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Production écrite 
Compétences : 
‐ Savoir écrire un récit réaliste ou imaginaire en trois parties  
‐ Savoir utiliser correctement les temps du système du présent. (présent passé composé) 
‐ Savoir insérer le vocabulaire des sentiments. 
  

Langue 
‐ Les pronoms personnels (Cahier de langue) 
‐ Les déterminants OF pages 32 à 35 
‐ L’adjectif qualificatif : épithète et attribut (cahier) 
‐ Les fonctions étudiées autour du verbe (Sujet, COD, COI, COS, CCL, CCT, CCM) 
‐ L’accord en genre et en nombre dans le groupe nominal OF pages 124 à 137 
‐ L’accord du verbe avec son sujet OF p. 138 
‐ Le présent de l’indicatif des verbes des trois groupes OF p.48 à 63(conjugaison) 
 
 



 
Classe de 8e  

Travail de Mathématiques 

Manuel : livre de Maths – les nouveaux outils pour les maths – CM1 

Nombres 

Page 25 exercices 17-18-19-20-21-23 

Page 27 exercices 9-12 

Page 36 exercices 4-6-11 

Pages 50-51 exercices 4-6-10-13 

Calculs 

Pages 64-65 exercices 1-2-3-4-10-19 

Pages 74-75 exercices 1-2-4-6-13-14-16-19 

Pages 76-77 exercices 2-7-14-16-19-21 

Pages 84-85 exercices 2-4-5-10-16 

Pages 86-87 exercices 3-9-12-20 

Pages 94-95 exercices 1-2-3-4-8-11-13-17 

Pages 96-97 exercices 2-4-11-15-17-18 

Grandeurs et mesures 

Pages 132-133 exercices 2-5-6-13-15-17 

Page 134 exercices 4-10 

Géométrie 

Pages 148-149 exercices 1-3-5 

Pages 158-159 exercices 3-5-6-7-8-9 

Pages 174-175 exercices 4-5-13-14-15 

Page 177 exercice 3 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سّیدة الجمهور

 الصّف الثامن

 أعمال العطلة الصیفّیة

 دراسة نّص 

 الصّیاُد والسمكُة الذهبّیة

كاَن شیٌخ �عیُش مَع زوَجِتِه الطّیَبِة على شاطِئ البحِر األزَرِق العمیق. و�اَن �صطاُد السمَك، أّما  
 زوجُتُه فكانْت َتخیُط الثیاَب العدیدة.

ها نذاَت   َوُه فاذا ِ�سمكٍة ذهبّیٍة قد َعِلَقْت فیها. بدَأْت حیوٍم، ألقى الشیُخ شبَكَتُه في البحِر، ثمَّ َشدَّ
"أِعْدني أیُّها الشیُخ إلى البحِر، فأعطیَك �لَّ ما تْسأُلني." ُدِهَش �ما َسِمَع وأْفَلَتها  تتَكلَُّم �أنَّها إنساٌن وتقول:

 ِرِك، ال أر�ُد منِك شیئًا.""عودي إلى ِد�ا ثمَّ قاَل لها:

.  حیَن َعِلَمِت الزوجةُ �األمِر، َغِضَبْت وقاَلْت َلُه:  "ُعْد فوراً إلى السمكِة واْطُلْب إلیها �وخاً على األَقلِّ
قًة. أال َترى أنَّنا نعیُش في َخْیمة؟" فكاَن لها ما ُتر�د. لِكنَّها لْم َتْقَنْع �الكوِخ بل َطَلَبْت أن تكوَن ملكًة أنی

وَجَعَلْتها تْسُكُن قْصرًا عظیمًا ُ�حیُط �ِه الحّراُس المسلَّحوَن. أّما هَو فقد َطَرَدْتُه من  اْسَتجاَبِت السمكُة ِلَطَلِبها
 القصِر ألنَُّه صّیاٌد فقیر.

 سیَِّدَة البحاِر ذاَت صباٍح، اْسَتْدَعِت الزوجُة زوَجها وأَمَرْتُه �أْن یْنُقَل إلى َسَمَكِتِه رْغَبَتها �أن تصِبحَ  
 و�أْن تصیَر السمكُة الذهبیَُّة خاِدَمَتها اّلتي تنفُِّذ أواِمَرها. ولّما َنَقَل الزوُج رغَبَة الملكِة إلى السمكِة، لْم َیْلقَ 

 منها جوا�ًا بل رآها تختفي ِ�صْمٍت في البحر.

وَزوَجُتُه العجوُز على عتَبِة  ةَ َمَته القد�موأخیرًا عاَد إلى قْصِر زوَجِتِه فلْم َ�ِجْدُه بل شاهَد مكاَنُه خیْ  
 �اِبها.

 الكسندر بوشكین

 

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨        مدرسة سّیدة الجمهور

 الصّف الثامن

 أعمال العطلة الصیفّیة

 دراسة نّص 

 الصّیاُد والسمكُة الذهبّیة

 :أسئلة حول النّص 

 .للبحرإستخرج من المقطعْینِ  األّول والثاني الحقل المعجمّي  -١

 ؟�َم َوَعَدِت السمكُة الذهبّیُة الشیخ -٢

 .هل �اَن الصّیاُد قنوعًا؟ إستخرج دلیًال یؤ�ُِّد ذلك -٣

 ؟لماذا أعاَدِت السمكُة الملكَة إلى خیَمِتها -٤

 .إستخرج تشبیهًا من المقطع األّول -٥

 :وردت في النّص العبارَة اآلتیة -٦
  أن تكوَن ملكًة."طلَبْت  بلتْقَنْع �الكوِخ  لكّنها لم" 
 علَقْت فیها."قد�سمكٍة ذهبّیٍة  فاذاشدَّ الشبكَة نحوُه  "

 .اكتْب جملًة على غرارها مستعمًال ما أشیَر إلیه �خطّ 

 :حّدد في القّصة -٧
ل  الوضع النهائيّ  - العنصر المبدِّ

 ؟ما العبرُة اّلتي تعلَّمَتها من هذا النّص  -٨

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سیدة الجمهور

 الصف الثامن

 أعمال العطلة الصیفّیة

 دراسة نّص 
ْل في ما ال �عنیك  ال تَتّدخَّ

الحقِل القر�ِب حّتى في كاَن في إحدى القرى راٍع فقیٌر، اسُمُه توما. و�اَن َیْرعى ِخراَفُه �لَّ صباٍح  
 ُیر�َحُه منها.َضِجَر من حیاِتِه وَطَلَب إلى هللا أن 

ذاَت یوٍم، و�ینما �اَن ناِئمًا في ظلِّ شَجَرٍة، أحسَّ ِبَیٍد َتُهزُّ َ�ِتَفُه وَتْحِمُلُه إلى بالٍد غر�َبٍة. ولّما  
، و�اَن �شُعُر �جوٍع رأى أماَمُه مطَعماً  وهناكَ  اْسَتفاَق، لْم َ�ِجْد ِخراَفُه. فَمشى حّتى َوَصَل إلى مدیَنٍة �بیرةٍ 

"أنا جائٌع �ثیرًا لكنَّني ال أملُك الماَل ِلِشراِء  "ماذا ُتر�ُد؟" فأجاَ�ُه: َج إلْیِه صاِحُب المطعِم وَسَأَلُه:شدیٍد. خرَ 
ُل على ما ُتر�ُد ماًال. َسَتْحُص  نطُلبُ ال  في هذِه المدینةِ  "نحنُ  ردَّ صاحُب المطعِم وقاَل َلُه: ."المأكوالتِ 

َل في ما ال  ثمَّ َذَهَب عنَد الخّیاِط وطَلَب  �عنیَك." َفِرَح توما وَدَخَل المطَعَم وأَكَل حّتى َشِبَع.َشْرَط أن ال تَتَدخَّ
 َثْو�ًا جدیدًا، فكاَن َلُه ما ُیر�د.

، والقّطاُف �قطُف العنَب الناضَج وغیَر الناضِج. تاَ�َع توما َطر�قُه إلى أن َوَصَل إلى َ�ْرِم ِعَنبٍ  
"ماذا تفعُل أیُّها الرجل؟ أَتْقِطُف عَنبًا ناضجًا وغیَر ناضج؟" نَظَر إلیِه القّطاُف  إقَتَرَب منُه توما وصاَح �ه:

هِ  وأجاَ�ُه: ُل في ما ال �عنیك؟" وَضَرَ�ُه ضْرَ�ًة قو�ًة على َخدِّ  "أنا أعرُف ماذا أفعُل، ولكْن أنَت، لماذا تَتَدخَّ
َق قلُبُه من األلمِ   .َفَتَمزَّ

َیٍد َخِفیٍَّة َتْحِمُلُه وُتعیُدُه إلى ِخرافِه ِبِثیاِ�ِه العتیقِة وِحذاِئِه القد�م وهو َ�شُعُر وفي الحال، أَحسَّ توما بِ  
 �الجوِع الشدید........

 كرم البستانيّ 

 

 

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سیدة الجمهور

 الصف الثامن

 أعمال العطلة الصیفّیة

 دراسة نّص 
ْل في ما ال �عنیك  ال تَتّدخَّ

 :حول النّص أسئلة 

 ر�َع مفرداٍت تتعلَُّق �األطعمة.إستخرج من المقطع الثاني أ -١

 هل �اَن توما مسرورًا في حیاِتِه؟ إستخرْج دلیًال یؤ�ُِّد ذلك. -٢

ْر إجاَبَتَك. -٣  أعِط ِصَفًة مناسَبًة لصاحِب المطعِم وَ�رِّ

ِه؟ -٤  لماذا َضَرَب القّطاُف توما ضْرَ�ًة على َخدِّ

د في هذه القّصة: الوضع األولّي  -٥  الوضع النهائّي. -حدِّ

 إستخرج من المقطع الثالث تعبیرًا مجازّ�ًا. -٦

 ال تتدّخل في ما ال �عنیك." شرَط أن"سَتْحُصُل على ما تر�د  وَرَدْت في النّص العبارة اآلتیة: -٧
 ا مستعمًال ما أشیَر إلیِه �خّط.أكتب جملًة على مثاِله

ْلَت یومًا في أمٍر یتعلَُّق �أهِلَك وال �عنیَك أبدًا. فغِضَب والُدَك منَك وعاقَبَك. -٨  تَدخَّ
 ما هو هذا العقاب وما �انْت رّدُة فعِلَك؟

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سیدة الجمهور

 الصف الثامن

 أعمال العطلة الصیفّیة

 دراسة نّص 
 َلْن َتموَت الَشَجَرة

أنَّ أ�اُه َسَیْقَطُع َشَجَرًة َ�بیَرًة في َحد�َقِة الَبْیت. ساَر في الَشواِرِع، َفَرأى َسمیٌر ُ�كاًء ُمر�ا حیَن َعِلَم  َ�كى 

َعِة الُمْقِبَلِة ُمَتباِطَئًة في الَسماِء، َفقاَل َلها: "أبي َسَیْقَطُع َشَجَرَة الَحد�َقِة، َأْمِطري َعَلْینا َیْوَم الُجمْ  َتْمشيَغْیَمًة 

َل َقْطَعها  الَغْیَمُة َوقاَلْت: أنا آِسَفٌة، ِعْندي َعَمٌل في الَبَلِد الُمجاِور. َضِحَكتِ ". َعسى َأْن ُیَؤجِّ

َوفي َصباِح َشَجَرَتُه ِمْن دوِن َجْدوى.  ُیْنِقذُ َ�َحَث ِطواَل الَنهاِر َعمَّْن ًنا َشدیًدا َ�ْعَد أْن َسمیٌر ُحزْ  َحِزنَ  

الُفؤوُس الَمْسنوَنُة َتْنهاُل و َیْوِم الُجْمَعِة، َظلَّ َسمیٌر في ِفراِشِه، َوَأَخَذِت األْرُض َتْهَتزُّ َتْحَتُه �الَضر�اِت الَقِو�َِّة، 

 لَشَجَرة...على ِجْذِع ا

اّلتي َسَقَطْت  َلُه ِفْكَرٌة، َسَیأُخُذ َحبًَّة َ�بیَرًة ِمْن ُحبوِ�ها َخَطَرْت َلْم َیَنْم َسمیٌر ِتْلَك الَلْیَلَة، َوفي الَصباِح،  

َقلیًال، َنَقَلها إلى َمكاٍن آِمٍن في َرْت ْسقیها، َحّتى إذا َنَمْت َوَ�بُ أْثناَء الَقْطِع، َوَ�ْزَرُعها في ِوعاٍء َفّخاِريٍّ َو�َ 

 الَحد�َقِة، َفصاَح َفِرًحا: "َلْن َتموَت َشَجَرتي، َلْن َتموت". 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سیدة الجمهور

 الصف الثامن

 أعمال العطلة الصیفّیة

 دراسة نّص 
 َلْن َتموَت الَشَجَرة

 :األْسِئَلِة التاِلَیةإْقَرأ النصَّ َجیًِّدا ُثمَّ أِجْب َعِن 

 ِلَم َلْم ُتساِعِد الَغْیَمُة َسمیًرا؟  -١

 ِلماذا َحِزَن َسمیٌر ُحْزنًا َشدیًدا؟  -٢

 ما الِفْكَرُة اّلتي َخَطَرْت َلُه في الِنهاَ�ة؟  -٣

لِ  -٤  . َتْعبیًرا َمجاِز��ا َوآخر حقیقی�اِمَن الَنّص  إْسَتْخِرْج ِمَن الَمْقَطِع األوَّ

 َوَرَدْت في النّص ُجْمَلة:  -٥

 َ�َحَث ِطواَل الَنهاِر َعمَّْن ُیْنِقُذ َشَجَرَتُه". َ�ْعَد أنْ "َحِزَن َسمیٌر ُحْزًنا َشدیًدا 

 إَلْیِه ِ�َخّط.  ألِّْف ُجْمَلًة على ِمثاِلها ُمْسَتْعِمًال ما ُأشیرَ 

ْل ِمَن الماضي إلى الَمضاِرع َواْضَبطْ  -٦  :َحوِّ

 َم أنَّ أ�اُه َقَطَع َشَجَرًة.حیَن َعلِ َحِزَن َسمیٌر  -

 أَحبَّ َسمیٌر األشجاَر َوحاَفَظ َعَلْیها. -

 ما تحَتُه َخّط في النّص. أعرْب  -٧

 أعِط األفعال الخمَسة للفعل "َ�ْقَطُع" َواْضُبْط �الَشْكِل التاّم. -٨

 ألِّْف ُجْمَلًة مفیَدًة فیها ِفْعٌل مضارٌع َتكوُن عالَمُة َرْفِعِه الَضمَّة المقّدرة على الیاء للِثَقل، -٩
 َوأْخرى فیها ِفْعٌل ماٍض َمْبِنّي على الُسكون.

 حّول األسماء النكرة في الجملة اآلتیة إلى المعرفة وأضبط �حر�ات اإلعراب: -١٠
 خطیٍر، َوقاَدْتُه إلى َمخَفٍر َقر�ٍب. َقَبَضْت ُشرِطیٌَّة على ِلّصٍ 



 

 إستبدل �الكلمة المشار إلیها �خط الكلمة المقترحة غّیر ما یلزم واضبط �حر�ات اإلعراب: -١١

ُد   بوَن)(الطیّ ِبَتشییِد ِبناَ�ٍة َجمیَلٍة.  الطّیبُ قاَم َهذا الُمَتَعهِّ

 اآلتیة:ضع خط�ا تحت النعت وخّطین تحت المنعوت في الجمل  -١٢

 ُ�َشّجُع المعّلموَن المحّبوَن تالِمَذَتهم على الَعَمل. -

 الحفَلَة الراِقَصَة. ُ�غاِدُر العاِزُف الالمعُ  -

 :الموضوع -١٣

ُل ِمن ُلْعَبٍة إلى أخرى، َغیَر ُمْهَتمٍّ   َخَرْجَت َیوًما بِرْفَقِة والد�َك إلى مدینِة المالهي، وُرْحَت َتَتَنقَّ

األهِل �االبتعاِد َعْنهما. ولكْن َحَدَث أْن َخَرْجَت ِلِشراِء المَثلَّجاِت وَلّما أَرْدَت أْن َتلَتقَي ِ�أهلَك ِبَنصائِح 

 َلم َتِجدهما...

َة مَعبًِّرا عن الخوف الذي َشَعْرَت ِ�ِه والّدرس الذي َتَعلَّمَتُه، خاِتًما بنها�ٍة سعیدة.  أسرد هِذِه الِقصَّ

 

 :الجّر المناسب أمُأل الفراَغ �حرفِ 

 الغا�ةِ .... ...... رفاِقِه. وفیما هم یبحثونَ  .......... عةٌ الصیِد یومًا، ترافُقُه جـما .......... خرَج فؤادٌ 

�طاردوَنُه. طاَلِت الُمطاَرَدُة ولم  طر�دٍة �صطادونـها، شاهدوا غزاًال َ�قفُز أمامهم هار�ًا، فراحوا.... ......

 ـِه........... اللحاقِ .... ...... یتمّكنوا
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 دراسة نّص 
 الَعّم نجیب

قََّقْت أصاِ�َعُهما الَعنیَدَة َوَ�داِن شَ  ،لُه شاِر�اِن َ�ْقَهراِن الزماَن، َوُسْمَرةٌ َرَسَمْتها على َجبیِنِه َشْمُس الر�فِ  

ْأُسُه َ�َأنَُّه رَ عیناِن ال ُ�ْمِكُنَك أْن ُتَمّیَز َلْوَنُهما ِمْن َلْوِن الَصَنْوَ�َرِة. ِجْسُمُه َمْر�وٌع وَ قساَوُة األّ�اِم. َوللَعمِّ َنجیٍب 

َ�یَف . َتْجِلُس ِ�ُقْرِ�ِه َفَتَتَمنَّى أْن َتْبقى ِلَتْسَمَع َأْخباَرُه: َتلٌَّة َغّطاها الثلُج، َوَحدیُثُه ُحْلٌو َمليٌء �الِقَصِص الَطر�فةِ 

یوَم، َة. َوالَن الُلْقمَ  الَقْمِح. �اَن َ�موُت ِلیَؤمِّ اَن َیْذَهُب ِمَن الَضْیَعِة إلى َصیدا ِلَیْحِمَل على َظْهِرِه ِ�ْیًسا ِمنَ ك

ِ َیْنَتِظُر على الباب. َكما َ�قوُل، في ُ�لِّ �یسِ   ُنفا�اٍت َرغیٌف َأو َرغیفاِن، َوَغَضُب للااَّ
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 دراسة نّص 
 الَعّم نجیب

 :أسئلة حول الّنّص 

؟ماذا َوَصَف الكاِتُب في شَ  -1  ْكِل الَعمِّ َنجیب الخاِرجيِّ

ْم َدلیالً   -2  ِمَن النّصِ ُیْثِبُت إجاَبَتَك. ما �اَن َلْوُن َعیني الَعمَّ َنجیب؟ َقدِّ

 ْسِتماَع إلى الَعمِّ َنجیب؟ُ�ِحّبوَن االالناُس ِلماذا �اَن  -3

. ماذا َ�ْقِصُد الكاِتُب ِبَهِذِه العباَرِة؟   َألِّْف إْسَتْخِرْج َتْشبیًها ِمَن النَ   -4  َجْمَلًة ُمفیَدًة على ِغراِرها. ّصِ

 إْسَتْخِرْج ِمَن الَنّصِ َتْعبیًرا َحقیقی�ا َوَتْعبیَرْ�ِن َمجاز�َّْیِن.  -5

 یاِتَك َلُه.راِد عائَلِتَك ِمْن َحْیُث الَشْكِل الخاِرجيِّ َوالداِخليِّ َواْذكْر َتَمنّ ِصْف َأَحَد َأفْ   -6

 :قواعد

1-  :  اْسًما مَؤنًَّثا َیْنَتهي ِ�َعالَمِة تْأنیٍث َوآَخر ال َیْنَتهي ِ�َعالَمِة َتْأنیث. -إْسَتْخِرْج ِمَن النّصِ

2-  :  اْسًما في الُمَثّنى. -إْسَتْخِرْج ِمَن الَنصَّ
 اْسًما في َجْمِع الَتْكسیر. -
 اْسًما في الَجْمِع الُمَؤنَِّث الساِلِم. -

 إْنَسِخ الَمْقَطَع اآلتي َواْسَتْبِدْل �الَكِلَمِة الُمشاِر إلیها ِ�َخطٍّ الَكِلَمَة الُمْقَتَرَحَة ُمغّیًرا ما َیْلَزم: -3

ى صیدا ِلَیْحِمَل على َظْهِرِه �یًسا َأْخباَرُه: َ�ْیَف �اَن َیْذَهُب إل ِلَتْسَمعَ  ِ�ُقْرِ�هِ  َتْجِلُس 

َن ُلْقَمَة العیِش. (ِ�ُقْرِ�ها)  ِمَن الَقْمِح. �اَن َ�موُت ِلیَؤمِّ

ْر ِ�تاَ�َة التاء في ُ�لٍّ ِمَن الَكِلَمَتْیِن اآلِتَیَتْیِن: -4  الَضْیَعة  - َشقََّقْت   برِّ

 َوصَل الَمدعّووَن إلى الَحْفَلِة. أْعِرب: -5
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 أعمال العطلة الصیفّیة

 قواعد

َطو�َلًة في ُغْرَفِتها.  ساعاتٍ  أْمَضْت . فَحِزَنْت َوراَحْت َتْبكي. الَجدیَدةَ  الُلْعَبةَ  أضاَعتِ  الَصغیَرةُ  الِطْفَلةُ  

. ِعْنَدها، َشقَِّت الَبْسَمُة َطر�َقها إلى َشَفَتْیها، ُثمَّ َجمیَلةٍ  َعلى اْبَنِتِهما، َوَوَعداها ِ�ِقطَّةٍ  الَحنونانِ الواِلداِن أْشَفَق 

، فیِه ِثیاٌب َقد�َمٌة، َفْوَقُه ُرفوٌف َعدیدَ  .  َسلَّةً  َتَذكََّرْت ثّم  ةٌ َنَزَلْت إلى الَقْبِو َحْیُث ُصْندوٌق َخَشِبيٌّ  الفتاةُ ِمْن َقشٍّ

َرْت أْن َتْجَعَل ِمْنها َسر�ًرا رائًعا ِلْلِقطَِّة   الَبْیضاِء. َقرَّ

 

 :إْسَتْخِرْج ِمَن الَنّص  -١

 .......................  ........َق َمْنعوَتُه وحّددهما: ..............طابَ  نعًتا

 .......................  ......................طاَبَق َمْنعوَتُه وحّددهما: لم �نعًتا 

 .......................  ......................مبتدأ وخبًرا وحّددهما: 

 اسًما في المثّنى: .......................

 اسًما في جمع المؤّنث السالم: ....................

 

 :حّول الجملة اإلسمّیة إلى فعلّیة و�العكس واضبط -٢

 .الَجدیَدةَ  الُلْعَبةَ  أضاَعتِ الَصغیَرُة  الِطْفَلةُ  -

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

 َعلى اْبَنِتِهما. الَحنونانِ الواِلداِن أْشَفَق  -

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



 :إستبدل، غّیر ما یلزم واضبط -۳

 األطفاُل) –(الطفلتاِن  الَجدیَدَة. ُلَعَبها الَصغیَرُة أضاَعتِ  الِطْفَلةُ  -

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

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

 

 :ف جملًة فیها مبتدأ في المثّنىألّ  -٤

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

 

 :أعرْب ما َتْحَتُه َخّط في النّص  -٥

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

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

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