
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

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

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

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

 

                  https://almanahj.com/om/9arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  األنشطة النحویة والصرفیة
  

  تطبیقات على ما سبقت دراستھ              
  :حل النشاط األول 

  
  :عد إلى نص البالغة عند العرب، ثم استخرج منھ ما یأتي *
  
  :ثالثة أفعال مضارعة، وأعربھا -1
  

  فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ السكون : تجاوز 
  ثبوت النون ألنھ من األفعال الخمسة فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ : تعدون 

  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : نعلم 
  
  .ثالثة أفعال ماضیة، وبین عالمة بنائھا  -٢

  مبني على الفتح : قال 
  مبني على السكون العارض التصالھ بتاء الفاعل:دعوت 
  مبني على الفتح : وقعت 

  
  .ثالثة أفعال أمر، وبین عالمة بنائھا  -٣
  رحمنا ، ارزقنا  مبنیان على السكون ا

  عافنا مبني على حذف الیاء 
  
  .فعال من األفعال الخمسة، وأعربھ  -4

  تم إعرابھ مسبقا : تعدون 
  
  .جملة اسمیة الخبر فیھا شبھ جملة -5

  .اإلیجاز في غیر عجز 
  
  .فعال مبنیا للمجھول  -6

  قیل
  
  .ذلكاسمین ال یمكن جمعھما جمع مذكر سالما، وعلل  -٧

  .معاویة وصعصعة ؛ ألنھما علمین مذكرین عاقلین مختومین بتاء التأنیث
  
  .اسما من األسماء الخمسة، وأعربھ -٨

  أبا منادى مضاف منصوب وعالمة نصبھ األلف: یا أبا عبد الرحمن 
  
  .مجرورا بحرف جر، وآخر باإلضافة   -٩

  في القلب ، أمیر المؤمنین
  

  .أنواع المعارف الستة مثاال على كل نوع من  -١٠
  

ذلك ، / التي  ، اسماء اإلشارة / عبد الرحمن ،األسماء الموصولة / معاویة    ، المعرف باإلضافة / البالغة    ، الَعَلم/ المعرف بأل 
  .ھم / الضمائر 
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  :حل النشاط الثاني 
  
  :تياستعن بخبراتك السابقة في تصریف األفعال مع الضمائر، وأكمل الجدول اآل -1
  

  التغییر الحاصل عند تصریفھ  الضمیر الذي صرف معھ  الفعل

  قلبت األلف إلى واو  تاء الفاعل  دعوتُ 

  حذف حرف العلة  ناء الفاعلین  عافِنا

  حذف األلف من زاد  ناء المفعولین  زدتنا

  حذف األلف من أقال  یاء المتكلم  أقِْلني
  
  :موظفا كال منھا في جملة مفیدة ھات المثنى، والجمع السالم لألسماء اآلتیة ،  -٢
  آلة  ، آلتان ، آالت  -
  قائل ، قائالن ، قائلون  - 
  .موعطتان ، موعظات , موعظة  - 
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