
 

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 الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/om/8arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أسماء يوسف الجزمي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 .أسماء الجزمً \معلمة المادة 

 

 (كتاب الفصل الدراسي الثاني)مراجعة  –الثامن األساسي  –لغتي الجميلة 

                                             لجاحظل  "البخالء"كتاب      "نص خارجي"     النصوص القرائية: أوال

ٚال ٔؼشف وزبثب يفٛلٗ ٌٍجبدع، رجٍٝ فيٗ أعٍٛثٗ اٌفيبض، ٚثيبٔٗ اٌجضي اٌشصيٓ، . فخظٙشد فيٗ اٌشٚح اٌخفي. وزبة اٌجخالء ٘ٛ وزبة أدة ٚػٍُ ٚفىب٘خ "
ٚلذ  ٚصف اٌذيبح االجزّبػيخ في صذس اٌذٌٚخ اٌؼجبعيخ وّب ٚصف . ٚلذسرٗ إٌبدسح، ػٍٝ صيبغخ إٌبدسح، في أٚظخ ثيبْ، ٚأدق رؼجيش، ٚأثشع ٚصف

صٛس اٌجبدع اٌجخالء رصٛيشاً ٚالؼيبً دغيبً ٔفغيبً فىب٘يبً، فأثشص ٌٕب دشوبرُٙ ٚٔظشارُٙ اٌمٍمخ أٚ  ٚلذ.ٚوشف ٌٕب ػٓ وثيش ِٓ ػبدارُٙ ٚصفبرُٙ ٚأدٛاٌُٙ
يىشٕ٘ب ثُٙ ألٔٗ ال اٌّطّئٕخ ٚٔضٚارُٙ إٌفغيخ، ٚفعخ أعشاسُ٘ ٚخفبيب ِٕبصٌُٙ ٚاغٍؼٕب ػٍٝ ِخزٍف أدبديثُٙ، ٚأسأب ٔفغيبرُٙ ٚأدٛاٌُٙ جّيؼبً، ٌٚىٕٗ ال 

ٌٚىزبة اٌجخالء أّ٘يخ ػٍّيخ ديث يىشف ٌٕب ػٓ ٔفٛط اٌجشش ٚغجبئؼُٙ ٚعٍٛوُٙ ػالٚح ػٍٝ ادزٛائٗ ػٍٝ اٌؼذيذ ِٓ أعّبء .ئبً في ٔفٛعٕبيزشن ٌُٙ أثشاً عي
دثيخ ػٍّيخ أ األػالَ ٚاٌّشب٘يش ٚاٌّغّٛسيٓ ٚوزٌه أعّبء اٌجٍذاْ ٚاألِبوٓ ٚصفبد أٍ٘ٙب ٚاٌؼذيذ ِٓ أثيبد اٌشؼش ٚاألدبديث ٚاآلثبس فبٌىزبة ِٛعٛػخ

 "اجزّبػيخ جغشافيخ ربسيخيخ

 ....................................................................................... فً مادة(  فكاهة) كلمة نبحث فً المعجم الوسٌط عن معنى  -1

ٌُعلن عنه )فً النص كلمة بمعنى  -2  ..........................................................................................................هً ( كل ما خفً ولم 

 ما الذي ٌتضمنه كتاب البخالء للجاحظ؟ -3
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 .هاوضح. همٌة علمٌة لكتاب البخالء أ -4
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

                                                 من قصيدة للخنساء في رثاء أخيها صخر          النصوص األدبية

ًٜ ثِ  -1 ِٓ لَـز اُس  ـَؼيِِٕه أََ ثِـبٌَؼي ّٛ ٓ أٍَِ٘ٙب*** ُػ ِِ  اٌذاسُ  أََ َرَسفَذ إِر َخٍَذ 

َّْ َػـيٕي -2 ِٓ *** َخطََشد  ٌِِزوشاُٖ إِرا َوـأَ ًُ َػٍٝ اٌَخذَّي ذساسُ  فَـيٌط يَـغي ِِ 

 ٚ إْ صخشاً إرا ٔشزٛ ٌٕذبس ***ٚ إْ صخشاً ٌٛاٌيٕب ٚ عيذٔب  -3

ٌَ إرا سوجٛا  ٚ إْ صخشاً  -4  خشاً إرا جبػٛا ٌؼمبسٚ إْ ص ***ٌّمذا

ٌُ لَذ -5 مي ُِ َُٕٗ  فـي َجـِٛف ٌَذٍذ  َّّ أَدجبسُ    ***رََع َٚ ِطّشاٌد  َّ ـم ُِ  ِٗ  فـي َسِـِغ

 (   الصخور الصالب الشداد: مقمطرات \أي يذبح الذبائح : نّحار   \غزير : فيض  \عوار وجع في العين مثل الرمد  \شوائب : قذى  : إضاءة معجمية )
 .........................................................هو ( فٌض) المضاد فً المعنى لكلمة -(ب)   .......................................................:  فً البٌت الخامس هو (دلح)كلمة ى معن -(أ) -1

 ........................................................................................................................................................................................................................................................فً البٌت األول؟من تخاطب الشاعرة  -2
 ؟والرابع بم وصفت الخنساء أخاها صخًرا فً البٌت الثالث   -3

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

 .حال الشاعرة بعد موت أخٌها صخر بٌن -4
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

                                                                                                           التطبيقات اللغوية

ِٚزٝ وبْ أفشاد اٌّجزّغ ػٍٝ جبٔت ِٓ  دغٓ اٌخٍك . اٌىشيّخ دغٓ اٌخٍك اٌصفبدٌؼً ِٓ أجًّ ِب يجت أْ يزذٍٝ ثٗ اٌّشء ِٓ "      
، فٙٛ دٌـيـً ػٍٝ اٌّشبػش اٌىشيّخ اٌٍّّٛءح ثبٌخيش ٚاألخـالق اٌفبظـٍخ اٌزي دث ػٍيــــــٙب خ عؼيذح ٘بٔئخ ِطّئٕخ ٚوشَ اٌشّبئً صبسد األِ

أدبعٕىُ أخاللب ، اٌّٛغؤْٚ أوٕبفب ، اٌزيٓ يأٌفْٛ . أال أخجشوُ ثأدجىُ إٌّي ٚألشثىُ ِٕي ِجبٌظ يَٛ اٌميبِخ)): هللا   سعـٛيلبي . اإلعـالَ 
 "(( .........ٚيؤٌفْٛ

 :من القطعة السابقة ما ٌلً  رجاستخ( أ       

 ......................................................................................... مضارعا منصوبا فعالً  -2.  .................  .................... .................  .......... لفتح ماضٌا مبنٌا على افعال -1  

 (  رسول    -    الصفات. )   من الفقرة السابقة بالشكل ما تحته خط  طاضب( ب   

   .ما ٌلزم ؤنث ،وغٌرلجملة إلى المثنى المذكر ثم جمع الما حول(     ٌقول إال الصدقال  الطالب(  )  ج 
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 .أسماء الجزمً \معلمة المادة 

 

.................................... .................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... 
 .لهمزة المتوسطة على الواو مع بٌان السببمن الفقرة السابقة كلمة كتبت فٌها ا استخرج( د

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

 :احلل
                                             لجاحظل  "البخالء"كتاب           النصوص القرائية: أوال

 باب الفاء فصل الكاف ثم فصل الهاء فكه فً مادة(  فكاهة) كلمة نبحث فً المعجم الوسٌط عن معنى  -1

ٌُعلن عنه )فً النص كلمة بمعنى  -2  أسرارهم وخفاٌاهً (كل ما خفً ولم 

ر من عاداتهم عن كثٌالبخالء وكشف  وصف وصف الحٌاة االجتماعٌة فً صدر الدولة العباسٌة كماما الذي ٌتضمنه كتاب البخالء للجاحظ؟ -3
مختلف أحادٌثهم، ونفسٌاتهم و ة، وفضح أسرارهم وخفاٌا منازلهم حركاتهم ونظراتهم القلقة أو المطمئنة ونزواتهم النفسٌوأبرز .وصفاتهم وأحوالهم

 .وأحوالهم جمٌعاً 

شف لنا عن نفوس البشر وطبائعهم وسلوكهم عالوة على احتوائه لكتاب البخالء أهمٌة علمٌة حٌث ٌك.هاوضح. لكتاب البخالء أهمٌة علمٌة  -4
آلثار فالكتاب على العدٌد من أسماء األعالم والمشاهٌر والمغمورٌن وكذلك أسماء البلدان واألماكن وصفات أهلها والعدٌد من أبٌات الشعر واألحادٌث وا

 "موسوعة علمٌة أدبٌة اجتماعٌة جغرافٌة تارٌخٌة

                                                 من قصيدة للخنساء في رثاء أخيها صخر          النصوص األدبية

 قلةأو  غٌضو ه( فٌض) المضاد فً المعنى لكلمة -(ب)   القبر:فً البٌت الخامس هو ( لحد)معنى كلمة  -(أ)  -1

 تخاطب نفسها؟ من تخاطب الشاعرة فً البٌت األول -2
  وصفته بالقائد السٌد الكرٌم صٌفا وشتاء والشجاع المقدام فً الحروب  ا صخًرا فً البٌت الثالث والرابع؟بم وصفت الخنساء أخاه   -3
 .الشاعرة متألمة وعٌناها تذرفان الدموع بغزارة وكأّن عٌنٌها قد أصابهما المرض  .حال الشاعرة بعد موت أخٌها صخر بٌن -4

                                                                                                           التطبيقات اللغوية

ِٚزٝ وبْ أفشاد اٌّجزّغ ػٍٝ جبٔت ِٓ  دغٓ اٌخٍك . اٌىشيّخ دغٓ اٌخٍك اٌصفبدٌؼً ِٓ أجًّ ِب يجت أْ يزذٍٝ ثٗ اٌّشء ِٓ "      
ٝ اٌّشبػش اٌىشيّخ اٌٍّّٛءح ثبٌخيش ٚاألخـالق اٌفبظـٍخ اٌزي دث ػٍيــــــٙب ، فٙٛ دٌـيـً ػٍخ عؼيذح ٘بٔئخ ِطّئٕخ ٚوشَ اٌشّبئً صبسد األِ

أدبعٕىُ أخاللب ، اٌّٛغؤْٚ أوٕبفب ، اٌزيٓ يأٌفْٛ . أال أخجشوُ ثأدجىُ إٌّي ٚألشثىُ ِٕي ِجبٌظ يَٛ اٌميبِخ)): هللا   سعـٛيلبي . اإلعـالَ 
 "(( .........ٚيؤٌفْٛ

 :سابقة ما ٌلً من القطعة ال استخرج( أ       

 ٌتحلى مضارعا منصوبا فعالً  -2 حث   .  ماضٌا مبنٌا على الفتحفعال -1  

 (  رسولُ     -    الصفات  . )   بالشكل ما تحته خط من الفقرة السابقة  اضبط( ب   

   .ما ٌلزم مثنى المذكر ثم جمع المؤنث ،وغٌرلجملة إلى الا حول(     الطالب ال ٌقول إال الصدق(  )  ج 

 .الطالبان ال ٌقوالن إال الصدق    

 .الطالبات ال ٌقْلن إال الحق

 .من الفقرة السابقة كلمة كتبت فٌها الهمزة المتوسطة على الواو مع بٌان السبب استخرج( د

ُؤن     .جاءت الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح: الموط 

 .الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم: ٌُْؤلفون 
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