
 

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 شيخة العمري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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العباس المبّردالكامل ألبي : من درس   

:كتبي بطاقة تعريف الكتاب من حيث اـ 1  

سنة / مكان ميالده / الكاتب / اسم الكتاب )
مصادره / موضوعاته / عدد أبواب الكتاب /ميالده

(األسلوب الذي اعتمده/   

(أخذها) :الكلمة التي جاءت بمعنى  ـ2  

وبيني أثره ،                  . استخرجي طباقا ـ 3  

 4ـ ضعي فكرة الفقرة األولى .

اكتبي معنى الكلمة والطباق                         )
(والفكرة في السبورة     

الكامل ألبي العباس المبّرد: من درس   

د في كتابه؟1 ـ ما األسلوب الذي اعتمده المبرَّ  

22ص(الكفاية):ـ الكلمة التي جاءت بمعنى 2  

ـ لماذا سمي كتاب الكامل بهذا االسم؟3  

ـ ضعي فكرة الفقرة الثانية4  

 ومعنى كلمة )مستغلق( على السبورة .
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الكامل ألبي العباس المبّرد: من درس   

:أجيبي عن السؤالين  ـ 1  

؟" الكامل " أهمية كتاب: عللي أـ   

................و............. ب ـ األدب عبارة عن   

(مقلد ):الكلمة التي جاءت بمعنى  ـ2  

.........          وتعني ........ ( النوادر) مفرد ـ3
          

 4ـ ضعي فكرة الفقرة الثالثة .

                            اكتبي معنى الكلمة)
(والفكرة في السبورة  

الكامل ألبي العباس المبّرد: من درس   

:ما أهمية الكتاب من حيث  ـ1  

 أـ دراسة النحو البصري

 ب ـ أخبار األزديين

.....وتعني .....  (أذواء)  ـ مفرد كلمة2  

؟( وثيقة)  و( تحفة ) ـ ما الفرق بين3  

 4ـ ضعي فكرة الفقرة الرابعة.

                            اكتبي معنى الكلمة  )
(والفكرة في السبورة  
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