
 

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 سامي الزعابي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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:أدبیةنصوص
الواشيعاقبة

الزعابيسامي
99312016



الصامتةالقراءةتقویمأوال الصامتةالقراءةتقویمأوال



ما . اذكر الحجة التي احتال بھا الذئب لیقنع األسد بأكل الثعلب  - 1
رأیك فیھا ؟

ما الحیلة التي دافع بھا الثعلب مكر الذئب ؟ -  2
كیف عبر الثعلب عن فرحتھ بما وقع للذئب من األسد ؟ - 3

ما الصفات الممیزة لكل حیوان ورد في النص ؟ - 4 
حددھا و أشرح المقصود منھا . ختم الشاعر قصدتھ بحكمة  - 5 

. مبینا رأیك فیھا 
5

. مبینا رأیك فیھا 







المفرداتمناقشةثانیا المفرداتمناقشةثانیا



كیف نبحث في المعجم عن معاني المفردات 
المسلوخ ؟ –أفلت –صمما : 



كیف نبحث في المعجم عن معاني المفردات 
المسلوخ ؟ –أفلت –صمما : 
القارورة و نحوھا صما سدھا و الجرح سده و )صم ( 

ضمده بالدواء و غیره و الحدیث وعاه و فالنا و غیره 
ضربھ ضربا شدیدا

في كذا أو علیھ مضى في رأیھ ثابت العزم و ) صمم (  في كذا أو علیھ مضى في رأیھ ثابت العزم و ) صمم ( 
العزیمة مضت و السیف و نحوه مضى إلى العظم و فالنا و 

غیره أصمھ و صاحبھ الحدیث أوعاه إیاه
الحدیث و عنھ أرى من نفسھ أنھ أصم و لیس بھ ) تصام ( 

صمم



كیف نبحث في المعجم عن معاني المفردات 
المسلوخ ؟ –أفلت –صمما : 

الشيء فلتا تخلص فھو فالت)فلت 
منھ نجا وتخلص والشيء خلصھ ویقال أفلتني الشيء ) أفلت ( 

تفلت مني
مفالتة وفالتا فاجأه) فالتھ ( 
األمر تعجل في تناولھ ویقال افتلت الكالم ارتجلھ ) افتلت (  األمر تعجل في تناولھ ویقال افتلت الكالم ارتجلھ ) افتلت ( 

والشيء استلبھ واألمر فالنا فاجأه ویقال افتلتھ الموت
تخلص ونجا بسرعة) انفلت ( 
تخلص فجأة ویقال تفلت منھ وعلیھ ھجم) تفلت ( 



كیف نبحث في المعجم عن معاني المفردات 
المسلوخ ؟ –أفلت –صمما : 

الطعام و الشراب سالخة لم یكن لھ طعم فھو سلیخ) سلخ 
انكشف) انسلخ ( سلخھ) سلخھ ( 
سلخ) ج ( األصلع و الشدید الحمرة ) األسلخ ( 
من الحیات األسود الشدید السواد یقال أسود سالخ ) السالخ (  من الحیات األسود الشدید السواد یقال أسود سالخ ) السالخ ( 
و ھو أقتل ما ) وال یقال لألنثى سالخة و إنما یقال أسودة ( 

) ج ( یكون من الحیات سمي بذلك ألنھ یسلخ جلده كل عام 
  سوالخ و سلخ و جرب یسلخ جلود الجمال و نحوھا



:المعجمیةالمفردات

:   مادةفينبحث في المعجم عن معاني المفردات 
 (صمم)صمما (أ

(فلت )أفلت (ب
   (سلخ )المسلوخ (ج    (سلخ )المسلوخ (ج 

 :النصفيبھایراد
في كذا أو علیھ مضى في رأیھ ثابت العزم و العزیمة) صمم (  .1
.منھ نجا وتخلص والشيء خلصھ) أفلت (  .2

انكشف) انسلخ ( و)سلخھ  ) .3



الجھریةالقراءةمناقشةثالثا الجھریةالقراءةمناقشةثالثا





ما . اذكر الحجة التي احتال بھا الذئب لیقنع األسد بأكل الثعلب  - 1
رأیك فیھا ؟

ما الحیلة التي دافع بھا الثعلب مكر الذئب ؟ -  2
كیف عبر الثعلب عن فرحتھ بما وقع للذئب من األسد ؟ - 3

ما الصفات الممیزة لكل حیوان ورد في النص ؟ - 4 
حددھا و أشرح المقصود منھا . ختم الشاعر قصدتھ بحكمة  - 5 

. مبینا رأیك فیھا 
5

. مبینا رأیك فیھا 



كیف عبر الثعلب عن فرحتھ بما وقع للذئب من األسد ؟ -  6
ما الصفات الممیزة لكل حیوان ورد في النص ؟ -  7 
حددھا و أشرح المقصود منھا . ختم الشاعر قصدتھ بحكمة  -  8 

. مبینا رأیك فیھا 
ھل یعجبك ھذا . اختار الشاعر أبطال حكایتھ من عالم الحیوان  -  9

النوع من القصص ؟ لماذا ؟
ما الذي استفدتھ من الحكایة ؟ -  10 ما الذي استفدتھ من الحكایة ؟ -  10
الشعر القصصي یتسم بوجود بعض العناصر الفنیة للقصة  - 11

.وضح ذلك من خالل فھمك للنص . الشعریة التي درستھا 
؟ (الخدیعة،المكر،الدھاء ) :التالیةالصفاتتجدمنفي . 12
 ؟لماذا



الغويالتذوق الغويالتذوق



:  جاء في كالم الشاعر وصفان لحال األسد - 13
        بھ جوع جوع شدید فشفھ، وبقى لھ جلدا رقیقا و أعظما    ) أ  
  احطمأرى بالملك داء  مماطال ، تھدم بھ جسمھ و ت) ب  
أي العبارتین أقوى في التعبیر عن مرض األسد في رأیك ؟ لماذا   
؟



:  جاء في كالم الشاعر وصفان لحال األسد - 12
        بھ جوع جوع شدید فشفھ، وبقى لھ جلدا رقیقا و أعظما    ) أ  
  احطمأرى بالملك داء  مماطال ، تھدم بھ جسمھ و ت) ب  
أي العبارتین أقوى في التعبیر عن مرض األسد في رأیك ؟ لماذا   
؟

أقوى في التعبیر عن مرض األسد؛ ) ب (االختیار 
ألنھ شبھ جسم األسد بالبناء الراسخ المتین الذي 

.   تھدم و أنھار على أثر الجوع 



:اللغويالتذوق

  احطمأرى بالملك داء  مماطال ، تھدم بھ جسمھ و ت 
  

أقوى في التعبیر عن مرض األسد؛ ألنھ شبھ جسم أقوى في التعبیر عن مرض األسد؛ ألنھ شبھ جسم 
األسد بالبناء الراسخ المتین الذي تھدم و أنھار على 

.   أثر الجوع 



اھتمامكمعلىشكرا اھتمامكمعلىشكرا



كیف نبحث في المعجم عن معاني المفردات 
المسلوخ ؟ –أفلت –صمما : 

في كذا أو علیھ مضى في رأیھ ثابت العزم و ) صمم (  .1
العزیمة

.منھ نجا وتخلص والشيء خلصھ) أفلت (  .2
انكشف) انسلخ ( سلخھ) سلخھ  ) .3









الرقیمةعماندروستطبیق الرقیمةعماندروستطبیق








