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 مصطفى أشرفأ/                           أ/ حمادة ماهر

 الثامنمعجم الثروة اللغوية للصف 

 (من عجائب صنع الله في الكون) :الوحدة األولى
   مترادف الكلمات التالية أوضح:  

 أَهاِزْيج يَْرف ل الشَِّجيَّة الَخْبء  الَمائَسة س ْلَطان اْصَطفَاه الكلمة

 أغاني شعبية ريتبخت الرقيقة المدَّخر المتبخترة قوة اختاره وفضله معناها

 

   مفرد وجمع الكلمات التالية أبين: 

بَى الكلمة ؤى الرُّ ة الكلمة الغاَلئِل ر  جَّ  ث ْغر السَّبيل الشَّادي الح 

 ثغور الس ْبل الش َداة الحجج الجمع الغاللة رؤيا الربوة المفرد

 

   تضاد الكلمات التالية أبين: 

 النَِّديَّة اليَابِسة أَفَل الكلمة

 اليابسة -الجافة  الغضة -الندية  طلع -ظهر  التضاد

 
 (ع  ل  )ط   المعنى السياقي 

 
 
 
 

  (د  ب  )ع  التصريف 
 
 
 
 

 المجال ( معنى )َطلَعَ  الجملة
 الرياضي صعد المتسابق الجبل طلع

 الفلك ظهر القمر طلع

 التعليم خرج الطالب من الصف طلع
 

 المجال الجملة التصريف
 الديني لربه عابدهذا مسلم  عابد
 السياحة الكرنك معبدزرت  معبد

 االجتماعي باالستعبادال يرضى الحر  االستعباد
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 مصطفى أشرفأ/                           أ/ حمادة ماهر

 الثامنمعجم الثروة اللغوية للصف 

 (إبداعات وابتكارات) :الثانيةالوحدة 
   مترادف الكلمات التالية أوضح:  

 تردى سبحان مسمى يولج سبات وطئ اتسم الكلمة

 مات تنزيه وتقديس معلوم يدخل نوم عميق داس اتصف معناها

 

   مفرد وجمع الكلمات التالية أبين: 

 غل مجد توأم الكلمة خصائص اآلثار العجائب الكلمة

 أغالل أمجاد توائم الجمع خصاصة األثر العجيب المفرد

 

   تضاد الكلمات التالية أبين: 

 تبدى موجود ابتهج الكلمة

 أخفى مفقود حزن التضاد

 
 (شق  ) المعنى السياقي 

 
 
 
 

  ث  )التصريف  (ب ح 
 
 
 
 

 المجال ( شقَّ معنى ) الجملة
 الطبيعة ظهر النبت شقَّ 

 االجتماعي فرق كلمتها عصا الجماعةالرجل  شقَّ 

 عسكريال خرقها القائد الصفوفشقَّ 
 

 المجال الجملة التصريف
 التعليم وقته بين الكتب الباحث يقضي الباحث
 األمن على األمنيحافظون  المباحثرجال  المباحث

 السياسي مهمة بين الرئيسين مباحثاتجرت  مباحثات
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 مصطفى أشرفأ/                           أ/ حمادة ماهر

 الثامنمعجم الثروة اللغوية للصف 

 (روائع علمية) :الثالثةالوحدة 
   مترادف الكلمات التالية أوضح:  

 اختالج شاخصة ماج خضيب ذؤابة شحذ آلت تبارك حنكة الكلمة

 انتفاض ثابتة هاج ملطخة أعلى سن صارت  تقدس  خبرة  معناها

 

   مفرد وجمع الكلمات التالية أبين: 

 سرية فيض هوجاء بحار الكلمة األشالء أكفاء أكوام الكلمة

 سريات فيوض هوجاوات بحارة الجمع الشلو كفء كومة المفرد

 

   تضاد الكلمات التالية أبين: 

 االضطراب رحيب تتضاءل الكلمة

 االطمئنان ضيق -صغير  تكثر -تزداد  التضاد

 
 (شخص) المعنى السياقي 

 
 
 
 

  (د  ب  )ع  التصريف 
 
 
 
 

 المجال ( شخصمعنى ) الجملة
 لقضاءا مثل بشخصه الرجل أمام القاضي شخص

 السفر خرج المسافر من بلده شخص

 المرض ورم جرح المريض شخص
 

 المجال الجملة التصريف
 لتعليما وفطنة بصيرة العالم ذو بصيرة
 الديني  من أسماء الله الحسنى البصير البصير

 السفر البصرة سافر الرجل إلى مدينة البصرة
 

WWW.KweduFiles.Com


