
 األسئمة االسترشاديو لمصف الثامن
 المادة: المغو العربيو

 م0202 -99لسنة 
 النصوص األدبيو

 ما مظاىر الكذب ؟ وما عقابو ؟(  9س

 يحث األسالم عمى الصدق ويدعو اليو ,وينفر من الكذب ويحذر منو. ( 0س

 ىات ما تحفظ من السنو النبويو ما يدل عمييما.

 الدرس الثاني : وصيو

 ولماذا ؟صبع العدواني وصيتو ؟ لمن وجو ذو األ ( 3س

 عدد الوصايا التي أوصى بيا األب ابنو ؟ ( 4س

  فخير من حياة الذل موت (  5س

 لذي الشرف الرفيع متى أىينا   

 اشرح البيت السابق في ضو فيمك لمنص .

 را" (لتحفظ ثالث الحرمين طي(  6س

 ما المقصود بثالث الحرمين. وما واجبنا نحوه؟

 الدرس الرابع. صفات عربية

 .ا مع اإلستدالل بالبيت الشعريمالجياد نوعان في النص. وضحي(  7س

 مما استمد أبناء العرب صفاتيم؟(  8س

 قال الشاعر:(  9س

 ورأيت طيب النفس فيو سجيو



 ووداده سيل المنال قريبا   

 . وما عنوان القصيدة ؟انسب البيت لقائمو

 وجو أرضك سندسا" كست الطبيعو(  92س

 وحبت نسيمك إذا تضوع طيبا   

 طيبا . –تضوع  –حبت  –ما معنى: سندسا" 

 القراءة

: )) رب أشعت أغبر ذي طمرين لو أقسم عمى الّمو -/ قال النبي صّمى الّمو عميو وسّمم 30س

 ألبره((.

 ما معنى: - أ

 ألبره . -ذي طمرين -األشعت

 عالم تستدل بيذا الحديث الشريف ؟-ب

 /ما الخطر في اختالط مالبس الرجال والنساء؟35س

 عاب من شخص إلى آخر. وضح ذلك ؟/ يختمف تركيب المّ 42س

 / حفظ التاريخ لمعرب األسبقيو في طب األسنان.48س

 ناقش العبارة في ضوء فيمك لمدرس .

 الدرس الثالث عالم النبات

 النبات؟/اذكر من تعرف من العمماء في عمم 59

 / عدد الصناعات التي تعتمد عمى النبات كما فيمت من الدرس ؟53س

 / لماذا اختار المجاىدون المرقب لتنظيم حركة الدفاع عن المنطقو؟55س



 /اقترن تاريخ معركة المرقب بمعركة عظيمة في طرابمس . فما ىي ؟57س

 -النحو

 ما يمي: / اعرب67س

 رتبت األم البيت أثاثًا .-9

 اشترت عائشة جرامي ذىٍب. -0

 َحسن الكتاُب رفيقًا. -3

 عشرون مثقااًل . نصاُب الذىِب  -4

 / ما تمييز األعداد اآلتيو :68س

 العدد ) واحد , واثنان ( -9

 (9- 3األعداد من ) -0

 ( 99-99األعداد من )  -3

  ( . 9222 – 922العددان  -4

 . وتأنيثو تذكير العدد 

 / اكتب األعداد بالحروف في الجمل اآلتيو :79س

 حجرًة . 45في الفندق  -9

 معممات. 9تمميٍذ و 922حضر  -0

 متسابقين . 5متسابقًة و 97اشترك في المسابقة  -3

 سنواٍت. 92العقد  -4

 . يوماً  365عدد أيام السنة الشمسية  -5



 / عين النعت في الجمل اآلتيو مبين نوعو وحكم إعرابو .78

 متان .إن الكفاح واإلستشياد صفتان عظي  -9

  زاىيٌةشاىدت أزىارًا ألوانيا  -0

 ركبت في سيارٍة مريحٍة . -3

 قاوم األجداُد األعداء المستعمرين. -4

 وقف عصفوٌر فوق النافذة -5

 / اعرب ما يمي89س

 الممرضاُت فتياياٌت رقيقاُت القموب . -9

 أكرمت معممًا يخمص في العمل . -0

 / اضبط المعطوف والمعطوف عميو , مع بيان السبب .86س 

 يأتي الصيف فالخريف . -9

 يتحمى شعبنا بالكرم وحسن المعاممة .  -0

 ال تقل الكذَب بل الحقَّ . -3

 ائدتو ./اقرأ الجمل اآلتيو ثم اخرج حرف العطف وبين ف87س 

 لمسائل والمحروم . في اموال المسممين حقٌ -9

 دخل التالميُذ الفصل فالمعمُم ثمَّ المديُر .

 قرأُت مجمًة ال كتابًا .

 أصحيفًة قرأت أم مجمًة .

 / ما التوابع؟89س 



 / عين التوكيد في الجمل اآلتيو وحكم اعرابو .94س
 حرث المزارُع نفسُو األرَض . -9

 حافظوا عمى الصموات كميا . -0

 سبيُل التقدم . العمُم العممُ  -3

 نجح الطالُب جميعُيم . -4

 زرت المدرسُة عينيا . -5

 / عرف البدل. وما أنواعو ؟96س
 عين البدل ونوعو والمبدل منو في الجمل اآلتيو .\99س
 يداوي المسعُف المريَض جراَحو . -9

 العاقل ال يغتر بالمنصب سطوتو.  -0

 أثار األديب أحمُد اعجاب الحاضرين . -3

 سررُت بالتالميذ أخالقيم . -4

 تدريب
األرَض بيديو كمتييما , وقد طاب نفسًا بعممو  يقمب , وسرني وىو أعجبني المزارع النشيط جدهُ 

, ويرعى  الوفيرويزرع الحبَّ , فيسقي الزرع , ثم يحصد الخير  األرضوكفاحو , فيو يحرث 
من الخيول ,  92دجاجو , و 922بقرات , و 7نعجة ,و 99في المزرعة حيواناتو التي بمغت 

 الجد   واالخالص في العمل . صفةفنعم 
 ارة : استخرج من العب

 .جمعًا ومجرورًا. -توكيدًا ونوعو -معطوفا. -نعتًا.-  بداًل ونوعو-  .تمييزا ممحوظًا  -أ 

 ضميرًا متصاًل , وآخر منفصاًل . - حرفي جر-تمييزًا ممفوظاً  -حرفي عطف وفائدتيما 

 اكتب األرقام الواردة في القطعة بالحروف . - ب

    اعرب ما تحتو خط .  - ج

 

 

           


