
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

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

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

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

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس شيخة العمري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  (خلق كثير...ولد أبو الشعثاء)الفقرة األولى : أوال       

: ـ أجيبي عن األسئلة التاية 1  

أـ َمن الصحابة والتعابعين الذين َشِهدوا ألبي الشعثاء بالعلم 
 والخلق الكريم؟

......ب ـ انتقل أبو الشعثاء من ُعمان إلى   

؟(عنهرضي هللا )ج ـ َمن الذين علموا جابر بن زيد   

( .شدة القرب) ـ استخرجي كلمة وردت بمعنى2  

ألفعال الخمسةافعال من /جمع مذكر سالم)ـ استخرجي 3  

(مقدرةبعالمة  وفعال مضارعا مرفوعا/   

  (الطريق األقوم...اعتاد جابر)الفقرة الثانية : أوال       

: ـ أجيبي عن األسئلة التاية 1  

؟ ـ رضي هللا عنه ـأـ لماذا حبس الوالي جابرا بن زيد   

َمن الذي ساعده على السفر واللحاق بالحج ؟ب ـ   

بماذا أفتى جابر بن زيد الذي صلى فوق الكعبة ؟  ج ـ  

( .التجهز للسفر)تركيبا دلّ على  ـ استخرجي2  

الذهاب )ـ وآخر بمعنى  (الذبح)فعال بمعنى )ـ استخرجي 3
( الظهور)ـ  وفعال بمعنى ( والحركة  

(جزوما وبيني عالمة الجزم فعال مضارعا م  

  (خلق كثير...ولد أبو الشعثاء)الفقرة األولى : أوال       

: ـ أجيبي عن األسئلة التاية 1  

أـ َمن الصحابة والتعابعين الذين َشِهدوا ألبي الشعثاء بالعلم 
 والخلق الكريم؟

......ب ـ انتقل أبو الشعثاء من ُعمان إلى   

؟(رضي هللا عنه)الذين علموا جابر بن زيد ج ـ َمن   

( .شدة القرب) ـ استخرجي كلمة وردت بمعنى2  

ألفعال الخمسةافعال من /جمع مذكر سالم)ـ استخرجي 3  

(بعالمة مقدرة وفعال مضارعا مرفوعا/   

  (الطريق األقوم...اعتاد جابر)الفقرة الثانية : أوال       

: ـ أجيبي عن األسئلة التاية 1  

؟ أـ لماذا حبس الوالي جابرا بن زيد ـ رضي هللا عنه ـ  

َمن الذي ساعده على السفر واللحاق بالحج ؟ب ـ   

بماذا أفتى جابر بن زيد الذي صلى فوق الكعبة ؟  ج ـ  

( .التجهز للسفر)تركيبا دلّ على  ـ استخرجي2  

الذهاب )ـ وآخر بمعنى  (الذبح)فعال بمعنى )ـ استخرجي 3
( الظهور)ـ  وفعال بمعنى ( والحركة  

(فعال مضارعا مجزوما وبيني عالمة الجزم   

  (خلق كثير...ولد أبو الشعثاء)الفقرة األولى : أوال       

: ـ أجيبي عن األسئلة التاية 1  

بالعلم أـ َمن الصحابة والتعابعين الذين َشِهدوا ألبي الشعثاء 
 والخلق الكريم؟

......ب ـ انتقل أبو الشعثاء من ُعمان إلى   

؟(رضي هللا عنه)ج ـ َمن الذين علموا جابر بن زيد   

( .شدة القرب) ـ استخرجي كلمة وردت بمعنى2  

ألفعال الخمسةافعال من /جمع مذكر سالم)ـ استخرجي 3  

(بعالمة مقدرة وفعال مضارعا مرفوعا/   

  (الطريق األقوم...اعتاد جابر)فقرة الثانية ال: أوال       

: ـ أجيبي عن األسئلة التاية 1  

؟ أـ لماذا حبس الوالي جابرا بن زيد ـ رضي هللا عنه ـ  

َمن الذي ساعده على السفر واللحاق بالحج ؟ب ـ   

بماذا أفتى جابر بن زيد الذي صلى فوق الكعبة ؟  ج ـ  

( .للسفرالتجهز )تركيبا دلّ على  ـ استخرجي2  

الذهاب )ـ وآخر بمعنى  (الذبح)فعال بمعنى )ـ استخرجي 3
( الظهور)ـ  وفعال بمعنى ( والحركة  

(فعال مضارعا مجزوما وبيني عالمة الجزم   
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  (به أولها...ولما حضرت)ة الفقرة الثالث: أوال       

: ة ـ أجيبي عن األسئلة التالي1  

؟تعلق جابر بن زيد بالحسن البصريأـ اذكري دليال على شدة   

ما اسم كتاب جابر بن زيد؟ وأين هو اآلن؟  ب ـ  

ماذا استفدت من شخصية جابر بن زيد ؟  ج ـ  

وأخرى بمعنى  (القريب)كلمة جاءت بمعنى ـ استخرجي2
. (يتجهز)وثالثة بمعنى ( المكان)  

/ فعال مضارعا منصوبا / فعال ناسخا )ـ استخرجي 3  

(األفعال الخمسةفعال من   

  (به أولها...ولما حضرت)ة الفقرة الثالث: أوال       

: ة ـ أجيبي عن األسئلة التالي1  

؟على شدة تعلق جابر بن زيد بالحسن البصريأـ اذكري دليال   

ما اسم كتاب جابر بن زيد؟ وأين هو اآلن؟  ب ـ  

ماذا استفدت من شخصية جابر بن زيد ؟  ج ـ  

وأخرى بمعنى  (القريب)كلمة جاءت بمعنى ـ استخرجي2
. (يتجهز)وثالثة بمعنى ( المكان)  

/ فعال مضارعا منصوبا / فعال ناسخا )ـ استخرجي 3  

(ن األفعال الخمسةفعال م  

  (به أولها...ولما حضرت)ة الفقرة الثالث: أوال       

: ة ـ أجيبي عن األسئلة التالي1  

؟أـ اذكري دليال على شدة تعلق جابر بن زيد بالحسن البصري  

ما اسم كتاب جابر بن زيد؟ وأين هو اآلن؟  ب ـ  

ماذا استفدت من شخصية جابر بن زيد ؟  ج ـ  

وأخرى بمعنى  (القريب)كلمة جاءت بمعنى استخرجيـ 2
. (يتجهز)وثالثة بمعنى ( المكان)  

/ فعال مضارعا منصوبا / فعال ناسخا )ـ استخرجي 3  

(فعال من األفعال الخمسة  
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