
 

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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: المحطة األولى   

:حددي األفعال الخمسة في األمثلة التالية   

ويحبّون  أتَْوا بما ال تحسبنَّ الذين يفرحون: "ـ قال تعالى 1
 "يفعلوا أن يُْحَمُدوا بما لم

 "وما هللا بغافل عما تفعلون// // : "ـ 2

 "يريدان أن يخرجاكم من أرضكم// // :" ـ 3

 "من أمر هللاقالوا أتعجبين // // : "ـ 4

 "يخادعون هللا والذين آمنوا//  //  : " ـ 5

: المحطة األولى   

:حددي األفعال الخمسة في األمثلة التالية   

ويحبّون  أتَْوا بما ال تحسبنَّ الذين يفرحون: "ـ قال تعالى 1
 "يفعلوا أن يُْحَمُدوا بما لم

 "وما هللا بغافل عما تفعلون// // : "ـ 2

 "يريدان أن يخرجاكم من أرضكم// // :" ـ 3

 "قالوا أتعجبين من أمر هللا// // : "ـ 4

 "يخادعون هللا والذين آمنوا//  //  : " ـ 5

: المحطة األولى   

:حددي األفعال الخمسة في األمثلة التالية   

ويحبّون  أتَْوا بما ال تحسبنَّ الذين يفرحون: "ـ قال تعالى 1
 "يفعلوا أن يُْحَمُدوا بما لم

 "وما هللا بغافل عما تفعلون// // : "ـ 2

 "يريدان أن يخرجاكم من أرضكم// // :" ـ 3

 "قالوا أتعجبين من أمر هللا// // : "ـ 4

 "يخادعون هللا والذين آمنوا//  //  : " ـ 5

: المحطة األولى   

:حددي األفعال الخمسة في األمثلة التالية   

ويحبّون  أتَْوا بما الذين يفرحونال تحسبنَّ : "ـ قال تعالى 1
 "يفعلوا أن يُْحَمُدوا بما لم

 "وما هللا بغافل عما تفعلون// // : "ـ 2

 "يريدان أن يخرجاكم من أرضكم// // :" ـ 3

 "قالوا أتعجبين من أمر هللا// // : "ـ 4

 "يخادعون هللا والذين آمنوا//  //  : " ـ 5

: المحطة األولى   

:الخمسة في األمثلة التالية حددي األفعال   

ويحبّون  أتَْوا بما ال تحسبنَّ الذين يفرحون: "ـ قال تعالى 1
 "يفعلوا أن يُْحَمُدوا بما لم

 "وما هللا بغافل عما تفعلون// // : "ـ 2

 "يريدان أن يخرجاكم من أرضكم// // :" ـ 3

 "قالوا أتعجبين من أمر هللا// // : "ـ 4

 "هللا والذين آمنوا يخادعون//  //  : " ـ 5

: المحطة األولى   

:حددي األفعال الخمسة في األمثلة التالية   

ويحبّون  أتَْوا بما ال تحسبنَّ الذين يفرحون: "ـ قال تعالى 1
 "يفعلوا أن يُْحَمُدوا بما لم

 "وما هللا بغافل عما تفعلون// // : "ـ 2

 "يريدان أن يخرجاكم من أرضكم// // :" ـ 3

 "قالوا أتعجبين من أمر هللا: " // //ـ 4

 "يخادعون هللا والذين آمنوا//  //  : " ـ 5
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: المحطة الثانية   

إلى فعل من األفعال الخمسة ، ثم أـ حولي األفعال التالية 
.ضعيها في جملة من إنشائك  

(يقرأ ـ يستخرج ـ أكل )   

:ب ـ ضعي فعال مضارعا من األفعال الخمسة مناسبا   

(قام. )بالبناء ....... ـ العمال 1  

(لعب)بالكرة .... ـ ال 2  

(كتب)الدرس : ......... ـ قالت المعلمة للطالبة 3  

: المحطة الثانية   

مسة ، ثم أـ حولي األفعال التالية إلى فعل من األفعال الخ
.ضعيها في جملة من إنشائك  

(يقرأ ـ يستخرج ـ أكل )   

:ب ـ ضعي فعال مضارعا من األفعال الخمسة مناسبا   

(قام. )بالبناء ....... ـ العمال 1  

(لعب)بالكرة .... ـ ال 2  

(كتب)الدرس : ......... ـ قالت المعلمة للطالبة 3  

: المحطة الثانية   

أـ حولي األفعال التالية إلى فعل من األفعال الخمسة ، ثم 
.ضعيها في جملة من إنشائك  

(ستخرج ـ أكل يقرأ ـ ي)   

:ب ـ ضعي فعال مضارعا من األفعال الخمسة مناسبا   

(قام. )بالبناء ....... ـ العمال 1  

(لعب)بالكرة .... ـ ال 2  

(كتب)الدرس : ......... ـ قالت المعلمة للطالبة 3  

: المحطة الثانية   

أـ حولي األفعال التالية إلى فعل من األفعال الخمسة ، ثم 
.من إنشائك ضعيها في جملة  

(يقرأ ـ يستخرج ـ أكل )   

:ب ـ ضعي فعال مضارعا من األفعال الخمسة مناسبا   

(قام. )بالبناء ....... ـ العمال 1  

(لعب)بالكرة .... ـ ال 2  

(كتب)الدرس : ......... ـ قالت المعلمة للطالبة 3  

: المحطة الثانية   

أـ حولي األفعال التالية إلى فعل من األفعال الخمسة ، ثم 
.ضعيها في جملة من إنشائك  

(يقرأ ـ يستخرج ـ أكل )   

:الخمسة مناسبا  ب ـ ضعي فعال مضارعا من األفعال  

(قام. )بالبناء ....... ـ العمال 1  

(لعب)بالكرة .... ـ ال 2  

(كتب)الدرس : ......... ـ قالت المعلمة للطالبة 3  

: المحطة الثانية   

أـ حولي األفعال التالية إلى فعل من األفعال الخمسة ، ثم 
.ضعيها في جملة من إنشائك  

(يقرأ ـ يستخرج ـ أكل )   

:فعال مضارعا من األفعال الخمسة مناسبا ب ـ ضعي   

(قام. )بالبناء ....... ـ العمال 1  

(لعب)بالكرة .... ـ ال 2  

(كتب)الدرس : ......... ـ قالت المعلمة للطالبة 3  
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: المحطة الثالثة   

:حددي الفعل المضارع من األفعال الخمسة وأعربيه   

"هللا الذي رفع السموات بغير عمد ترونها: "ـ قال تعالى 1  

"لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون//   //  :" ـ 2  

"قال إني ليحزنني أن تذهبوا به//   // : "ـ 3  

"وال تلبسوا الحق بالباطل//  // :" ـ 4  

"تخافي وال تحزني إنّا رادوه إليكوال //  // : " ـ 5  

: المحطة الثالثة   

:حددي الفعل المضارع من األفعال الخمسة وأعربيه   

"هللا الذي رفع السموات بغير عمد ترونها: "ـ قال تعالى 1  

"لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون//   //  :" ـ 2  

"قال إني ليحزنني أن تذهبوا به//   // : "ـ 3  

"وال تلبسوا الحق بالباطل/  // :" /ـ 4  

"وال تخافي وال تحزني إنّا رادوه إليك//  // : " ـ 5  

: المحطة الثالثة   

:وأعربيه حددي الفعل المضارع من األفعال الخمسة   

"هللا الذي رفع السموات بغير عمد ترونها: "ـ قال تعالى 1  

"لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون//   //  :" ـ 2  

"قال إني ليحزنني أن تذهبوا به//   // : "ـ 3  

"وال تلبسوا الحق بالباطل//  // :" ـ 4  

"وال تخافي وال تحزني إنّا رادوه إليك//  // : " ـ 5  

: المحطة الثالثة   

:حددي الفعل المضارع من األفعال الخمسة وأعربيه   

"هللا الذي رفع السموات بغير عمد ترونها: "ـ قال تعالى 1  

"لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون//   //  :" ـ 2  

"قال إني ليحزنني أن تذهبوا به//   // : "ـ 3  

"وال تلبسوا الحق بالباطل//  // :" ـ 4  

"وال تخافي وال تحزني إنّا رادوه إليك//  // : "  ـ5  

: المحطة الثالثة   

:حددي الفعل المضارع من األفعال الخمسة وأعربيه   

"هللا الذي رفع السموات بغير عمد ترونها: "ـ قال تعالى 1  

"مما تحبونلن تنالوا البر حتى تنفقوا //   //  :" ـ 2  

"قال إني ليحزنني أن تذهبوا به//   // : "ـ 3  

"وال تلبسوا الحق بالباطل//  // :" ـ 4  

"وال تخافي وال تحزني إنّا رادوه إليك//  // : " ـ 5  

: المحطة الثالثة   

:حددي الفعل المضارع من األفعال الخمسة وأعربيه   

"مد ترونهاهللا الذي رفع السموات بغير ع: "ـ قال تعالى 1  

"لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون//   //  :" ـ 2  

"قال إني ليحزنني أن تذهبوا به//   // : "ـ 3  

"وال تلبسوا الحق بالباطل//  // :" ـ 4  

"وال تخافي وال تحزني إنّا رادوه إليك//  // : " ـ 5  
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