
 

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 بطاقة عالمات لألم
 

 بعد ان اقتربت نهایة أیلول، عنى ذلك حفل تخرج األوالد من
 مدرسة المحمدیة، لقد كانت لحظة مهمة للغایة ألهالیهم ولهم
 شخصیا، خاصة عائلة لینتانج. قام األخیر بشراء اطار جدید
 لدراجته وأصلح سلسلتها بغیة اصطحاب أمه معه في مقعدها

 الخلفي، وهذا ما كان فجر صباح یوم التخرج بالضبط، اذ
 توجها نحو المدرسة باكرا كعادة لینتانج، أما أبوه فقد انطلق
 من منزله في منتصف اللیل ماشیا لعدم حیازته دراجة! هذا

 كله كان لتسلم عالمات ابنه. بعد أن وصل الجمیع، كان
 لینتانج األول على دفعته كما كان متوقعا، نادى باك هرفان
 على أمه كي تسلم ابنها العالمات، قالت أنها لم تغادر القریة

 یوما وأنها تشعر بالفخر العظیم بابنها، اغرورقت عینا
 األخیر بالدموع في لحظة مؤثرة للغایة. أما اللحظة المؤثرة
 التي تلتها فهي اتفاق جمیع من في القسم بما فیهم المعلمة بو
 مس على منح هارون المركز الثاني! شعرت أمه بالسعادة
 البالغة بتخرج ابنها، أما إكال فقد حاز على المركز الثالث

 (المركز الثاني في الحقیقة).
 ـ حل األسئلة:

 حل السؤال االول :
 



 االلعاب القدیمة لم تعد موجودة االن مثل لعبة الطراق  وانا
 صغیر كنا نلعب العاب حدیثة كالكرة واالوراق والعاب

 الكمبیوتر
 

 حل السؤال الثاني :
 

 الدلیل على أن یوم توزیع الشهادات كان مهما بالنسبة إلى
 عائلة لینتانج هو اصالح لینتانج لسلسلة الدراجة وشراء اطار

 جدید لها بغیة اصطحاب امه معه، كذلك شروع ابیه في
 المشي منتصف اللیل تجاه المدرسة للحاق صباحا بمراسیم

 التوزیع.
 

  حل السؤال الثالث : قراءة فقط
 

  كانت خجولة ومترددة في البدایة، فقد سبق أن سلك الحظ
 العاثر دربها؛ عانت

 
 من شلل األطفال في طفولتها، وأصبحت تمشي مستعینة

 بعكاز. نهض لینتانج الیمسك ذراع أمه.
 



 تسلمت ام لینتانج بطاقة عالمات ابنها من پاك هرفان.
 ارتعشت یداها وهما تمسكانها. فتحت الصفحة األولى غیر
 مدركة أنها تمسكها رأسا على عقب. مثل والد لینتانج وأبي

 ومعظم أهالینا، لم تكن أم لینتانج تعرف القراءة أو الكتابة
 

 شکرت بو مس و پاك هرفان. كانت لهجتها العامیة صعبة
 الفهم ألنها تعود إلى لهجات المالیویین النائیة. قالت، بطریقة

 أو بأخرى، إن هذه أول مرة تغادر فیها قریتها، وابتسم
 الجمیع بمرارة عندما قالت إنه من الصعب التصدیق في هذه

 األیام أن تعلم القراءة والكتابة قد یغیر المستقبل.
 

  حل السؤال الرابع  :
 

 العبارة التي تصور تأثر لینتانج هي :"كانت الدموع تترقرق
 في عینیه وإذ طأطأ رأسه تساقطت دموعه على األرض"

 
  حل السؤال الخامس :

 
 كان یشعر لینتانج بالسعادة الكبیرة في جعل أبویه فخورین

 به، نعم هذه اللحظات ال تقدر بثمن، ال یمكن شراؤها بالمال



 كما أنها تمثل الفخر الحقیقي لكل والدین، أن یریا ولدهما
 متفوقا أو ابنتهما متفوقة.

 وهو للصف التاسع في مادة اللغة العربیة.


