
 

 ال تُؤّجل عمل اليوم إلى الغد

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة  
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 الثّاِمنالّصف 
 (6-)أُِحبُّ َوأتََعلَُّم الَعَربِيّة 
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 ال تُؤّجل عمل اليوم إلى الغد

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة  

 
 

  :استعمل التعابير اآلتية في جمل         

 

 _____________________________   َغًدا سأُنَظِّفُ  .1

 _____________________________   أنا ال أُِحبُّ  .2

 _____________________________ ال أَْرَغُب في  .3

 _____________________________  رأَْيُت فِي َمناِمي .4

 _____________________________ في  اإِلسرافُ  .5

 

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

   
..................... ..................... ..................... 
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 الّسؤال األّول
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 ال تُؤّجل عمل اليوم إلى الغد

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة  

 
 

 
 

  :حوّل من صيغة الَجمع إلى المفرد       

 

  (        ُمفرد أْسَماك .1

  (       ُمفرد الديدان .2

  (       ُمفرد الدالفين .3

      (        ُمفرد الحيتان .4

    (        ُمفرد أَْعشاب .5

      (         اجُمفرد أمو .6

    (         ُمفرد أْنَهار .7

 

 :رتِِّب المفردات التالية لتصبح جملة مفيدة                             
 

 ___________________________ . يَـا – أبي – ال – أنَا - أِحبُ  -الِقطار .1

 ___________________________   .الِقطارَ  – رَمى – بعيًدا -سعدُ  .2

    .  في  –سعد  –كبيرة  –رأى  –أنّه  –في   -غرفة   –َمناِمَه  .3

___________________________________ 

.  سيأُخُذكَ  -والدك  –الّسوق  –غًدا  –إلى  .4

_______________________________ 

.  ألعابًا -ال  –تكفيني  –أريُد  –جديدة  –ألعابي  .5

___________________________________ 

 الثالثالّسؤال 
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 الّسؤال الثّاني

 



 

 ال تُؤّجل عمل اليوم إلى الغد

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة  

 
 

 

                     

 

 أمام الجملة الخاطئة فيما يلي:( X) أمام الجملة الصحيحة وعالمة (  √)َضْع عالمة 
 

 .في الماضيالبَْحُر نَِظيفًا كان )       (  .1

 .البَْحُر أْمواُجهُ َزْرقَاُء، َوِمياهُهُ نَِظيفَة)       (  .2

 .إلى الكائِنَاِت الَحيَّةِ النُّفَاياُت تَْنقُِل األْمَراَض )       (  .3

 .َدَعا َسَرطَاُن البَْحِر ُسّكاَن البحر إلى اْجتِماع  )       (  .4

 .اِْعتََرَضْت َسَمَكةُ القِْرِش على فِكْرة الِهْجَرة)       (   .5

 .َصاَح َسعد غاِضبًا: أنا ال أحبُّ القِطار يا أبي)       (  .6

 الهمزة التي تقع في أول الكلمة، تسمى همزة ابتدائية.)       (  .7

 حروف المضارعة هي: أ، ن، ث، ت)       (  .8

 ينصب الفعل المضارع بالفتحة)       (  .9

 أدواُت النَّْصِب هي : أْن ، لـَْن ، َكي، َحتّى، إِّذنْ )       (   .11

 

 

 

 الّسؤال الثالث
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ابِع  الّسؤال الرَّ

 



 

 ال تُؤّجل عمل اليوم إلى الغد

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة  

 
 

 

ب  في الفَراغ   َحرَف النَّْصب  َضْع    :الُمناس 

 
 

 .نُهَاِجَر ِمَن البْحِر إلى البرِّ  ____________ أقتَِرحُ  .1

 

 .تَْقرأَ بُِدوَن اْنقِطَاع   ____________ يا أْحَمد َحاِولْ  .2

تِكَ  ____________ُزْرتَُك  .3  .أَْطَمئِنَّ على ِصحَّ

 .يَُزوَر جّدهُ  ____________َسافََر ُمَحّمد إلى القريَِة  .4

  .َسِة َغًداأَْذهََب إلى الَمْدرَ  ____________ أنَا .5

ف    :كما في المثالالف عَل  َصرِّ

 
 

 .من البيتِ  أَْخُرجَ أنَا لَـْن 

 ._______________________________  أَْنتَ  .1

 ._______________________________   هُْم  .2

 ._______________________________  هُـَو  .3

 ._______________________________  نَْحنُ  .4

 ._______________________________   هَيَ  .5
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 الّسؤال الَخامس
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 الّساِدسالّسؤال 



 

 ال تُؤّجل عمل اليوم إلى الغد

 Naima Mustapha / مصطفى نعيمة  

 
 

 

 :ْكت ْب َما ي ْمَلى َعَلْيكَ ا  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 ...اْنتَهَِت األَْسئِلَة
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 الّسابِعالّسؤال 

 


