
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف تدريبات على الحال
موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف الثامن ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول ⇦ الملف

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثامن

روابط مواد الصف الثامن على تلغرام
الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثامن والمادة لغة عربية في الفصل األول
شرح درس المفعول المطلق 2 1

شرح درس المفعول المطلق 2

شرح درس الحال 3

إعراب االسم المقصور واالسم المنقوص 4

شرح درس الفعل المتعدي إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر 5
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مدرسة سترة اإلعدادية للبنات
و غايتنا شموخ الوطن... طريقنا العلم و القيم ...طموحنا التميز: رؤيتنا

أهالً و سهالً بكن عزيزاتي  الطالبات في 

العربيةاللغة : حصة 

مديرة املدرسة 
زهرة الحداد .أ



ةاالتفاقيّ 
ةالصفيّ 

مّ أحتر
ّ ي معلمتر
ّ ي
.وزميالتر

أستأذنّ
قبلّ

التحدثّ
.والمشاركة

ّ أحضر
ّ ي
الحصةّفر
الوقتّ
.الُمحدد

أحافظّ
عىلّنظافةّ
ف .الصَّ

ّهادئةّ أبقر
وأمتنعّعنّ
األحاديثّ
ة .الجانبي 

أمتنعّعنّ
األكلّ

ّ ي
بّفر والشر
.الحصة

أشاركّ
بفاعليةّمعّ
ّ ي معلمتر

وأتعاونّمعّ
ّ ي
.زميالتر

ثّ أتحد 
باللغةّ
العربيةّ
.الفصىح



يالنشاط االستهالل



.تتدّرب الطالبة على حل أنشطة درس الحال تدريًبا صحيًحاأن-1

:األهداف



-الذاكرة الحديدية:املقدمة
رةاستراتيجية املعلمة الصغي

رة من معلمتنا الصغيرة ذات الذاك
بدرس الحديدية التي تذكرنا 

اإلعرابيةالحال وقاعدته



تعريف الحال
ل، الحال هو اسم منصوب يأتي لبيان هيئة صاحب الحال عند وقوع الفع

كون أداة ويأتي بمثابة جواًبا لجملة استفهامية تنكرة ودائما ما يأتي الحال 
.، أي كيف كان حال صاحب الحال” كيف“االستفهام فيها هي 

مفرد أو الحال منصوًبا وعالمات نصب الحال هي الفتحة إذا كانيعربدائًما
سرة بداًل جمع تكسير، والياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، وُينصب بالك

.عن الفتحة إذا كان جمع مؤنث سالم



:استخرجي الحال من األمثلة التالية ثم بيني نوعهتدريبات

نوعه الحال األمثلة
.يجرى النيل فى الشتاء وهو صاف

.انطلق اللص يتسلل فى الظالم
.منشرحي وصدر جسددقصدت امل

قرأت النصين مكتوبين
.الطيور تعيش آمنة فوق األشدار 

.عادت الناجحات مسرورات



:استخرجي الحال من األمثلة التالية ثم اعربيهتدريبات

اإلعراب الحال األمثلة
.قرأت النصين مكتوبين
. أكلت الفاكهة ناضدة 

.اآلباء الحفلة مسرورينحضر
.جلس الطالب في الصف معتداًل 

.انطلق الّلص متسلساًل 
.عادت الناجحات مسرورات



:النشاط الختامي

/ وليةااللتزام وتحّمل املسؤ )ألفي دفترِك فقرة عن قيمة من قيم املدرسة 
(  الحةاالنتماء واملواطنة الص/ النظافة/ التسامح/ الثقة بالنفس/ االحترام

.درس الحالتوظفين فيها 

الربط بقيم 
المدرسة

التمكن 
اللغوي


