مذكرة مراجعة
لمادة ( :اللغة العربية)
الفصل الدراسي األول
للصف التاسع
للعام الدراسي 2022-2021:
(مدير المدرسة د\إبراهيم الجوارنة )
(وكيل المدرسة أ\ياسر مسلم )
(منسق المادة أ\ هشام عطايا )
(إعداد المعلمة  :أسماء مهاود)

ورقة عمل لغة عربية للصف التاسع
الشعبة ..............

اسم الطالبة.............. :

درس ( :المناورة)
السؤال األول  :اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن االسئلة التي تليها؟
وقفت عربة اإلسعاف ونزل منها رجالن باهتمام وحيوية أمرا الناس باالبتعاد فتباطؤا في
الرجوع إلي الخلف تقدم الرجالن إلي الجسد المسجي حركا ذراعيه ووضعا أذنيهما علي
التوالي فوق صدره أعادا تحريك الذراعين فتح احدهما عين الرجل انطلقت بعض
الضحكات من الحلقات الملتفة حول الجسد المسجي وصرخ احد الرجلين في الناس ثم قال
:مات الرجل!
أ-استخرجي من النص القطعة السابقة:

كلمة ضدها :مشكلة............................كلمة معناها :المكيدة...........................كلمة علي وزن :فعللت........................اسم فاعل :غير ثالثي.........................ب-ما هي نوع المفارقة الموجودة في القصة؟.............................
ت-ما وزن كلمة المسجي...................................................:
السؤال الثاني  :كررت كلمة المسجي اكثر من مرة فعالم تدل؟

.................................................................................
السؤال الثالث :أ-هو حل موفق "ما هذا الحل ؟.....................................
ب-من صاحب الحل األمثل؟...........................................................

ت -صنف الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي بحسب الوظيفة النحوية التي تعبر
عنها؟
-ليكون بجانب الجسد المسجي

()...........................

 -فجروا يمينا ويسارا

()...........................

 -كتم العارفون الحيلة بالضحك

()...........................

السؤال الرابع :ماذا تعني كلمة المناورة؟

.................................................................................
*قارن بين :
*المفارقة
اللفظية....................................................................:
.............................................................................
* المفارقة
السياقية...................................................................:
.............................................................................
* المفارقة
الدرامية...................................................................:
.............................................................................

ورقة عمل لغة عربية للصف التاسع
الشعبة ..............

اسم الطالبة ..............

من درس( :الدرس األخير )
السؤال األول :إقرائي النص التالي ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه؟
حينما اتخذت طريقي إلي المدرسة ذلك الصباح ,كنت متأخرا للغاية ,وارتعدت
وأنا أتخيل ما ينتظرني من توبيخ شديد خاصة وان السيد (هامل) قال انه
سيسألنا في أسماء الفاعل والمفعول ,وهو ما لم أكن افقه فيه شيئا فكرت لوهلة
في الهرب وإمضاء بقية النهار في الخارج األسوار متمرغا في أحضان الطبيعة
بكل جمالها وعنفوانها.

-مرادف كلمة:وهلة............:

مفرد كلمة:أسوار........:

مرادف كلمة :متمرغا,...........:عنفوانها...........:
ما تعريف كلمة قصة؟................................................................
وما هي أنواعها؟................................................................
*وما هي عناصرها؟
.........................................................................
.........................................................................

السؤال الثاني :اذكري شخصيات القصة؟

()..........................
()..........................
السؤال الثالث:اذكري الفكرة المحورية للنص؟

.....................................................................
*ما هي العبرة المستفادة من هذه القصة؟
.........................................................................
السؤال الرابع :لخصي القصة بأسلوبك موضحه رائيك فيها؟

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

ورقة عمل لغة عربية للصف التاسع
الشعبة ...............

اسم الطالبة ..............

(كتابة مقال)
الصحة نعمة من هللا ,يجب على كل واحد منا الحفاظ عليها,وان يشكر
هللا الذي وهبها له ,وان يجتهد لتجنب ما يضر صحته.
س :اكتب مقاال عن الصحة ,وضرورة الحفاظ عليها ,وطرق الحفاظ عليها.

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

ورقة عمل لغة عربية للصف التاسع
الشعبة ...............

اسم الطالبة ................

من درس ( مكارم األخالق )
ديوني في أشياء تكسبهم حمدا
واعثر حتي تبلغ العسرة الجهدا

يعاتبني في الدين قومي وإنما -الم ير قومي كيف اوسر مرة

وال زارني فضل الغنى عنهم بعد

-فما زادني اإلقتار منهم تقربا

السؤال االول :اجيبي عما ياتي ؟

لماذا سمي المقنع الكندي بهذا االسم ؟..................................
في أي عصر اشتهر المقنع الكندي ؟....................................
ما سبب كتابة المقنع الكندي لهذه القصيدة؟...........................
ما الصفة التي عرفت عن المقنع الكندي ؟.............................
السؤال الثاني :استخرجي من النص ما ياتي؟

-

ترادف.......................:
مقابلة.......................:

طباق .....................:
تضاد.....................:
ما الغرض من النص؟
...................................................................

ورقة عمل لغة عربية للصف التاسع
الشعبة.............. :

اسم الطالبة................. :

من درس ( :الميزان الصرفي)
السؤال األول  :أكملي ما يأتي ؟

يأتي الفعل الثالثي المجرد على وزن .....................:ويسمى هذاالوزن..................:
يأتي الفعل الرباعي على وزن........................:السؤال الثاني  :جردي األفعال اآلتية من حروف الزيادة واكتبي الفعل مجردا؟

انتشر –أحسن – تزلزل – تضامن – تزحزح – استغلق .السؤال الثالث  :زني الكلمات اآلتية؟

الكلمة

وزنها

الكلمة

وزنها

ذهب

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

أكرم

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

يدخل

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

قدم

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

جاهد

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

تدحرج

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

انتصر

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

انصرف

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

تقول

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

كاتب

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

استخرج

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

منتصر

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

ورقة عمل لغة عربية للصف التاسع
الشعبة ..............

اسم الطالبة ..............

من درس (:اسم المفعول)
 يصاغ اسم المفعول :من الفعل الثالثي الصحيح على وزن مفعول  :كتب مكتوب  /جرح
مجروح .
َمصون  /قول مقول.
ومن األجوف بحرف أصله الواو  :صون
ومن األجوف بحرف أصله الياء  :هيب
ومن المعتل اآلخر بالواو  :رجا
ومن المعتل اآلخر بالياء  :رضي

مهيب  /بيع

مر ُجو  /شكا
مرضي  /طوى
ّ

مبيع .

مشكو.
مطوي .
ّ

اسم المفعول

وزنه الصرفي

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

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

رسم

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

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

الم

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

الفعل
وعد

ورقة عمل لغة عربية للصف التاسع
الشعبة ..............

اسم الطالبة ..............

من درس  (:اسم الفاعل)

 يصاغ من الثالثي علي وزن" :فاعل" -إإتي باسم الفاعل من األفعال اآلتية؟

الفعل الثالثي
لعب
اخذ
ربح
اجل
نسخ

اسم الفاعل
......................
......................
......................
......................
.....................

 ويصاغ من غير الثالثي نأتي بالفعل المضارع ثم نبدل حرفالمضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل األخر.
 -إإتي باسم الفاعل من األفعال اآلتية؟

الفعل فوق الثالثي الفعل المضارع
..................
حافظ
..................
استغفر
..................
تعلم
.................
تحسن
.................
استكشف

اسم الفاعل
...............
...............
................
................
................

ورقة عمل لغة عربية للصف التاسع
الشعبة ..............

اسم الطالبة ..............

من درس (:التشبيه البليغ)

التشبيه البليغ هو :الذي يحتوي علي المشبه والمشبه به فقط
وال يحتوي علي أداة التشبيه ووجه الشبه.
السؤال األول:حولي التشبيهات اآلتية إلى تشبيه بليغ؟

-

األب يضارع األسد في قوته.
...................................................................
الطالبة الخلوقة وردة معطرة بجمالها.
..................................................................
الكاتب يماثل الصديق في وفائه.
...................................................................
السؤال الثاني  :عرفي التشبيه المفصل والتشبيه المجمل مع ذكر مثال
لكل منهم؟

التشبيه المفصل................................................:
مثاله...........................................................:
التشبيه المجمل................................................:
مثاله...........................................................:
(أتمنى لكن النجاح والتوفيق)

(إعداد المعلمة:أسماء مهاود)

