
 

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/8                   

     8/bh/com.almanahj//:https     للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا *

             

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

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

درٌس في ماّدِة الّلغة العَربّية

رِقيِم  مراجعُة عالَماِت التَّ

للّصّف الّثاني اإلعدادّي 
الفصل الّدراس ّي الّثانّي 



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

رِس  أهداُف الدَّ

رقيِم ( 2 .تمييُز استعماالِت َعالَماِت التَّ

رقيِم ( 1 .تذّكُر َعالَماِت التَّ

رقيِم في الِكتاَبِة َتو ( 3 .ظيًفا َسليًماَتوظيُف َعالَماِت التَّ

رقيممراجعة عالمات التَّ / ُلغة عربية 



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

رقيم هي ا ص اتكوتو عالمات ورموز ُمّتفق عليها، توضع في النَّ : عالمات التَّ
. بهدف تنظيمه، وتيسير قراءته وفهمه

أتذّكُر 

(،)الفاصلة 

قطة  (.)النُّ

(؟)عالمة االستفهام 

عّجب  (!)عالمة التَّ

(؛)الفاصلة اتكنقوطة 

قطتان الرأسيتا (:)نالنُّ

رقيممراجعة عالمات التَّ / ُلغة عربية 



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

:مواضُع كتابِة الفاصلِة : أواًل 

.وفةبين الجمل متصلة اتكعنى واتكعط-1

.بعد لفِظ اتكنادى-3

..  بعد األنواِع أو األقسام أو األشخاص-2

رقيممراجعة عالمات التَّ / ُلغة عربية 

. الّنزهاتوتوثر ،وتتمتع العيون بالجمال،يأتي الّربيع فتنشرح الّنفوس

.بعد أحرف الجوا -4

.وأجسام غازية،وأجسام سائلة،أجسام صلبة: أنواع اتكادة ثالثة

.أحِسْن إلى الّناس،يا ُبني

.لم أزره،ال.     /      زرته،هل زرَت اتكريض؟      نعم

أكتشُف 



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

رقيِم اتكناسبِة في الُجمِل اآلتيِة  ضُع عالمَة التَّ
َ
(د3:                                                )أ 1أطّبق 

.وال ولد عامل بنصائح والديه__ وال عامٌل ُمِجدُّ __ ما خا  طالٌب مجتهٌد -1

.وثالث جمع بين الدنيا واآلخرة__ وآخر مشغول بدنياه __ واحد مشغول بآخرته : اتكؤمنون ثالثة-2

.اجتهد في دروسك__ يا محمد -3

.       صليُت صالة الفجر__ نعم : هل صليَت صالة الفجر؟  فأجا : سأل األُ  ولده-4

،،

،،

‘
،

رقيممراجعة عالمات التَّ / ُلغة عربية 

يأتحّقق من إجابت



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

:الرأسيتينمواضُع كتابِة الّنقطِة والنقطتين: ثانياً 

في نهاية الجملة أو ( .)توضع الّنقطة 
.الفقرة

عد ب( :)توضع الّنقطتان الّرأسيتان 
يء وأقسامه .القول أو بين الش ّ

رقيممراجعة عالمات التَّ / ُلغة عربية 

.قرأُت كتاًبا مفيًدا

.احترام اآلخرين واجب:قال الوالد البنه

.اسٌم، وفعٌل، وحرف:الوالم ثالثة أقسام

أكتشُف 



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

رقيِم اتكناسبِة في الُجمِل اآلتيِة  ضُع عالمَة التَّ
َ
(د3:                                              )أ 2أطّبق 

__رض ى الّناس غاية ال ُتدرك -1

__َمن َنظَر في عيوبه اشتغل عن عيو  الناس __ قال أحد الحوماء -2

__وجملة فعلية __ جملة اسمية __ تنقسم الجملة في الّلغة العربّية إلى قسمين -3

.

:.

:،

رقيممراجعة عالمات التَّ / ُلغة عربية 

.

يأتحّقق من إجابت



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

:عالمة الّتعجبمواضُع كتابِة الفاصلة اتكنقوطة، وعالمة االستفهام، و : ثالثاً 

ين توضُع بيَن جملت( ؛)الفاصلة اتكنقوطة 
.العالقة بينهما سبب بنتيجة أو تعليل

ؤاِل  توضُع بعد جملة (  ؟)عالمَة السُّ
ؤال .السُّ

رقيممراجعة عالمات التَّ / ُلغة عربية 

.ففاز بالّسباق؛بذل اتكتسابق جهًدا كبيًرا

عّج (  !)عالمَة الّتعّجب  ِب من توضُع عنَد التَّ
.ش يء ما

؟متى تحولت البحرين من دولة إلى مملوة

!ما أجمَل ِقالع البحرين

أكتشُف 



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

رقيِم اتكناسبِة في الُجمِل اآلتيِة  ضُع عالمَة التَّ
َ
(د3: )أ 3أطّبق 

__ألنه لم ينم مبوًرا __ وصل الطالب إلى اتكدرسة ُمتعًبا -1

ظافة -2 __ هل تحترم عّمال النَّ

__ما أجمل الوطن -3

. ؛

؟

!

رقيممراجعة عالمات التَّ / ُلغة عربية 

يأتحّقق من إجابت



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

رقيِم اتكناسبِة في الفقرة اآلتيِة  ضُع عالمَة التَّ
َ
(د6:                                                  )أ

الّنشاط الختامي

ُت أكتُب __ قال محمٌد 
ْ
 __ في غرفة الجلوس بدأ

ُ
ألرى الدنيا __  صباح أفتُحُهما كلَّ __لي عيناِن واسعتاِن كنافذتين : ثم أقرأ

__ي وأحالمي تحُرساِن نوم__ وأغمُضُهما كلَّ مساٍء كستارتين حانيتين __  وأحمُد هللا على نعمِة البصر __ منهما 

ه ال يوفي __ قالت أّمي  __عليك يا محمد أن توتَب كيف تحميهما من ُكّل أًذى __ كالٌم جميٌل لونَّ

__كيف __ أحميهما من ُكّل أذى __ سألُت أّمي 

ْت أختي قائلةً  مة العلوم درًسا عن العين __ مهاًل __ ردَّ
ّ
سالمة العين وأخبرتنا أن نحافظ على__ البارحة شرحت لنا معل

باُع الّشروط الّصحّية عليك اتّ __ يا ُبني : أكمل والدي قائاًل __ وعدم الّتعرُّض للغبار وأشّعة الّشمس __ بالغسيل اليومّي 

__للقراءة 

رقيممراجعة عالمات التَّ / ُلغة عربية 

؛،،: 
،،،.

 :،.

؟!:

:،،
،.،

.

يأتحّقق من إجابت



م2021-2020الفصل الدراس ي الثاني –وزارة التربية والتعليم 

انتهى الدَّرس

رقيممراجعة عالمات التَّ / ُلغة عربية 


