
 

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 األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/8arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  الثاني االعداديالصف  –لغة عربية 

8     نماذج منتصف  لغة عربية 
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  -من النصوص الشعرية:أوالً 

 من قصيدة حب وإيمان :

 وكم سكبت على أمواجه شجني                  قبالً           أمطرته  البحر كم   أيذكر

 أذني  في تنساب   واصداؤها  جذلى           ت                ـمابرح   واالنداء  النخل  جدائل

 ن ــوه  مثقل  بخطو  العذارى  ىأر      مثقلة                    ارـــــباألثم  نـــا رآه ذ  من

 مفتتن   لــك  يــروح  الروائع  من     ت                ـــــنهل  أعطافه  ومن  الغروب  أم

 هات معنى )جذلى ( ومفرد  )أصداء( – 1س

 معنى )جذلى( ...............................ومفرد )أصداء(.................................

 بين نوع األسلوب في البيت األول. – 2س

.......................................................................................................... 

 بين الصورة الجمالية في البيت الثاني واذكر سر جمالها-  3س

 ................................................................................... -الصورة الجمالية :

 ........................................................................................-سر جمالها   :

 فعالً صحيحا وآخر معتالهات من األبيات السابقة  – 4س

 ..................................................................................... -الفعل الصحيح :

 ........................................................................................ -الفعل المعتل :

 اكتب خمسة أبيات مما حفظت من القصيدة-  5س

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 اشرح البيتين األول والثاني بإسلوبك – 6س
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

........................................ 

 

 )من موضوع البحرين في عيون زائريها(-: ثانيا من النصوص المقررة
عمااران مدينااة  –خصوصااا إذا كااان قادمااا ماان البحاار –إن أول مااا يسااتلفت نظاار الغريااب عنااد وصااوله للبحاارين 0
امة وقصورها المشرفة على البحر ،ثم المراكب الشراعية )الجالبيت( التاي تشام ميااة الخلايق  رقاة ال صافاء المن

بعد صفائها ، ويداعبها حفيف هواء الخليق ،فإنه ال ألطف من حفيفه وهو يهما  فاي أذن الصاباح بكلماات األماان 
 والترحيب.

ن المااء صاورة فاي الاذهن هاي كلوحاة الساينما فاي تغيرهاا إنه لينطبع في تلك األونه من اللونين :لون الشراع ولو
 ألن مياه البحرين قلما تخلو من الجالبيت السارحة المارحة على الدوام.المستمر وحركتها الدائمة ،ذلك 

 هات معنى )المشرفة( في جملة من إنشائك. -1س

 ...................معنى )المشرفة( ...................الجملة:............................

 ما المالحظات التي شاهدها الريحاني عند وصوله للبحرين من ناحية البحر؟ -2س

.......................................................................................................... 

 شملت مشاهدات الريحاني مجالين آخرين . اذكرهما. -3س

.......................................................................................................... 

 بكلمات األمان والترحيب (  يهم  في أذن الصباح)فإنه ال ألطف من حفيفه وهو 4س

 فيما تحته خط صورة جميلة وضحها وبين سر جمالها .

 ...............................................................الصورة الجمالية :..................

 ..........................سر جمالها :.............................................................

 -استخرج من النص السابم ما يلي : -5س

 حيحا مضعفا.................فعال ص –ب       فعال صحيحا سالما:...................- -أ 

 فعال معتال:........................... –ج 

 الكاتب ظن السفن على الماء جباال. -6س

 -عل الجملة السابقة لـــ:اج

 .................................المثنى المذكر:...................................................
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 ...........................................................................جمع المذكر:...........

 ........................جمع المؤنث:.............................................................

 

 

 -ثالثا من النصوص الخارجية:

ه كل شئ حي ، نباتا أو حيواناً أو إنساناً فهو الذي يكسو ،فقد جعل هللا من لماءلي  من البشر من ال يدرك قيمة ا   
األرض خضاارة بهيااة ، ويماانح الئهاار رائحااة  كيااة ،ويعطااي الحيااوان الااري والمرعااى ،وعلااى النبااات والحيااوان 

 -تدفئة المنا ل –تعتمد حياة اإلنسان ،حيث يدخل الماء في تكوينه وحيث يحتاج في مختلف مرافقه ،توليد الهرباء 
 األواني والمالب  غسيل الشوارع ............تنظيف 

ثوب النقمة أحياناً ، وعندما تتحول األمطار مان حاال االعتادال فاي الساقوا مان الساماء  النعمةلكن قد يلب  هللا    
إلااى ساايول )تفاايا بهااا الوديااان واألنهااار ( ،وتغاارس األخضاار والياااب  ، وتهلااك الحيااوان وتجاار  فااي أمواجهااا 

 ) كل ما اد عن حده انقلب إلى ضده( هكذااإلنسان . و

 ضع خطاً تحت اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: -1س

 تضاد( –تعليل  –العالقة بين )نعمة ونقمة (                 )تراد  

 فيم يحتاج اإلنسان للماء؟ – 2س

.........................................................................................................................................
........................................................................... 

 كيف تتحول نعمة الماء إلى نقمة ؟ -3س

.........................................................................................................................................
........................................................................... 

 ضع عنواناً مناسباً للنص السابم. -4س

.......................................................................................................... 

 

  -5س

 ) اسم منقوص(   المتخاصمين.               رأيت ..............يعدل بين  –أ 

 مات أبو بكر الصديم وترك .................عطرة        )اسم مقصور( -ب

 ج .....................الغني الفقير ماال كثيرا                 )فعال متعديا(

 أعرب ما تحته خط : -6س
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 الماء :.............................................................................

 النعمة:.............................................................................


