
 

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                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 جب عن جمٌع األسئلة اآلتٌة:أ
 زضخبد[: 01انؽؤال األٔل: انُصٕص انقطائٍخ:]

 ، ثى أخت عٍ األؼئهخ انزً رهٍٓب : اقطأ انفقطح انزبنٍخ
     

يٍ أكثط انطٍّٕض انّصسٌقخ نإلَؽبٌ، ًْٔ األكثط اَزشبضاً فً انطٌف ٔ انحعط. ظٓطد إَٔاٌع خسٌسح يٍ  بو  ً  ٌعزجط انح       

بوْصِ انطٍٕض عجط األظيُخ َزٍدخً نعالقزٓب ثبإلَؽبٌ انصي قبو ثزٓدٍُٓب ٔ إظٓب  ً يب ظانذ  ض ؼالالد خسٌسح. ٔرطثٍخ انح 

بو  عٍ ثقٍخ ان  ً سٔاخٍ ثؽٕٓنخ رطثٍزّ، ٔيقبٔيزّ نأليطاض، ٔانزقهجبد اندٌّٕخ، ْٕٔ عبزح ؼبئسح حزى اٌَ إش ٌزًٍّع انح 

 يصسض يٓى نهؽًبز انععٕي.

بو  يثم انجهسي، ٔانُٓسي،        ً صح ثشطاء األَٕاع انطذٍصخ ٔانًُزشطح يٍ انح  بو  نهًجزسئٍٍ ٌُ   ً فً ثساٌبد رطثٍخ انح 

بوأانكٌٕزً ٔثعسْب انزسضج إنى األَٕاع انغبنٍخ يثم انكٍُح ٔ   ً بو  انُّفبخ: ْٕٔ نزطكً. ٔ أشٓط إَٔاع انح   ً يٍ أقسو : انح 

بو  ً بو انّٓعاظ: ْٕٔ ًٌهك أشكبل خًٍهخ ٔ ٌقٕو ثحطكبد يزجبٍْبً ثشكهّ ٔ ضٌشّ اندًٍم، ٔ حًبو انعٌُخ، ٔ انح   ً  انح 

  ً انعاخم: فٕٓ األشٓط عجط  بوانجربضي: ْٕٔ يٍ أخًم إَٔاع انطٍٕض ٔ أغالْب ثًُبً، ٌٔزًٍّع ثكثبفخ انطٌش. أّيب انح 

 انزبضٌد، ٔاؼزرسو نُقم انطؼبئم.

ٌ يٍ انقًح، ٔانصضح  و  بً  ٌحزبج انح        ّٕ إنى عُبٌخ غصائٍخ ذبصخ، ٌٔدت رٌُٕع انغصاء نّ. ٔ ٌقّسو نّ فً غبنجبً انعهف انًك

بونؽبثقخ. كًب انجٍعبء، ٔانسُّذٍ، ٔانعسغ، ٌٕٔخس َٕع يرهٕغ فً األؼٕاق ٌحزٕي عهى انحجٕة ا  ً عهى  ًٌكٍ رعٌٕس انح 

بوانرجع انُبشف انًط  ً   ٌحزبج نجعط انحصى نزؽبعسِ عهى انٓعى. حٌٕ، ٔاألضظ انًطجٕخ. ٔ انح 

 [يٕقع: يٕظٕع ) ثزصطف (]                                 

 الواردة فً الفقرة الثالثة و تعنً " رعاٌة "؟  ما الكلمة (ٔ

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

 ؟   الَحَمامأنواع  ما أغلى( ٕ

 [ ر الصوابتخٌّ  ]      د( الزاجل                 ج( البخاري               ب( الهّزاز                         أ( النّفاخ    

  

 . اذكر سببٌن فقط ؟كما تفهم من الفقرة األولىمن الطٌور،  هاإلنسان فً تربٌة الحمام دون غٌر( لماذا استمّر ٖ

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

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

 و2106/2107انعبو انسضاؼً  – ثبًَانسٔض ان – ثبًَايزحبٌ َٓبٌخ انفصم انسضاؼً ان
 يبزح :انهغخ انعطثٍخ 

 زضخخ 41انعيٍ : ؼبعزبٌ                             انسضخخ انكهٍخ :  انصف : انثبيٍ األؼبؼً                                 
 َفؽٓب انٕضقخ فًٔضقبد ٔاإلخبثخ  ذًػ* االذزجبض فً 



 2 الصفحة                                                                                                                          

 

 

 

 و الحمام التركً؟ ،بٌن الحمام الهندي ما الفرق (ٗ

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

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

 و أنواع الحبوب المناسبة لها؟ ،التً تتحدث عن إطعام الحمام ما الفقرة (٘

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

 . مناسبا  للموضوع ضع عنوانا   (ٙ

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

  إذا وجدت طائرا  جرٌحا  ال ٌستطٌع الطٌران؟ كٌف تتصرف(  7 

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

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

 

 

 

___________________________________________________________________ 
 درجة[ٕٔالسؤال الثانً: النصوص األدبٌة:    ]

 اقرأ األبٌات التالٌة من نص) جمال الرٌف ( للشاعر محمود غنٌم، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها:
 ا ــــَوَحبت نسٌمك إذ تضّوع طٌب          كست الطبٌعُة وجَه أرضَك سندسا    -ٔ

 المحبــــوبــــاها ــــطفل لُ قبـّ أّم تُ         ا انحنت ـــــُبسٌط تظللها الغصون كم  -ٕ

 ٌحملن من صافً العقٌق حبوبا       وُنه فٌروزٌج     ــــــوبدا النخٌل؛ غص -ٖ

 اــة  و وثوبـاحــبان سِ ــــــٌتبارٌ          ّرد   ـــخ ض  ـــّط وبٌِْ ـَ ان من بــــربسِ  -ٗ  

 ] أكمل [.                         ................................... صون (مفرد كلمة ) غُ ) غصونه فٌروزٌج (  .ٔ

  : هو نوع من (سدُ نْ السُ  )ندسا  (لطبٌعُة وجَه أرضَك سُ ا ) كستِ  .ٕ 

 ر الصواب [ ] تخٌّ       العطور      -د     األقمشة           –الحجارة             ج   –ب     األشجار          –أ   

 و2106/2107انعبو انسضاؼً  – ثبًَانسٔض ان –نهصف انثبيٍ األؼبؼً ثبًَربثع :ايزحبٌ َٓبٌخ انفصم انسضاؼً ان
 يبزح : انهغخ انعطثٍخ

10 
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 . اذكر كلمتٌن تداّلن على الطبٌعة( ٌصف الشاعر فً هذه األبٌات الرٌف وطبٌعته. ٖ 

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

 . َطب باألحجار الكرٌمةالذي ٌصّور فٌه الشاعر الرُ  استخرج البٌت(  ٗ

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

 مشهد الغصون وهً تظلل العشب؟ بَم شبه الشاعر(  ٘

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

 ؟ ولماذافً القصٌدة؟  ما البٌت الذي أعجبك(  ٙ 

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

 من النص السابق: مما تحفظأكمل  (7

 ............................................................الثابتٌن عقائدا         ................................... فٌكَ  ٌٌتُ حَ   -

 ...........................................................واكرا     ....................................بَ  إلى الحقولِ  والذاهباتِ  -

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 درجات[ ٓٔالتطبٌقات اللغوٌة:] السؤال الثالث:
 أجب عن األسئلة التً تلٌها : اقرأ الفقرة التالٌة ، ثم

 
    البنات سندا  ألهلهم فإنّ  لى طاعتها. وكلّما كان األوالد واألم ) مدرسٌة ( للحنان؛ فاحرص أنت و أخوك وأختك ع    

ٌقول هللا عز وجل "  و أعظم الخٌر طاعة األم و بّرها. ،) األُسرة ( ستفخر بهم. الطٌبون ٌسعون دائما  إلى الخٌر
 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربَّ ارحمهما كما ربٌانً صغٌرا .

 
 :أعرب الكلمات التً تحتها خط فً الفقرة السابقة.ٔ
 .............. األوالد:.............................................................................................................. -
 ......الخٌر : ..................................................................................................................... -

12 
 

 

 و2106/2107انعبو انسضاؼً  – ثبًَانسٔض ان –نهصف انثبيٍ األؼبؼً ثبًَربثع :ايزحبٌ َٓبٌخ انفصم انسضاؼً ان
 يبزح : انهغخ انعطثٍخ
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 : استخرج من الفقرة السابقة ما ٌأتً.ٕ
 ............................................................................................................... جمع مذكر سالما : . أ
 ....................................................................................ب. اسما من األسماء الخمسة: .............  
 .........................................................ج. جمع مؤنث سالم :................................................... 
 
 :قوسٌن فً الفقرةالاضبط بالشكل أواخر الكلمات التً بٌن .ٖ
 األسرة [  -] مدرسة                                                            
 
 : لحق بالمثنىأحد الكلمات التالٌة مُ .ٗ
 ر الصواب [ـ] اخت              أوالت      (أولو                  د (بنون                  ج (كلتا                ب(  أ
 
 هو: الفعل الذي ألفه منقلبة عن ٌاء .٘
 ر الصواب [ـ] اخت     باع                 (عاد                  د (قال                    ج (قاد                  ب(  أ
 
ٌّر ما ٌلزم، ثنىحّول أفعال الجملة التالٌة إلى مُ .  ٙ  :وغ

 . المحتاجٌن أعطِ من مالك صدقة، و ذـخُ  -

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

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
 درجات [:  8السؤال الرابع : اإلمالء والترقٌم: ]

 اقرأ الفقرة التالٌة ، ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها :

سألت األم ابنها )      ( أٌن كنت )      ( أجاب الولد: كنت أشارك فً إطفاء بٌت الجٌران، ألم تسمعً بالحرٌق ٌا أمً 

 ( لقد أطفأناها فً الوقت المناسب )       (   )    

 .  فً الفقرة السابقة ( القوسٌن) ضع عالمة الترقٌم المناسبة بٌن  .ٔ

 و2106/2107انعبو انسضاؼً  – نثبًَانسٔض ا –نهصف انثبيٍ األؼبؼً  ثبًَربثع :ايزحبٌ َٓبٌخ انفصم انسضاؼً ان
 يبزح : انهغخ انعطثٍخ

 

10 
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 . اذكرها وردت  فً النص السابق كلمة بها همزة متوسطة على األلف،. ٕ

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

 (؟ فأر  كلمة )  كٌف تكتب جمع. ٖ

 ر الصواب [ـ] اخت                فأران               ب. فؤران                ج. فئران                  د. فرئان . أ

 

 ؟ما الكلمة المناسبة للفراغ (، ..................... نحن نفخر بـ) . ٗ

 ] اختر الصواب [             د. أطبانا        ب. أطباؤنا              ج. أطباءنا                   أطبائنا          . أ

 : فراغ بكلمة واحدة فقطأكمل كلّ . ٘

مفتوحة بعد إذا جاءت  أو، المد ...........تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا كانت مفتوحة بعد ....... 

  . ساكنة ......................

 :همزة متوسطة على األلفتحتوي على  اكتب جملة. ٙ

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

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 تنا لكم بالتوفٌق والنجاحدعواانتهت األسئلة مع 
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 و2106/2107انعبو انسضاؼً  – ثبًَانسٔض ان –نهصف انثبيٍ األؼبؼً  ثبًَربثع :ايزحبٌ َٓبٌخ انفصم انسضاؼً ان
 يبزح : انهغخ انعطثٍخ



 
 

  األسبسً ثبٍِاى يظفى -ثبًّاىذٗس اى-اىثبًّّٖبٌخ اىفظو اىذساسً  َّ٘رج إجبثخ اٍزحبُ
 6143ً/:614    -ٕـ 4873/4878 ىيؼبً اىذساسً 

 
 
 

 (4 ) 
 
 

 اىذسجخ اإلجبثخ اىظحٍحخ

 دسجخ( 14خ)اىْظ٘ص اىقشائٍاىسؤاه األٗه:
 

 ػْبٌخ (4

 
 
4 

 4 ج. اىجخبسي (6
 اىزقيجبد اىجٌّ٘خ، ٕٗ٘ ٍظذس ٌٍٖ ىيسَبد اىؼض٘ي.سٖ٘ىخ رشثٍزٔ، ٍٗقبٍٗزٔ ىألٍشاع، ٗى   (7

 ] ٌُنزفى ثبثٍِْ [                                                                                                            
 

     6 
 

 6 )اىحَبً اىْٖذي سخٍض أٍب اىزشمً فغبه(  أٗ) اىحَبً اىزشمً أغيى ٍِ اىْٖذي( (8
  اىفقشح اىثبىثخ أٗ األخٍشح (9

      4 
 4 .) أٗ ٍب ٌأرً ثٔ اىطبىت ٍْبسجب ( رشثٍخ اىحَبً (:
 6 ٍب ٌأرً ثٔ اىطبىت ٍؼجشا ػِ سأٌٔ ٗ ٍشزَالً ػيى قٍَخ سحَخ اىحٍ٘اُ (3

 (دسجخ46)اىْظ٘ص األدثٍخ  اىثبًّ:اىسؤاه 

 4 غظِاى  ( 4

 4 ج. األقَشخ ( 6     

 6 اىْخٍو،  اىجظ.. ) ٌنزفً ثبثٍِْ ( ْسٌٍ، اىظاله، اىغظُ٘،اى( 7

 6 ٗثذا اىْخٍو؛ غظُّ٘ٔ فٍشٗصٌج     ٌحَيِ ٍِ طبفً اىؼقٍق حج٘ثب  اىجٍذ اىثبىث: (8
 

 6 األً اىزً رحْ٘ ػيى ٗىذٕب  ( 9      

 ٌزبح ىيطبىت حشٌخ اإلجبثخ ٍشف٘ػخ ثسجت ٍْبست ( :
  

      6 

 ٗاىطبٕشٌِ سشائشاً ٗ قي٘ثب ( )    زٍِ ػقبئذاً حٍٍذ فٍل اىثبث  -          ( 3
     ( ٌَشً اىؼفبف ٗساءِٕ سقٍجب ) ٗاىزإجبد إىى اىحق٘ه ث٘امشاً   -           

 

 
4 
 
4 

 سيطْخ ػَبُ
 يٌٍٗصاسح اىزشثٍخ ٗاىزؼ

 

 ]طفحزٍِ[خ                                                                            َّ٘رج اإلجبثخ  فً اىيغخ اىؼشثٍ :اىَبدح   
 ( دسجخ 81خ : )اىذسجخ اىنيٍ                                                                                           



 
 

 
 
 
 
(6) 

 اىذسجخ اإلجبثخ اىظحٍحخ

 (دسجبد 14)اىزطجٍقبد اىيغٌ٘خ :اىثبىثاىسؤاه 
 اىضَخاسٌ مبُ ٍشف٘ع  ٗػالٍخ سفؼٔ : األٗالد -(4

 
4 

 4 سٌ ٍجشٗس ثحشف اىجش ٗ ػالٍخ جشٓ اىنسشح.ا :خٍشاى  -    
 4 اىطٍجُ٘أ.  (6
 4 أخ٘ك  ة.    
 4 ثْبدج.     

ُّ                       ) رٌِْ٘ اىضٌ (  ٍذسسخٌ األً        ( 7  ) فزحخ ( .األسشح  إ
                                                                  

4-4 

 4                                  أ( ميزب          (8

 4 د( ثبع       ( 9

 4 اىَحزبجٍِ أػطٍبٍِ ٍبىنَب طذقخ، ٗ  خزا( :

 دسجبد( 8)اإلٍالء ٗاىزشقٌٍ  اىسؤاه اىشاثغ:

 6 ( .)  ، ( ؟ ) ، ( ؟ ) ،(  : )( 4
]ّظف 
دسجخ ىنو 
 ػالٍخ[

 4 ] ٌُنزفى ث٘احذح [                                                  سأىذ أٗ أطفأّبٕب   (6

 4  ج. فئشاُ( 7

 أ. أطجبئْب  (8
       

4 
 
 

 ٗاٗ أىف     ،    (9
 

4 
ّظف ىنو 
 ٍفشدح

 6 رقجو ٍِ اىطبىت اىجَيخ اىظحٍحخ اىَشزَيخ ػيى َٕضح ٍز٘سطخ ػيى أىف. (:
 

 ّٖبٌخ َّ٘رج اإلجبثخ

 خ   اىيغخ اىؼشثٍ :اىَبدح   األسبسً ثبٍِىيظف اى -ثبًّاىذٗس اى-َّ٘رج إجبثخ اٍزحبُ ّٖبٌخ اىفظو اىذساسً اىثبًّ ربثغ: 
 6143ً/:614    -ٕـ 4873/4878 ىيؼبً اىذساسً 

 


