
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

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

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

https://almanahj.com/bh/9arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 االجابة النموذجية :
  :أسند االفعال اىل الضمائر يف اجلدول أدانه -1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعل االمر املعتل االخر
 ايء املخاطبة واواجلماعة ألف االثنني نون النسوة 

 قفي قفوا قفا قفن ِقف
 صومي صوموا صوما صمن ُصم
 بيعي بيعوا بيعا بعن   ِبع

 ادعي ادعوا ادعو ا ادعون ادعُ 
 اقضي اقضوا اقضيا اقضني اقضِ 
 اسعي  اسع وا اسعيا اسعني  اسع  

 الفعل املاضي املعتل االخر
 واواجلماعة ألف االثنني نون النسوة ان الفاعلني اتءالفاعل الفعل
 وقفوا وقفا وقفن   وقفنا وقفتُ  وقف
 صاموا صاما صمن صمنا صمت صام
 ابعوا ابعا بعن   بعنا بعت ابع
 دُعوا دعوا دعون   دعوان دعوتُ  دعا
 قضوا قضيا قضني   قضينا قضيتُ  قضى
 سع وا سعيا سعني سعينا سعيت سعى

 الفعل املضارع املعتل االخر
 ايء املخاطبة واواجلماعة ألف االثنني نون النسوة يقف

 تصومني يصومون يصومان يصمن يصوم 
 تبيعني يبيعون يبيعان يبعن يبيع

 تدعني يدعون يدعوان يدعون يدعو
 تقضني يقضون يقضيان يقضني يقضي
 تسعني يسعون يسعيان تسعني يسعى
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اجعل العبارة السابقة للمثىن ومجع املذكر مرة، ومجع املؤنث مرة أخرى، واضبط األفعال  -2
 اليت حتتها خط ضبطـًا كاماًل يف كل مرة .

 

 * المؤمن يحب وطنه ، ويحمي حدوده، ويسعى إلى تحقيق المجد والعزة  

 إىل حتقيق اجملد والعزة يانحدوده، ويسع ان، وحيمي ماوطنه انحيب اناملؤمن: المثنى 

 إىل حتقيق اجملد والعزة ونحدوده، ويسع ون، وحيمي موطنه ونحيب وناملؤمنجمع المذكر السالم 

 .إىل حتقيق اجملد والعزة نيحدوده، ويسع ، وحيمني نوطنه نبحيب اتاملؤمنجمع المؤنث السالم 

 

) أيها اجلندي  صن وطنك واسع  من أجله ( اجعل اجلملة للمثين واجلمع بنوعيهما. -3  

أيتها اجلندية  صوين وطنك واسعي من أجله املفرد املؤنث:   

اجلنداين  صوان وطنكما  واسع يا من أجلهأيها :    املثىن املذكر  

أيتها اجلنديتان  صوان وطنكما واسع يا من أجله :  املثىن املؤنث  

أيها اجلنود  صونوا وطنكم واسع وا من أجله مجع املذكر  :   

 أيتها اجلندايت  صّن وطنكن واسعني من أجلهمجع مؤنث :  

:                                 هات مصدر االفعال التالية وزهنا صرفيا  -4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن المصدر المصدر الفعل

 افتعال انتصار اْنـتَـَصرَ 

 مفاعلة / فِعال موافقة / ِوفاق َوافـَـقَ 

 افتعال ارتواء ارتوى 

 إفعلة  إقامة أقام

 افعالل اصفرار اصفر  

 افعال ل  اطمئنان اطمأن  

 فعللة زخرفة زخرف
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 :                                 وزهنا صرفيا هات مصدر االفعال التالية  -5

 

 

 

 

 

 

 
 صغ اسم الفاعل واسم املفعول من االفعال التالية : -6
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 وزن  المصدر داللة  المصدر المصدر الفعل
 إفعال االمتناع إباء أبى
 فعالة حرفة او مهنة صناعة صنع
 فعلة لون حمرة حمر
 فعيل سير وحركة رحيل رحل
 فعالن اضطراب طيران طار
 فعال مرض ُسعال سعل
 فُعال صوت خوار خار

اسم  اسم الفاعل الفعل
 المفعول

 محلول حال / حالل حل  

 مشيع شائع شاع 

 مرمي   راٍم / رامي رمى

 مسمو   سام ٍ / سامي سما

 مقام مقيم أقام

 مسلَّم مسل م يسلَّم  

 محتار محتار احتار
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 ضع خطًّا حتت اسم الفاعل يف اجلمل التالية: -7

 الذنوب.     غافرُ ( هللا 1

 عمله. متِقن  ( املُدرِّس 2

  .املتكربين( ال أحب 3

  .املُزلزِلة( ال أحّب االخبار 4

 .املناِفق( الكذُب من آايت 5

 يف الساحة. متدحرِجة( الكرة 6
 العمل متقن   املؤمن  (7
 
 ضع خطًّا حتت اسم املفعول يف اجلمل التالية: -8

  مبثوثة، وزرايب مصفوفة، ومنارق موضوعة، وأكواب مرفوعةفيها سرر : "قال تعاىل-1

 .دعاؤه مستجاباملظُلوم -2 

 .عن عملك مسؤولأنت -3 

 .من مجيع إخوانه حمبوبالطالب -4 

 .عليه ُمتـ ف قهذا احلديث -5 

 .حمرت محكم القاضي -6 

 صغ من االفعال التالية صيغة مبالغة : -9
 ( . قال  ، صام ، شكر ، ح ذ ر  ، مسع  ، أقدم)  

 قّوال  –صّوام  -شكور   –حِذر  -مسيع    -مقدام  
 
 
 
 

 استخرج صيغة املبالغة من اجلمل التالية وبني وزهنا :  -10
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  فعيل –فّعال .                        رحيماً  تواابُ إنه كان  -1
  فعول.      ظلوماً جهوالً  ومحلها اإلنسان إنه كان-2
 فعيل - فعيل.                     مسيعاً بصرياً إن هللا كان -3
 فِعل.                         خ ِصمونبل هم قوم  -4
  فّعالأبله                             حنار  هذا رجل  -5
 مفعال                      العطاء مكثاروحممد  -6
 

 صغ اسم املكان والزمان من االفعال التالية : -11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف عني -12
  :أفعاهلا وبني اآللة أمساء اآلتية العبارات

  .واملكواة ،واملكنسة، واملشواة ،واملقالة ،املغرفة املنزلية واجباهتا أداء يف البيت ربة تستخدم .1

 . احلرارة وميزان ،واملقص ،امللقطالطبيب،  يستخدم و .2

  .واملنشار واملربد، املثقب، النجار يستخدم و .3

 .ومطرقة منفاخ وللحداد ،حمراث وللفالح ،مسطرة للطالب .4

 

 اسم املكان اسم الزمان املضارع الفعل
 مصَعد مصَعد يصَعد صعد
 معبد معَبد يعُبد عبد

 مرمى مرَمى يرمي  رمى 
 مهَبط مهٍبط يهِبط هبط 
 موِقع موِقع يقع وقع

 خمترب خمترب خيترب اخترب 
 ملتقى ملتقى  يلتقي التقى
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  :مفيدة مجلة ضعه يف أييت ثّ  مما فعل كل من اآللة اسم هات -13

  ِمعولعول :  .1

  ِمقودقاد:  .2

 ِمقصقّص :  .3

  ِمذايعذاع:  .4

 مرباة: برى  .5
   

 

 اسئلة عامة
يقبل فصل الربيع على الدنيا فيتغري كل شيء إىل األحسن , وتكسو اخلضرة احلدائق ثيااًب مجيلة ,  -1س

فتمتع أيها اإلنسان جبمال الطبيعة , ر بني مرابع الطبيعة أبشكاهلا اجلذابة احملببة إىل النفس , ائغرد الطيف
 فاجلمال مفتاح السعادة

:استخرج من الفقرة  -أ  

/ طار رائالط  اسم فاعل , واذكر فعله-1  

  / حّبب احملببة اسم مفعول , واذكر فعله. -2

اجلذابة.   صيغة مبالغة-3    

  مرابع .اسم مكان  -4 

س2- " اإلميان هو امللجأ احلصني الذي حيمي الشاب من االحنراف ، وجيعل منه أداة بناء ال معول هدم ، 
 وحيفزه إىل أن يكون سّباقـًا إىل عمل اخلري  "

ما حتته خط يف العبارة السابقة من املشتقات، حدد نوع كل مشتق، واذكر وزنه مضبوطـًا ضبطـًا  
 كامالً. 

 امللجأ نوع املشتق ) اسم مكان ( وزنه ) مفع ل ( .    معول نوع املشتق ) اسم آلة ( وزنه ) ِمفعل ( .

 سّباقـًا نوع املشتق ) صيغة مبالغة ( وزنه ) فعاال  ( .   
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حدد نوع كل مشتق حتته خط يف العبارة التالية   - 3س   

  - ال تكن مرتدًدا يف رأيك، مضياًعا لوقتك، فالعزمية مقياس للحكم على سداد الرأي "

القوى بينهم غري متكافئ ،  ميزانقريش ، وكان  مشركيحملاربة  منطلقـًايثرب  املسلموناختذ  -  

ومع ذلك .     

   هبالة من جمد العروبة،  مقرونـًافصل الربيع إىل دمشق، اليت يبدو امسها  مطلعوصل أمحد بن رّزوق يف "  -

 " .يبعث يف النفس البهجة واألنس  خاّلبوربيع دمشق     

 نوعه املشتق نوعه املشتق
 اسم فاعل مشركي اسم فاعل مرتدًدا

 اسم آلة ميزان صيغة مبالغة مضياًعا
 اسم زمان مطلع اسم آلة مقياس

 اسم مفعول مقرونـًا اسم فاعل املسلمون
 صيغة مبالغة خاّلب اسم مفعول منطلقـًا

 

 

: أعرب ما حتته خط يف اجلمل السابقة  4س :  

خرب كن منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتحمرتدد :   

 فاعل مرفوع وعالمى رفعه الواو: املسلمون  
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 من قصيدة : أحسن اىل الناس         

       1-أحسن إىل الناس تستعبد قلوهبم       فطاملا استعبد اإلنسانَ  إحسان         

خسران فيه مما الربح خلدمته    أتطلب تسعى ،كم اجلسم ايخادم-2  

ابجلسم  إنسان  ال ابلنفس فضائلها   فأنت واستكمل النفس على أقبل-3              

معوان احلر فإن نداك أمل       يرجو لذي معواان الدهر على وكن-4              

  5-واشدد يديك حببل هللا معتصما     فإنه الركن إن خانتك  أركان             

االم يدعو الشاعر يف االبيات السابقة ؟ -1  

 دعوة إىل اإلحسان ،وإصالح النفس البشرية، والتحلي مبكارم األخالق، والصفات السامية

ما غرض الشاعر من تكرار صيغة االمر ابألبيات السابقة ؟ -2   

. واإلرشاد النصح:  منه والغرض أسلوب أمر،  

حدد عالقة ما حتته خط يف النص مبا جاء قبله ؟ -3  

لسبب نتيجة  

ما العىن الذي أفادته عبارة ) على الدهر ( يف سياق البيت الرابع  ؟ -4  

 املقصود هبا أن  يعني اإلنسان غريه على مصائب الدهر ومشاكله ومصاعبه
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 من قصيدة : تعالوا

         وإانّ  ملن قوم تساءل عصرهم   عزميتهم أقوى أم احلجر الصلد        

األسد حتاذرها محالن وديعة   وداعة احلياة تبين أمة ومن                

الندو  اآلس ينبت فيها كصيتها   جنائن  اخلافقني يف مواطنها            

ميتد مازال األرض جنبات على وفضلها ى    احلاداثت عليها توالت  أمي بين تعالوا                    
يعدو قدامنا القوم فركب ونسرع جهودان نوّحد  

 ؟ عزميتهم أقوى أم احلجر مبا يوحي اليك قول الشاعر " الصلد -1    
 التحّمل وشّدة ابخلشونة توحي       

 ؟ محالن وضح التصوير يف عبارة " وداعة -2    
 ابحلمالن  اآلخرين على اعتدائها عدم العربية يف األمة شّبه       

 بني نوع االسلوب و الغرض منه يف اجلمل التالية : -3     
 االفتخار غرضه مؤكد خربي أسلوبقوم:   ملن وإان -أ       

 ؟ الصلد احلجر أم أقوى عزميتهم -ب     
 واحلرية الرتدد منه الغرض استفهام أسلوب          

 والدعوة احلثّ  منه الغرض أمر أسلوبتعالوا :  -ج     
 كصيتها   ؟  اخلافقني يف ضح املعىن املقصود بقوله :" مواطنها-4     
 غنية    الغرب إىل الشرق من أراضيها متتد واليت احلسنة ابلسمعة معروفة أمة من      

       ومثرا زهرا اململوءة اخلضراء الكبرية وحدائقها خبرياهتا        

 

 


