
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس شيخة العمري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/9
https://almanahj.com/om/9
https://almanahj.com/om/9arabic
https://almanahj.com/om/9arabic
https://almanahj.com/om/9arabic1
https://almanahj.com/om/9arabic1
https://almanahj.com/om/9arabic1
https://almanahj.com/om/grade9
https://almanahj.com/om/grade9
https://almanahj.com/om/pages/search?teacher_name=شيخة العمري
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


alm
an
ah
j.c
om
/om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنشئي جدوال ، وحددي فيه ، الفعل الناسخ  واسمه وخبره ، وبيان 
:حكم اقتران الخبر بــ أن   

"إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني: "ـ قال تعالى 1  

"يكاد البرق يخطف أبصارهم // // :"ـ 2  

ـ أوشك الديك أن يصيح ونفسي3  

بين همٍّ وبين ظن وحدس..    

"أن يكف بأس الذين كفرواعسى هللا : ـ قال تعالى 4  

ـ وقد جعلت ـ إذا ما قمت ـ يثقلني5  

ثوبي فأنهض نهض الشارب السكير..    

"وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة : " ـ قال تعالى 6  

ـ فأنشأت أسأله عن حال رفقته 7  

حيٌّ  فإن الركب قد ذهبا: فقال ..    

قوما كالذي كانوا... ـ عسى األيام أن يرجعن8  

أنشئي جدوال ، وحددي فيه ، الفعل الناسخ  واسمه وخبره ، وبيان 
:حكم اقتران الخبر بــ أن   

"إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني: "ـ قال تعالى 1  

"يكاد البرق يخطف أبصارهم // // :"ـ 2  

ـ أوشك الديك أن يصيح ونفسي3  

بين همٍّ وبين ظن وحدس..    

"هللا أن يكف بأس الذين كفرواعسى : ـ قال تعالى 4  

ـ وقد جعلت ـ إذا ما قمت ـ يثقلني5  

ثوبي فأنهض نهض الشارب السكير..    

"وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة : " ـ قال تعالى 6  

ـ فأنشأت أسأله عن حال رفقته 7  

حيٌّ  فإن الركب قد ذهبا: فقال ..    

قوما كالذي كانوا... ـ عسى األيام أن يرجعن8  

أنشئي جدوال ، وحددي فيه ، الفعل الناسخ  واسمه وخبره ، وبيان 
:حكم اقتران الخبر بــ أن   

"إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني: "ـ قال تعالى 1  

"يكاد البرق يخطف أبصارهم // // :"ـ 2  

بين همٍّ وبين ظن وحدس.. ـ أوشك الديك أن يصيح ونفسي3  

"يكف بأس الذين كفروا عسى هللا أن: ـ قال تعالى 4  

ثوبي فأنهض نهض .. ـ وقد جعلت ـ إذا ما قمت ـ يثقلني5
 الشارب السكير

"وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة : " ـ قال تعالى 6  

حيٌّ  فإن الركب قد : فقال . .ـ فأنشأت أسأله عن حال رفقته 7
 ذهب

قوما كالذي كانوا... ـ عسى األيام أن يرجعن8  

أنشئي جدوال ، وحددي فيه ، الفعل الناسخ  واسمه وخبره ، وبيان 
:حكم اقتران الخبر بــ أن   

"إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني: "ـ قال تعالى 1  

"يكاد البرق يخطف أبصارهم // // :"ـ 2  

بين همٍّ وبين ظن وحدس.. ـ أوشك الديك أن يصيح ونفسي3  

"عسى هللا أن يكف بأس الذين كفروا: ـ قال تعالى 4  

ثوبي فأنهض نهض .. ـ وقد جعلت ـ إذا ما قمت ـ يثقلني5
 الشارب السكير

"وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة : " ـ قال تعالى 6  

حيٌّ  فإن الركب قد : فقال .. ـ فأنشأت أسأله عن حال رفقته 7
 ذهبا

قوما كالذي كانوا... ـ عسى األيام أن يرجعن8  
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(أ)  

.الكذُب أن يفضَح صاحبه كاد ـ1  

"زيتها يضيءُ يكاُد : " ـ قال تعالى 2  

المنزلُ أن يحترقأوشك  ـ3  

الضيوف يغادرونيوشك  ـ4  

"ربكم أن يرحمكم عسى:"ـ قال تعالى 5  

الطالُب يلقي قصيدته شرعـ 6  

المطر يهطل بدأ ـ7  

السحب تجتمع أخذت ـ8  

الشيخ يحكي أيام صباه جعلـ 9  

الشاعر يقول قصيدته أنشأ ـ11  

السفينة تمخر عباب البحر  طفقتـ 11  
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