
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/9arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 تلخیص درس أول الغیث
 

 أتى موسم األمطار وأتت معه بهجة األوالد بع واأللعاب التي
 تقترن به، فتراهم یركضون فوق األشجار المنهارة

 والسیارات الغارقة من شركة ب نیما، یلعبون كرة القدم
 ویبنون قالع الرمال.

 
  لكن أكثر لعبة یحب لعبها األوالد ال تملك اسما، كل ما فیها

 هو جلوس شخص فوق ورقة شجرة بحجم سجادة صالة
 وسحبه من طرف اثنین ما یشبه لعبة تزلج. في أحد األیام

 كان االثنان الجالسان فوق الورقة إكال وشهدان، وبانعطاف
 مفاجئ من الساحبین سقط االثنان في حفرة، شعر إكال بدوار

 وثقل في رأسه لكنه نهض سریعا، أما شهدان فلم یتحرك
  البت.

 
 جرى األوالد مرعوبین وبدؤوا في ایقاظه لكن دون جدوى،

 حاول إكال تحسس ورید شهدان وإذا باألخیر یسفر عن
 ابتسامة عریضة، لقد كان یتظاهر بالموت! أما جزاؤه فكان

 أن أعاده األوالد إلى الحفرة مجددا، وشهدان ال یزال
 یضحك.

 



 حلول األسئلة بشكل نصي :
 

 حل السؤال االول :
 

 1- لعب األوالد لعبة، أدت إلى سقوط إكال وشهدان في
 حفرة، تظاهر األخیر بالموت مثیرا فزع األوالد، لكنه أنهى

 ذلك مجرد أن بدأ األوالد یصدقون حقا موته.
 

 حل السؤال الثاني :
 

 2- قد یغرق العالم في كآبة قد یغرق العالم في كآبة الشهور
 األخیرة من السنة، لكنها بالنسبة إلینا كانت شهورا مجیدة.

 كان موسم األمطار مهرجانا یخص األطفال مالیویین،
 یخصنا نحن، والطبیعة بنفسها تقیمه لنا.


