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                    قسم اللغة العربية                                                       ـــة مدرســة الشروق الـخــاصــ 
 لثالثا م                                                                           الفصل الدراسي  2021 -2020العام الدراسي 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ تاسعال الصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :لفصل الدراسي الثالث لهذا العامفي ايشمل هذا الملف الثروة اللغوية التي حصل عليها الطالب 

: كلمات ومرادفاتها  أوًلا

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

. هلَّْلنا  المتسع بين الشيئين. الفجوة هلََّل به: رحب به قال:أهًلا وسهًلا

اتقدت النار: اشتعلت، التهبت.. اتقد  متَِّقد

 فًلن حماساا: كان في غاية النشاط.

 تتألم وتتلوى من الجوع. تتضور

قشع النور الظًلم: أزاله، قشعت الريح  انقشع

 السحاب: كشفته.

 الجميلة باهظة الثمن. الفارهة

 فيها. تغلغل الماء بين الشعاب: جرى المتغلغلة )صفة( خرج منه في استخفاء. تسلَّل

هلل الشخص: هتف وعبر عن فرحه  نَُهل ِلُ 

 بالصوت أو بالتصفيق.

جثم الحيوان أو اإلنسان: لزم مكاه فلم  جاثم

 يبرحه.

اقتبس األديب: ضمن كًلمه آية من  اقتبس ذو منزلة عالية. مرموق

القرآن أو حديثاا شريفاا أو فقرة من 

ا.  كتاب أو ثوًلا مأثورا

استرق النظر أو السمع: نظر أو  استرق العظيمة. الهائلة

 استمع خفية أو مستخفيًّا.

 داء يصيب اإلنسان من امتًلء معدته. التخمة المتشققة. المتصدعة

مكان تنمو فيه شجيرات متوسطة  أحراش

 الطول متباعدة نسبيَّا.

ضحك هيستيري: أي: بجنون وهيجان  الهيستيري

 شديد.

 يلومني. يعاتبني يسيل دمعها. تَهُمل

ا ذا مال. أُوسر تشرب ثانية. تُعَل    أصبح ميسورا

 تضيق حالتي المادية. أعسر كفيتك طعامك وشرابك. علتك

 القرض المؤجل. االدَّْين أصابتك. نابتك

 المشقة والتعب. الَجْهد مقابلة الغنسان بما يكره. جْبها

 فتحات يتسلل منها العدو. ثُغُور قسوة. ِغلظة

 معظم. ُجل   شابًّا. يافعاا

ا الذي أصابته الشكوى، أو المرض المطروق  عطاء، رزقا. ِرْفدا

 خلق. ِشيمة الضعيف رأيه. الُمفَنَّد )رأيه(
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 ضدهاثانياا: كلمات و

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة
 شرت.راجت وانت كسدت المدح. الهجاء

 امتًلء. خواء البخل. الكرم

 المرتفع. الحضيض الحياة. المنية

 راغب في الشيء. عازف عن الشيء مغمور. مشهور

 عدل. أجحف الشجاعة. الخوف

 الهدوء. الَجلَبَة الناشف. الغض

 الراحة. الجهد أعسر. أُوسر

 .كل ُجل   كهًل. يافعاا

 الفقر. الغنى سريع. بطيء

 الهزيمة. النصر الحلم. الغضب

 البناء. الهدم الحياة. الردى

 حفظوا. ضيعوا الخطأ. الصواب

 النْحس. السَّْعد قوي.ال المفند

 وصلوا. قطعوا تمسكوا. أخلوا

 

 

 ثالثاا: تراكيب لُغوية

 يدل؟ عًلمَ  / فيَم يُستخدم الل غوي التركيبُ 
 تعبير يدل على شدة غضب الشخص. انتفخت أوداجه

 أخفض صوتك. اغضض من صوتك

 ًل يقبل الظلم والذل والضيم. ًل يًلقي الهوانا

 أنا صاحب الشكوى واأللم. أنا المطروق

 خائبين لم يحصلوا على شيء. عادوا ينفضون األيدي.

 يغتابوني. يأكلوا لحمي

ى  المغطَّى. الجسد المسجَّ

 في أذهاننا.رسخت  تكرست في ذاكرتنا

 فًل شك. فًل غرو

 حرباا قوية مستعرة. حرباا ضروساا

 من حين آلخر ومن وقت آلخر. بين الفينة واألخرى
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 رابعاا: الُمصطلحات والمفاهيم الل غوية

 صطلحشرح المُ  صطلحالمُ 
 هي انتشار وإحًلل العمل اليدوي بالميكنة. الثورة الصناعية

ا درنات  جمع الدَرنة )في علم النبات(: وهي جزء منجذر من جذر نباتي، أو ساق نباتية، يكون منتفخا

 ومحتوياا على مواد غذائية مختزنة.

 جمع أس: وهو تكرار ضرب العد في نفسه عدة مرات  األسس في الرياضيات

من صفات المشبه به المحذوف  هي التي حذف منها المشبه به وُكني عنه بالمشبه مع ذكر صفة اًلستعارة المكنية

 لتدل عليه.

 هو قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. األسلوب الخبري

 هو قول ًل يحتمل الصدق والكذب لذاته. األسلوب اإلنشائي

 ث.هي الفرق بين ما هو متوقع وما يحد المفارقة

 وتكون في اللفظ، كأن يقال كًلم له دًللتان دًللة ظاهرة غير مرادة، ودًللة عميقة هي المقصودة. المفارقة اللفظية

 هي الفرق بين ما هو متوقع وما يحدث بالفعل. المفارقة السياقية.

 نفسها ًل تعلم.وهي أن يكون القارئ على علم بما سيحدث للشخصية ولكن الشخصية  المفارقة الدرامية

، وهو )فعل( للثًلثي المجرد، و )فعلل( مقياس جاء به علماء الصرف لمعرفة أحوال أبنية الكلمة الميزان الصرفي

 للرباعي المجرد.

 مشاركة أمر ألمر في معنى مشترك بينهما بأداة. يهالتشب

 هو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه وأدة التشبيه. التشبيه البليغ

 


