
 

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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أسئلة المعجم: أوال  

:ـ أكملي 1  

.................وجمعها( ............. لب  )أـ معنى كلمة   

..................هي ( كثيرة)ب ـ كلمة وردت بمعنى   

في مادة ( تكتنف)ج ـ نطشف في المعجم عن كلمة 
.............. 

( .................الدخول)الكلمة التي جاءت بمعنى دـ   

( الوضوح والبيان ) هـ ـ الكلمة التي جاءت بمعنى 
.................... 

أسئلة الفهم واالستيعاب: ثانيا   

.ـ اذكري البيئات التي يعيش فيها النمل1  

ـ ما األعمال التي يقوم بها النمل؟2  

.ـ صفي حالة النمل في الحرب3  

...............عالقة ( متكتال ـ فرادى)بين كلمتي  ـ4  

.ـ ضعي عنوانا آخر للنص 5  

 

 

أسئلة المعجم: أوال  

:ـ أكملي 1  

.................وجمعها( ............. لب  )أـ معنى كلمة   

..................هي ( كثيرة)ب ـ كلمة وردت بمعنى   

في مادة ( تكتنف)ج ـ نطشف في المعجم عن كلمة 
.............. 

( .................الدخول)دـ الكلمة التي جاءت بمعنى   

( الوضوح والبيان ) هـ ـ الكلمة التي جاءت بمعنى 
.................... 

أسئلة الفهم واالستيعاب: ثانيا   

.ـ اذكري البيئات التي يعيش فيها النمل1  

ـ ما األعمال التي يقوم بها النمل؟2  

.ـ صفي حالة النمل في الحرب3  

...............عالقة ( متكتال ـ فرادى)ـ بين كلمتي 4  

.ـ ضعي عنوانا آخر للنص 5  

 

 

أسئلة المعجم: أوال  

:ـ أكملي 1  

.................وجمعها( ............. لب  )أـ معنى كلمة   

..................هي ( كثيرة)ب ـ كلمة وردت بمعنى   

في مادة ( تكتنف)ج ـ نطشف في المعجم عن كلمة 
.............. 

( .................الدخول)دـ الكلمة التي جاءت بمعنى   

( الوضوح والبيان ) ـ الكلمة التي جاءت بمعنى هـ 
.................... 

أسئلة الفهم واالستيعاب: ثانيا   

.ـ اذكري البيئات التي يعيش فيها النمل1  

ـ ما األعمال التي يقوم بها النمل؟2  

.ـ صفي حالة النمل في الحرب3  

...............عالقة ( متكتال ـ فرادى)ـ بين كلمتي 4  

.ضعي عنوانا آخر للنص ـ 5  
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أسئلة المعجم: أوال  

:ـ أكملي 1  

( االرتباط)أـ كلمة من الفقرة األولى جاءت بمعنى 
.................هي ( االشتراط)و  

ب ـ من الفقرة الثالثة ، استخرجي لفظتين واحدة منهما مفرد 
........................و ...................... واألخرى جمعها   

.............نبحث عنها في المعجم في مادة ( الواعية )ج ـ   

.........................( الذبابة)د ـ جمع كلمة   

عابأسئلة الفهم واالستي: ثانيا   

ـ ما وظيفة الملكة ؟1  

.ـ عددي أنواع النمل بالنسبة لمساكنها2  

ـ ما أنواع الحجرات التي يتكون منها بيت النمل ؟3  

.ـ اذكري أمرين يدعوان للعجب من حياة النمل 4  

يا أيها النمل ادخلوا : " قال تعالى : ـ أعربي ما تحته خط 5
 مساكنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون "

 

 

أسئلة المعجم: أوال  

:ـ أكملي 1  

( االرتباط)أـ كلمة من الفقرة األولى جاءت بمعنى 
.................هي ( االشتراط)و  

من الفقرة الثالثة ، استخرجي لفظتين واحدة منهما مفرد  ب ـ
........................و ...................... واألخرى جمعها   

.............نبحث عنها في المعجم في مادة ( الواعية )ج ـ   

( .........................الذبابة)د ـ جمع كلمة   

أسئلة الفهم واالستيعاب: ثانيا   

ـ ما وظيفة الملكة ؟1  

.ـ عددي أنواع النمل بالنسبة لمساكنها2  

ـ ما أنواع الحجرات التي يتكون منها بيت النمل ؟3  

.ـ اذكري أمرين يدعوان للعجب من حياة النمل 4  

يا أيها النمل ادخلوا : " قال تعالى : ـ أعربي ما تحته خط 5
 مساكنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون "

 

 

أسئلة المعجم: أوال  

:ـ أكملي 1  

( االرتباط)أـ كلمة من الفقرة األولى جاءت بمعنى 
.................هي ( االشتراط)و  

ب ـ من الفقرة الثالثة ، استخرجي لفظتين واحدة منهما مفرد 
........................و ...................... واألخرى جمعها   

.............نبحث عنها في المعجم في مادة ( الواعية )ج ـ   

( .........................الذبابة)د ـ جمع كلمة   

أسئلة الفهم واالستيعاب: ثانيا   

ـ ما وظيفة الملكة ؟1  

.ـ عددي أنواع النمل بالنسبة لمساكنها2  

ـ ما أنواع الحجرات التي يتكون منها بيت النمل ؟3  

.ن يدعوان للعجب من حياة النمل ـ اذكري أمري4  

يا أيها النمل ادخلوا : " قال تعالى : ـ أعربي ما تحته خط 5
 مساكنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون "
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