
 

 (ةـــــوب واللغــــاحلاس) ورقة عمــل يف مــادة اللغـــة العربيـــة
 (7102 – 7102التاسع األساسي )

 الفهم و االستيعاب:
 الهتابة(؟ - امليظاز - مً )العجلة ىطاٌ نالًّاخرتع اإل مَل -1 :أوال

 اعتاد االُطاْ اخرتاع أدٗات ًطاعدٝ فاخرتع اهعجوٞ هٚتٌلّ ًّ ُقى األشٚا١ اهجقٚوٞ ٗاالُتقاي ً٘فسا اه٘قت ٗاجلٔد ٗحقق     

 اهطسعٞ ٗاخرتع املِعاز فٌِٟ قدزتٕ عوٟ اهسؤٙٞ.    

 غة أداة هلا؟خسى اليت تهوٌ الل", فنا األموز األ اللغة ليطت أداة تواصل فخطب " قال الهاتب يف املكطع األول: -2

ٗ احل ب  ٞ هجقافات اهش٘ع ٛ احلافع  ٓٗ  َ ٘ٙس اهع٘و ٗ تط  ْ ِ٘ ٗاهف ٝ إلبداع اآلداب  ٛ أدا ٗٓ ٕ ٌٚ ٗتط  ٕ ٗتعرب عِ  ٞ ٗدق ض٘ح  قى االُفعاي ٘ب ٛ ِت ٔا .فٔ ٙت ٞ هل٘ ًو  ا

 ", وضح ذلو؟ ول ٍو لإلىطاٌ الري يطتخدو احلاضوبالدوز األ " -3

     ِّ  عٔا باالضتدداَ املفٚد.ألُٕ ال بد أْ ٙػرٙٔا باهرباًج ٗ ٙط

 ما فائدة لعب األطفال على احلاضوب؟ -4

ٞ اهتعا ٕ ضسع ٗ تعٌو ٕ باحلاض٘ب  ٕ فخطب بى تسبط ٖ األهعاب ال تطٚو ر ٗٓ ٕ شاط  ُٝ ّ حد ٗ تصٙدً   ٕ دازك  ًٜ ٗتق٘  ٕ عٚ  ٗٛ ٔا تٌِ ْ األهعاب أغوب ٕ.أل ع  ًىً 

 متى تتخكل الغاية املسجوة مً احلاضوب؟ -5

ِّ زٝ فًِٚافعِدًا تلْ٘ بسادلٕ ًتط٘ ًٞٗ ًش ِٞ ٗ ًعدًٝ ق  اهفصٚخٞ تطاعد عوٟ تقوٚص اهف٘ازق بني اهفصٚخٞ ٗ اهعاًٚٞ. باهعسبٚ

 أوزد الهاتب يف املكطع الجاىي عددا مً فوائد احلاضوب اذنسٍا ,ثه أضف إليَا فوائد أخسى. -1 ثانيا:

 امللتبات ٗ ٙوػٛ احل٘اجص ٗاحلدٗد. تعٌٍٚحفغ املعوً٘ات ٗ ٙعسفِا احلضازات األخس٠ ٗ ٙطاعد عوٟ      

 يو يف ٍرا الكول؟ ما زأ ضخسية", ٍو بعصًا إٌ احلاضوب ليظ معجصة, وليظ بإمهاىُ أٌ يصيع معجصة ,وما"جاء يف اليص:  -2

 ُطاْ ٗ ٓ٘ اهرٜ ٙط٘عٕ.ٓرا اهق٘ي ألْ احلاض٘ب ًّ صِع اإلأُا أؤٙد      

 رتاضية؟نيف تيظه أوقاتو إذا نيت مستبطا مبدزضة اف -3

 أضتٚقغ صباحا حتٟ أٗفس اه٘قت هوت٘اصى ًع املدزضٞ.

 املعنى اللفظي و الداللي:
 حدد معيى الهلنة امللوىة يف نل مً العبازات اآلتية: -1

 شٚا١.عازضٞ خشبٚٞ ت٘ضع عوٚٔا األ ميأل  رفا مً رفْف امللتب٘:-

 ًّ اهطٚ٘ز. ضسبًا يف الضناء: حملقًا شاٍدت رفًا-

 .أَلٗ تأْل َقَسَب رفٔفًا رائعًا:رف لٌْ اليبات -

 تي:ٍات مسادف ما حتتُ خط فينا يأ -2

 ق٘ٝ. تشٓد مً حدٗ ىشاطُ: -

 .ميدُّ ٓشّد احلاصْب الطفل مبفزدات جدٓدٗ يف عامل املعزف٘ التقئ٘: -

 إحلاَ. بْصاط٘ احلاصْب صٔتنلً الطفل مً إتقاٌ العزبٔ٘: -

 تي:ني يف اللفظ مما يأدتني متشابَما االختالف يف معيى نل مفس -3

 صٗد بٕ املطافس هفرتٝ قصريٝ.ت: ًا ٙالُعجل٘-: اهطسعٞ, الَعجل٘-اهُعجوٞ(  -)اهَعجوٞ-

َٔج- ِٔج(-)َُ ََج-ُ َِج-, َم: َضَوَى  ًّ اهتعب. ِظَف: تتابع اهََّى

 تدريبات لغوية:

 تػرٙٞ. :ٖغّذت ًباهػٞ, :ىبالغ اقتضا١, :ٓقتضٕ تعبري, :زُتَعبِّ   ٍات مصادز األفعال اآلتية: -1

 عى.ًَف :معْل اهٞ,فعَّ :ىظارٗ ًِفعاي, :ِميظار اضتخسج مً املكطع األول ثالثة أمساء آلة, واذنس وشٌ نل ميَا. -2

َْ-دَّو : االداة( - تيني - دائنا(حدد جرز نل مً الهلنات اآلتية .ثه اضتخسج معيى نل ميَا -3 َٖ-من  .أد

 التذوق:
 و ما الري يدل على ذلو؟ ُ الهاتب احلاضوب؟مب شبَّ قال الهاتب عً احلاضوب:)ال بد مً إىطاٌ يغريَا بالربامج(. -1

 باهلا٢ّ احلٛ ,كوٌٞ تػرٙٔا. 
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 (اءـــت املــق حتــحدائ) مــادة اللغـــة العربيـــةورقة عمــل يف 
 (7102 – 7102التاسع األساسي )

 الفهم و االستيعاب:
 اهشعب املسجاُٚٞ. ما الهلنة املفتاحية يف اليص؟ -1 :أوال

ٟ بطاط اشزق. عً حدائل املاء شهال و لوىا؟مب ميص الهاتب حدائل االزض  -2 ٟ متتد عو ٗ أشلاهلا شت  ٞ ٔا خمتوف ُ٘ا ٗ أه  ٞ ع ًتِ٘ ْ أشلاهلا   بأ

 صد٘ز بال شم ًّ اهلوظ هلِٔا ًّ صِع أحٚا١ ٗ ٓٛ أحٚا١ حٚ٘اُٚٞ صػريٝ حٚٞ ًا بقٚت مب عسف الهاتب الشعب املسجاىية؟  -3

 اه٘ذج ,بٚضاٜٗ اهشلى ط٘هٕ جص١ ًّ اهب٘صٞ.يف املا١ ٙبدأ احلٛ ًِٔا حٚاتٕ ٗهٕ ق٘اَ اهف    

ْ  أيً توجد الشعب املسجاىية؟ ونيف تتهوٌ؟ -4 ٔا إىل بعض, بالٙني بالٙني, فتلِِِ٘ ُات بعض ٘ا ٖ احلٚ ر  َٓ جد يف اهبخاز, تق٘  ٘ت

ٖ األ      ر ٗ مت٘تٓ  ٓا.املطتعٌسات,  ٍ غري ٓا ث ٔا غري ٚا١ ,فٚدوف  ح

 ٗزا٢ق  ٌىَضِخحٚح املا١  اّلإٚا اهلادٜ ٗ اهلِدٜ ٗ ال ت٘جد ٘ز اجملاُٚٞ تلجس يف احملاهصد ايً يهجس وجود الصخوز املسجاىية؟ -5

 دافئ ٗ كرهم ت٘جد بلجسٝ يف اهبخس األمحس ,األًس اهرٜ جعى فٕٚ املالحٞ خطسٝ.    

 ًجال. حدٙجٕ عّ اهصد٘ز املوُ٘ٞ  مً احلكائل العلنية. اذنس ما وزد ميَا يف املكطع الجالح. قدو اليص بعضًا -6

 ميص العبازات الصخيخة مً العبازات املغلوط فيَا فينا يأتي وفل ما وزد يف اليص: -1 ثانيا:

 (صححدا٢ق اهبخس صِعت أه٘أُا اعتباطا.) 

 بقٛ هُٕ٘)خطأ(. د شلوٕ ٗإذا أخسج ًّ املا١ جص١ ًّ اهشعب املسجاُٚٞ فَق 

 .)األحٚا١ اهصػريٝ اهيت تلْ٘ اهشعب املسجاُٚٞ تبين هِفطٔا  بٚ٘تا ذات أشلاي ًقببٞ)صح 

 ما تفطري نال مما يأتي: -2

 بطبب صػس ٓرٖ األحٚا١ ٗ دقتٔا. :جمتنعًا رؤٓ٘ عني اإلىضاٌ الشعب املزجاىٔ٘ ىبتًا-

 هلجسٝ اهصد٘ز املسجاُٚٞ فٚٔا. : خطْرٗ املالح٘ يف البخز األمحز-

- ٗ ً اىضداد ميافذ املاء دّىَا للزسقحٔا ٘ بالزغه م ٛ. :بعض كائيات الشعب املزجاىٔ ٔا حتٌى اهطعَا ًّ حٛ إىل ح ٘ات بِٚ ِان قِ  ألْٓ 

 (جشٓزٗ مزجاىٔ٘-صخْر مزجاىٔ٘-مضتعنزٗ مزجاىٔ٘-شعب مزجاىٔ٘) زتب تصاعديا مً حيح اليشوء ما يأتي: -3

 ٝ ًسجاُٚٞ.جصٙس-صد٘ز ًسجاُٚٞ-شعب ًسجاُٚٞ-ًطتعٌسٝ ًسجاُٚٞ
 مب جتيب الهاتب عً تطاؤلُ يف املكطع األول: نيف حتكل حلدائل املاء ٍرا االتطام؟ -4

 يف ٓرا اهلْ٘ ًّ اهعجا٢ب ٗاهلا٢ِات اهيت خوقٔا اهلل اهلجري ًّ االتطاق.     

 املعنى اللفظي و الداللي:
 خسج بالطيف( - خيسج على الكاىوٌ - العلهخيسج يف  - ما معيى نل مً الرتانيب االتية: )ختسج الصخوز مً املاء -1

 .َٙتٌسَُّد خيزج علٙ القاىٌْ:,   . زفعٕ. :خزج بالضٔف,   ٙتعٌق ٗ ٙدخى. خيزج يف العله:,  تِفصى. ختزج الصخْر مً املاء:    

ٞ ) اخرت االجابة الصخيخة مما يأتي: -2 ذا االتضاق؟(يف ق٘ي اهلاتب: )االتضاقكٌو ُتعَا ٗا االجتٌاع. (تعين: كٔف حتقق هلا كلٍ   اال

 تدريبات لغوية:
 : ٙطتفعى.ٓضتقز: االفتعاي. االىتقال: االُفعاي. االىطالق يطتكس(. -االىتكال -شٌ نال مً الهلنات: )االىطالم -1

 (:أجدادٍا-داجملّض-متلافل٘-ّجْد)  زتب الهلنات اآلتية حبطب تطلطل وزودٍا يف معجه يأخر بأواخس الهلنات: -2

 ًتلافوٞ.-4-ٗج٘د-3-دّطاجمل-2-أجدادٓا-1       

 ٌز.ِ٘: ُححْراء, ٌزُص: ُججشٓزٗ: ًٚاٖ, ماء: أجساَ, جزو امجع نال مما يأتي: -3

 التذوق:
 (احلْر ِبٔض الياصع كأىُ جباّميَا األ) حدد أزناٌ التشبيُ يف الصوزة اآلتية, ثه مسُ: -1

  : جباٖ احل٘ز.املشبُ بُ-: كإُٔ.أداٗ التشبُٔ-.الياصع -: االبٚضّجُ الشبُ-: ًِٗٔا. املشبُ-

 )حفغ(اهبعد عّ اخلٚاي.-امل٘ض٘عٚٞ-شٚ٘ع املصطوخات اهعوٌٚٞ-اضتعٌاي االهفاظ اهدقٚقٞ  مً مسات األضلوب العلني: -2

 )حفغ( اخلٚاي. اجلِ٘ح إىل-بسٗش ذات اهلاتب -اضتعٌاي األهفاظ امل٘حٚٞ-اضتعٌاي األهفاظ اهسقٚقٞ دبي:مً مسات األضلوب األ    

 ع بٌِٚٔا.ٌََج ع بني نليَنا؟َنص أحد ٍريً األضلوبني أو َجٍل التصو الهاتب يف الّي -3

ٌّ ي ٍرا األضلوب؟ماذا ىطّن -4  ب.ٛ ٓرا األضو٘ب :األضو٘ب اهعوٌٛ املتأدُِّط
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