل حٌر(( عالَم يدل هذا األسلوب؟ -3
ي البيت الثالث؟ وما غرضه؟ -4

 ما نوع األسلوب الذي استخدمه الشاعر ف 
 ...... ........ .. . ....................................... الغرض منه: . –.......... : ............................ سلوباأل -
 
 
 

 العامل

فاد إعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جو   شر
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ي الحثِّ عىل النظر إل العامل، ولماذا؟ -5
ين اآلتيي   أقوى ف   أي من التعبي 

 ))فلينظرّن إليه نظرة َ نابـــٍه(( أو ))فلينظْر إليه نظرة َ نابـــٍه((

 ......... ............ .......... ....... ............ : ......................... تعليلال-   : ............................ رأيال-
 
ي قبلها؟ ((ما عالقة جملة ))فلينظرّن   -6  .................... .. : ................. العالقة-               بالجملة الن 

ُ قسماُت وجِه العامل عن عزمِه، وّضْح ذلك.       -7 ئ  ُتنن 

 .............................. ... .................... .... . ....................... ...... ..................... : ..... توضيحال-

8-  . ي المعن 
ي البيت الرابع، مبيًنا أثرها وداللتها ف 

ح الصور الجمالية الموجودة ف   اشر

حال-  ..........................................  ............ ............................. ..................... .. : ........... شر
 ............................... ........... ............................... ...... : ............................. ثر والداللةاأل–
ء يعرص. فعالَم يدل ذلك.  -9 ي

ي البيت الخامس روح العامل كأنها شر
 شبه الشاعر ف 

 ...................................................... ........... ...... ........................... ... ...... .... : ..... داللةال-
ي البيت السادس كلمة  -10

 ؟ا ؟ وما الغرض منهما نوع هذه الكلمةف))رّب(( استخدم الشاعر ف 

 .............. ... .......... منه: الغرض –    .. ........ .. ... ........... ................ ...... : ...................... النوع-
بة من فأسه((؟          -11 ي ض 

 .... .. .................. اإليحاء: .................. -ما الذي توحي إليه عبارة ))ف 
 ... . .......................................... الجذر: -         جذر كلمة ))ُعصارة((؟                         حدد  -12
، فما الغرض من استخدامه؟ -13 ي

ي البيت السابع أسلوب النف 
 استخدم الشاعر ف 

ي -
 ............................................................. ........... . .......... .. .... .... : ........... الغرض من النف 

ي المع-14
ا أثرها وداللتها ف  ـً ي البيتي   السابع والثامن مبين

ح الصور الجمالية الموجودة ف  . اشر  ن 

 .............................................................................................  ح: ........................ الشر -
 .................................................................................. ..........................  األثر والداللة: –

ي المعجم عن معن  كلمة ))شابها كيف-15
 ((؟تكشف ف 

 ........................ ..................................................... .......................... ........... ....... .. -أ   
 ...........................................................................................................................  -ب
 ..................................................................................................... ....................... -ج
ي هذه الحياة كثي  من اإلنجازات ا-16

ي ما زالت تشهد له. اذكر بعضها للعامل ف   . وعي   مكانها  ،لن 
 ............. .. . . ................. -ج   ............ .......................... . –..........    ب............................ -أ

ي هذا -17
ي استخدمها الشاعر ف   ؟ وما غرضها؟بيتي   الثامن والعاشر الما نوع األساليب الن 

 ......... ............ . . .... ............ : ......................... غرض منهال–   ............................ األسلوب: -أ
 ...................................... ..........................  الغرض منه: –..................   األسلوب: ....... -ب
 ...................................... ..........................  الغرض منه: –...................   . األسلوب: ...... -ج
    ؟ما عالقة البيت التاسع بالثامن-18

 .. ................................................................................ ................... .. : ................. العالقة- 
 .................... .......... .... ...... ...... .. ... : ..... داللةال-                عالَم تدل عبارة ))وكم غدا صعبا((؟ -19
ي هذه العبارة ))وقد أعيا عىل طالبه((؟-20

 عالَم يؤكد الشاعر ف 
 .......................................... ........ ................ ........................... ....... .. . ر عىل: يؤكد الشاع-

21-  . ي المعن 
ا أثرها وداللتها ف  ـً ي عشر مبين

ي البيت الثان 
ح الصورة الجمالية الموجودة ف   اشر

ح: ............ -  ..............................................................................  ........................... الشر
 .................................................................... ........................... األثر والداللة: ............. –
 

فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد    شر
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 .حكمه من حيث  إلفر   و لجمع  آلتية. ثم بين تمييز  لع   من  لجملح    -1

 

 
 األعداد اآلتية في سياق جملتها.  أعرب -2

 

  

 

 

 

 القواعد النحوية

فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد   شر
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 .المعدود من حيث التأنيث والتذكيرو العدد بين   تطابقالوجه  بيّن   -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد   شر
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 . بهما عالمة إعرا ثم بي    ،من الجمل معطوف والمعطوف عليهالعي    -4

  لغرض من  إلضافة. ثم بين،  آلتية لجمل  كل جملة من  لمضاف و لمضاف  ليه في أ رب -5

 

 

 االسم المجرور.اآلتية، ثم بين عالمة الجمل  من حدد الجار والمجرور -6

 
فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد   شر
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 موضًحا وجه التطابق بينهما. عالمة إعرابهما، اآلتية وبي   النعت والمنعوت من الجمل  عي    -7

 

 

 
فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد   شر
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   .  ر بهسبب  لمنع و المة ، وبين ح    السم  لممنوع من  لصرف -8

 

 

 

فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد    شر
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 .عالمة إعرابهما وبين ،اآلتيةالتوكيد والمؤكد من الجمل  حدد -9

 

 

 

فد جعفر جواد  إعداد األستاذ: السيد جوا    شر



 

14 

 

 

محدًدا نوع البدل. عالمة إعرابهما،وبين  ،اآلتية البدل والمبدل منه من الجمل حدد -10

 

 

 

 

 

 

 

فإعداد األستاذ: السيد جواد جعفر جواد   شر


