
 

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                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الَتخإ ْٗا١ٜ ايفصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ يًصف ايجايح اإلعدادٟ يف َاد٠ ايًغ١ ايعسب١ٝ  أٚزام عٌُ يًُسادع١ ايٓٗائ١ٝ
 إعداد / حطٔ أمحد اهلدٟ    َعًِ أٍٚ يغ١ عسب١ٝ
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١َّ.ايفعٌ ايصخٝح: ٖٛ ايفعٌ ايرٟ   -  خًت حسٚف٘ األص١ًٝ َٔ أحد حسٚف ايع
-  ُٕ ١َّ. ايفعٌ املعتٌ: ٖٛ ايفعٌ ايرٟ ٜهٛ  أحد حسٚف٘ األص١ًٝ حسَف ع

١َّ ثالث١ ٖٞ:*  ايٝاء. -ايٛاٚ -األيف حسٚف ايع
 

 فعٌ َعتٌاي فعٌ صخٝحاي
 ٚعد أَس
 ٜبظ قسأ
 قاٍ غدَّ

 خػٞ نتب
 ادع خسج
 ضع٢ دزع

 
 أْٛاع ايفعٌ املعتٌ: يًفعٌ املعتٌ ثالث١ أْٛاع:  -
١َّ، َجٌ: ٚعد. -1 َّي٘ حسف ع  َجاٍ: ٖٚٛ َا نإ أ
١َّ، َجٌ: أدٛف: ٖٚٛ  -2  ٜصّٛ ) أدٛف ٚاٟٚ (  –صاّ  -َا نإ ٚضط٘ حسف ع

 ٜصٝح ) أدٛف ٜائٞ (.  - صاح -                                                                                                 
١َّ، َجٌ: مسا. -3  ْاقص: ٖٚٛ َا نإ آخسٙ حسف ع
 
 

ُٜعسف ايفعٌ ايصخٝح َٔ ايفعٌ املعتٌ بايسدٛع إىل املاضٞ اجملسَّد، َجٌ: اضتتعٌُ ) عُتٌ (،     -
 ٚخيػٕٛ ) خػٞ (.

 

ِّف األفعاٍ اآلت١ٝ حبطب : 1ع  ْٛعٗا:ص
َِ -ضتذد -أضٓاْٞ -أضتطٝع –اضتطاٍ  ) ِٗ  ٜطكٞ (. -ََٚفَد -ثاز -ب٢ٓ -ٖٚب -َشَأَز -َسَّ - َُٜطَس -ز٢َ -عاد -َف

 
 فعٌ َعتٌ ْاقص فعٌ َعتٌ أدٛف فعٌ َعتٌ َجاٍ فعٌ صخٝح

    
    
    
    
    
 
ِّٓفٗا حبطب ْٛعٗا:2ع  : ٖات درٚز األفعاٍ املعت١ً اييت حتتٗا خط، ثِ ص

 ْٛعٗا درٚزٖا األفعاٍ
ّٝا إالَّ ايهتابا. أددمل  -    يٞ ٚاف
   .تعبصاحب إٕ عبت٘ أٚ مل  -
   ايتك٢. ٜبغٝوصاحل اإلخٛإ  -

 
 
 
 
 
 
 

  ايصخٝح ٚاملعتٌ



 الَتخإ ْٗا١ٜ ايفصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ يًصف ايجايح اإلعدادٟ يف َاد٠ ايًغ١ ايعسب١ٝ  أٚزام عٌُ يًُسادع١ ايٓٗائ١ٝ
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 ( إضٓاد ايفعٌ املعتٌ ) ايٓاقص ( إىل ايطُائس) 
 

 أٚاًل: املاضٞ:
 ٚاٚ اجلُاع١ أيف االثٓني ْٕٛ ايٓط٠ٛ ْاء ايفاعًني تاء ايفاعٌ ايفعٌ

ِْٛا دعَٛت - عُٛتد دعا َٕ دَع ِٛ َٛا دَع ِٛا َعَتاد  -دَع  دَع
َٓا زضَٝت -زضُٝت  زِضٞ َٝا زِضنَي زِضٝ ََٝتا  -زِض  زُضٛا زِض
ُِٝت َط٢ َِٝت - َط َٓا َط ِٝ ِٝٔ ََط َٝا ََط ِٛا َََطَتا  -َََط  ََط
ُِٝت ضع٢ َِٝت - ضَع َٓا ضَع ِٝ َٔ ضَع ِٝ َٝا ضَع ِٛا ضَعَتا  -ضَع  ضَع

 

فعٌ ايٓاقص ثايج١ زدَّت إىل أصًٗا ) ايتٛاٚ أٚ ايٝتاء ( عٓتد إضتٓادٙ إىل ات  ٚاٚ      إذا ناْت أيف اي  -
 اجلُاع١.

ٌ اآلخس باأليف حرفت أيف٘ عٓد إضٓادٙ إىل ٚاٚ اجلُاع١، ٚبكٞ َا   - ٌ ايٓاقص َعت ٕ ايفع إذا نا
 قبٌ ٚاٚ اجلُاع١ َفتّٛحا.

ٌ ايٓاقص إىل ايطُائس ٚنإ َعتٌ اآلخس بايٝاء  - َّ َا قبٌ  إذا أضٓد ايفع حرف حسف ايع١ً، ُٚض
 ٚاٚ اجلُاع١.

 

ّٝا: املطازع ٚاألَس:  ثاْ
 ٜاء املداطب١ ٚاٚ اجلُاع١ أيف االثٓني ْٕٛ ايٓط٠ٛ ايفعٌ
َٕ ٜدُعٛ ِٛ َٛإ َِٜدُع ِٕٛ َِٜدُع َٔ َِٜدُع ِٝ  َتِدِع

َٕ اِدُع ِٛ َٛا اِدُع ِٛا اِدُع  اِدِعٞ اِدُع
َٔ  خيػ٢ ِٝ َٝإ َِٜدَػ َٕ َِٜدَػ ِٛ َِٝٔت َِٜدَػ  ِدَػ
َٔ اِخَؼ ِٝ َٝا اِخَػ ِٛا اِخَػ ِٞ اِخَػ  اِخَػ
َٔ ٜبين ِٝ ِٓ َٝإ َِٜب ِٓ َٕ َِٜب ِٛ ُٓ ِٝٔ َِٜب ِٓ  َتِب
ِٔ َٔ اِب ِٝ ِٓ َٝا اِب ِٓ ِٛا اِب ُٓ ِٞ اِب ِٓ  اِب

َٔ ِٜسَع٢ ِٝ َٝإ َِٜسَع ِٕٛ َِٜسَع َٔ َِٜسَع ِٝ  َتِسَع
َٔ اِزَع ِٝ َٝا اِزَع ِٛا اِزَع ِٞ اِزَع  اِزَع

 

٘ عٓد إضتٓادٙ إىل ٚاٚ اجلُاعت١ ٜٚتاء    تايٓاقص َعتٌ اآلخس باأليف حرفت أيفإذا نإ ايفعٌ   -
 املداطب١، ٚبكٞ َا قبٌ ايٛاٚ أٚ ايٝاء َفتّٛحا.

إذا نإ ايفعٌ ايٓاقص َعتٌ اآلخس باأليف قًبت أيف٘ ٜاّء عٓد إضٓادٙ إىل أيف االثتٓني أٚ ْتٕٛ    -
 ايٓط٠ٛ.

-   ٚ ٚ  إذا نإ ايفعٌ ايٓاقص َعتٌ اآلخس بايٝتاء أ حترف حتسف ايعًت١ عٓتد إضتٓادٙ إىل ٚاٚ       ايتٛا
َّ َا قبٌ ايٛاٚ أٚ ُنِطس َا قبٌ ايٝاء.  اجلُاع١ أٚ ٜاء املداطب١ ُٚض

إذا نإ ايفعٌ ايٓاقص َعتٌ اآلخس بايٝاء أٚ ايٛاٚ فال حيدخ ي٘ أٟ تغٝ  عٓد إضٓادٙ إىل أيف   -
 االثٓني أٚ ْٕٛ ايٓط٠ٛ.

 
 َع ضبط ايفعٌ بايػهٌ: : ادعٌ نٌ عباز٠ مما ٜأتٞ يًُج1،٢ٓع

  املتطابل ٜدْٛ َٔ خطِّ ايٓٗا١ٜ. -
ِِ ٚطٓو ٚازع حكٛق٘. -   اح
  املؤَٔ ٜطع٢ إلزضاء زب٘. -
ِِّ ٜكطٞ ع٢ً اجلٌٗ يف اجملتُع. -   املع
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 از٠ مما ٜأتٞ جلُع املرنس ايطامل، َع ضبط ايفعٌ بايػهٌ:: ادعٌ نٌ عب2ع
  إىل َطاعد٠ اآلخسٜٔ. اضَع -
ِٔ ٚطٓو باإلخالص. أٜٗا -   ايعاٌَ اب
  املطًِ ٜعطٞ اآلخسٜٔ يف ضبٌٝ اهلل. -
  أْت تسدٛ َسضا٠ زبو، ٚتسق٢ يًفطائٌ.  -

 

 : ادعٌ نٌ عباز٠ مما ٜأتٞ جلُع املؤْح ايطامل، َع ضبط ايفعٌ بايػهٌ:3ع
  اَِض إىل ايسفع١ ٚاجملد. -
  أْت ُتبدٟ زأٜو حيٝاٍد َٚٛضٛع١ٝ. -
  ٢ املصاعب بٓذاح.ٜتدطَّ املجابس -
- ِٔ ِِ محاٙ. أٜٗا املٛاطٔ ُص   بًدى، ٚاح

 
 

ِّٝس َا ًٜصّ:4ع  : ادعٌ ايعباز٠ اآلت١ٝ يًُفسد٠ املؤْج١، ٚا
ٔ إيٝو، ٚتسَ أْت تتغاض٢ - ٞ تعٔ إضاء٠ اآلخسٜ

 إىل ْصس٠ املظًّٛ.
 

 
 

 : اضتدسج َٔ ايبٝت اآلتٞ  فعاًل ْاقّصا:5ع
ّْا يرٟ   - َّ احلسَّ َعٛإٚنٔ ع٢ً ايدَّٖس َعٛا  أٌَ          ٜسدٛ ْداى فإ
 .......................................ايفعٌ ايٓاقص:  -

 
ٌ يف اجل١ًُ اآلت١ٝ إىل ايطُائس حبطب اجلدٍٚ، ٚانتب اجل١ًُ صخٝخ١ يف 6ع : أضٓد ايفع

ِّ َس٠َّ، َع ضبطٗا بايػهٌ ايتاّ:   )) ادُع اهلل إٔ حيفظ ٚطٓو ((.  ن
 

 

 ايطُ 
 

 جل١ًُا
 

  أيف االثٓني
  ٚاٚ اجلُاع١
  ٜاء املداطب١

 


