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 للناطقين بغيرها المادة :اللغة العربيّة                                          

 2019-2018مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _التّاريخ: _____ __:___الّشعبة(التّاسعالّصف ) االسم: _____________   

 المقروءفهم الّسؤال األّول: 
  من َدرس ) الصديقان( -)أ( 

 أقرأ ُالنصّ  ثُّم أجيُب عّما يليها ِمْن أسئلة  :

أميٌن و كريٌم جاران َو صديقاِن يعيشاِن في َجزيرةِ لَْنكاوي في ماليزيا، َو ُهما َيتعاَوناِن َمعاً في 
اْلِعنايِة ِبحديقِة اْلبيِت، وَ  َيْستعير أََحدُُهما َعدداً ِمَن األَِدواِت ِمَن اآلَخِر ثِمَّ يُعيدُها إِلَْيِه. جاءَ  جارٌ  

با بِِه َو َسأاَلهُ إِْن كاَن يُريدُ اْلُمساعدةَ فََشَكَرُهما. َفُهما بِنَْفِسِه، فََرحَّ  جديدٌ، َو َعرَّ

أين كاَن يعيش أمين وكريم؟-1  

في أي بلد توجد جزيرة لنكاوي؟-2  

كان أمين وكريم يتعاونان مع بعضهما؟لماذا -3  

التي ذُِكرت في الّسطر الثاني؟ ما معنى كلمة يستعير-4  

 5- أسْ تخرج من الفِ قرةِ  الس  ابِ قة ما يلي:

 ضمير منفصل للمثنى:_____________  ضد كلمة قديم:________________

_____________ فعل ماضي منصوب:____________مرادف كلمة يرِجعُها:  

ومجرور:__________________ جمع كلمة أداة:________________جار   

فعل مضارع:_________________ حرف عطف:_________________  

مفرد كلمة ُجزر:________________ بها الم قمرية:______________كلمة   

 عرُب الكلمات التي تحتها خط:أ

جاٌر:________________________جاَء:___________________   

 -:أمام العبارات الخطأ)×( عالمة  الصحيحةأو العبارات أمام( √عالمة ) ضعُ أ-6
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كريم وأمين اخوان.   )       (   -1  

)       (      جزيرة لنكاوي في ماليزيا.-2  

)       (      يتعاون أمين وكريم في الذهاب إلى السوق.-3  

أمين يستعير من كريم سيارته. )      (       كان-4  

يافِة( -)ب( من درس)َكَرُم الّضِ  

:  أقرأ ُالنصّ  ثُّم أجيُب عّما يليها ِمْن أسئلة 

دَعا سعيدٌ َصديقَِه شاَن ِلتناِوِل َطعاِم اْلعشاِء في أََحِد َمطاعِم بُْرج ِخليفةَ في دُبّي. دُِهَش شاُن 
ِمْن أَْبراجٍ عاليٍة، ثُمَّ زاَر ُمدُناً و أَماِكَن ِعدَّة في اإِلماراِت، َو ِلَجماِل اْلَمدينِة في الليِل، ِوما فيها 

ين.كِّ بِ  دينةِ في مَ  هٍ يارتِ زِ لِ  اهُ عَ دَ  ، وَ هِ يافتِ ِض  مِ رَ كَ وَ  هِ َشَكَر َسعيداً على ُحسِن اْستِْقبالِ  ين في الّصِ  

من هو صديق سعيد الذى أتى لزيارته؟-1  

أين دعا سعيد صديقهُ؟إلى -2  

لماذا دُِهَش شان عندما ذهب إلى السوق؟-3  

؟لتي ذُِكرت في الِفقرةماهي عاصمة الصين ا-4  

 5- أْستخرج من الِفقرِة الس ابِقة ما يلي:

مرادف كلمة تعّجب:_______________    :_______________فعل ماٍض   

كلمة تبدأ بهمزة وصل:_____________  ضدّ كلمة منخِفضة:____________  

 6- أِصلُ  بين الكلمة المفردة وجمعها: 

 المفرد                                الجمع

ُمدن  بُرج                                    

أصدقاء                                   إمارة  

مطاعم                                  مدينة  
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راجأبْ                                  عممطّ   

ماراتإ                                صديق  

 )ج(- أقرأُ  الفقرة ثُم،أجب َعما يليها من أسئلة:-
 هندًسا في أحدِ والد رباب مُ  ها وجدها يعملُ تالدوووالدها  معَ  أسرة رباب في بيروتِ  تسكنُ 

ثل المالبس الثقيلة مِ  الناسُ  ، فيلبسُ  الثلج على المدينةِ  الربيع يتساقطُ  المصانع هناك . في فصلِ 
فأسرعت رباب ‘ البيتِ  الثلج في حديقةِ  يام تساقطُ األ :المعطف والقفاز والحذاء الطويل.في أحدِ 

قيلة : المعطف والقبعة صديقاتها . نسيت رباب نصيحة والدتها،لم تلبس المالبس الثّ  معَ  لتلعبُ 
لج ،ثم عادت إلى البيت الثّ  فوقَ ويل . قضت رباب وقتًا طوياًل ،تجري ،والقفاز والحذاء الطّ 

 ،وهي ترتجف من البرد.

 ،وجففت جسمها بالمنشفة ، ثم حملتها إلى سريرها . في الليلِ  ادخلت األم ربابًا في الحمامِ 
األن. هي لن  في حلقها وصدرها . كانت تسعل بصوت عاٍل . رباب مريضةٌ  شعرت رباب بألمٍ 

 .إلى المدرسةِ  تذهبَ 

 _____________________________ ؟تاءِ قيلة في الشّ اس المالبس الثّ النّ  لماذا تلبسُ  -1

 ____________________________________   بماذا نصحت األم رباب ؟ -2

 __________________________________   هل أطاعت رباب أمها؟ لماذا؟ -3

 ،________________________________ استخرج ِمن الفقرة :    حرفي جر  -4

   ___________ :فعل ماٍض  _____________ :فَعل ُمضارع

 :__________________________َكلمة "جمع" :_____________كلمة"ُمفرد" 

 _________________________ :"اسم مجرور"_______________   :"ضمير"

 _____:__________________َعكس "خفيفة" َعكس "قصير":____________ 

 :___________________________________ُجملة اسمية 

___________________________________ :جملة فعلية  

)نّص خارجي(-()د  
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:  أقرأ ُالنصّ  ثُّم أجيُب عّما يليها ِمْن أسئلة 

الشيُخ زايد بن سلطاِن آل نهيان، حاكُم أبوظبي و أول رئيس لإلماراِت العربيِة المتحدةِ األُب 
المؤسُس لدولة االمارات . أبوظبي هي عاصمةُ اإلماراِت العربيِة المتحدِة، وهي ثاني أكبَر 

إمارة بعدَ دبي. الديُن الرسمي لدولِة اإلمارات هو الديُن اإلسالمي واللغةُ الرسميةُ هي العربية 
 لمشتركةُ في البالِد .،لكن نظراً الرتفاعِ عدد الرعايا األجانب تُعتبر اللغةُ اإلنكليزيةُ هي اللغةُ ا

 

 

ابقِة أجُب عْن اآلتي:بالرجوعِ إلى الفقرِة السّ -  

من هو مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة؟-1  

ماهي عاصمة دولة اإلمارات؟وما هي أكبر إمارة فيها؟-2  

أُوِضح ماهو الدين الرسمي واللغة الرسمية لدولة اإلمارات؟-3  

األنكليزيةُ هي اللغةُ المشتركةُ لدولِة اإلماراِت ؟ِلماذا أصبحت اللغةُ - 4 

أضُع ُعنواناً للنص السابق:- 5 

 -أستخرُج مْن الفقرِة السابقِة:
_________اسم:                       ________________ فعل:  

________________جملةٌ اسميةٌ:              __________________جملةٌ فعليةٌ:  

_____________:منفصاًل  اضميرً           __________________   اسم مجرور:  

 ________________كلمة"جمع"              ________________  :كلمة "مفرد"

 كلمات تنتهي بتاء مربوطة:________،_________،________

 كلمات تنهي بهاء مربوطة:____________،______________

مفتوحة في وسط الكلمة أو آخرها:كلمات تحتوي على تاء   

___________________،_____________،____________ 
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 :ماهي ألوان علم اإلمارات 
_____________،____________،___________،________ 

 
 ____________،_____________تتمتع اإلمارات بفصلين من فصول الّسنة هما 

 والتّراكيبالّسؤال الثّاني :القواعد 

 أوالا 
 أحّدد ُالفعل ونوعهُ والفاعل في كلّ  من الجمل التّالية  

 ،الفاعل:__________نوعه:_________ الولدُ الحليَب . الفعل:______، شربُ يَ  -1

 _،الفاعل:__________.الفعل:______ ، نوعه:________َكتََب الّطاِلُب الدّرس -2

 ،الفاعل:__________نوعه:_________رسَم التّلميذُ لوحةً . الفعل :______ ،  -3

 _،الفاعل:__________. الفعل :_______، نوعه:________يعمل سعيد مديراً  -4

 __،الفاعل:_________، نوعه:_________ل :_______. الفعتناُم البنُت ُمبكًرا -5

ا   ثانيا
 أُصنِّف أنواع الجموع حسب الجدول :

 طالبات  –تلميذات  –فائزون  –مسلمون  –مجتهدون  –ُمعلِّمات 

 

 جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم
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ا:  الحال المنصوب في الجمل: أُميزُ ثالثا
 شربُت الماَء صافياً.   الحال هو________ -1

 فرحين. الحال هو________ عادَ التالميذُ  -2

 كان الصُف نظيفاً. الحال هو________ -3

ا: د المبتدأ والخبر في الجمل االسميةرابعا  اآلتية: أُحّدِ
 دولة اإلمارات عظيمةٌ.

 الحديقة أشجارها كثيرة.

 النجوُم الِمعةٌ.

 الخبر المبتدأ
  

  

  

 

 

 نوع كالا منهما: تخرُج منها العدد والمعدود وأبينُ أقرأُ الفقرة ثّم أسْ 
 قبل أيام زرنا معرض الكتاب، كنّا تسع تلميذاٍت وتسعة تالميذ، رافقنا في الزيارة ُمعلمان اثنان
ومعلمتان اثنتان،في بداية الزيارة اشتريُت كتاباً واحداً وقصةً واحدةً، قضينا ست ساعاًت في 

 نهاية الزيارة اشتريُت سبعة كتٍب ورجعنا فرحين.
 نوعه المعدود نوعه العدد
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ا األسماء الموصولة كما في النّموذج:   أربْط بين الجملتين مستخدما
نسافُر  التياشتريُت أَمس التّذاكَر/ التّذاكر نسافُر بها .                    اشتريُت أمس التّذاكَر -1

 بها.
           .          صينى الإل تذهب طائرة/ال طائرةال يه ههذ-2

______________________ 
.                 حملون الحقائبافرون /المسافرون يهؤالء هم المس-3

______________________ 
.                        طالبان نجحا في االمتحان/الطالبانعاد ال-4

______________________ 
ضاعت التّذكرتان/التّذكرتان اشتريتهما.                           -5

______________________ 
 أكمُل الجمل التّالية بوضع أداة االستفهام المناسبة :

(هل – أين – لماذا –كم –متى  – من – كيف)  

تسافر إلى أستراليا؟)              ( -1  

ساعةً قضيتها في الدراسة؟)              (-2  

وضعت كتاب اللغة العربية؟)              (-3  

أصدقائك؟تذهب إلى )              (-4  

هذا صديقك أم أخيك؟)              (-5  

سيسافر معك في العطلة؟)              (-6  

قضيت يومك؟)              (-7  

 أْستبدُل اسم اإلشارة باسم إشارة صحيح
 هذا العبان بارعان.  __________________

 هذه طالبات متفوقات._________________

 هاتان تالميذ مدرسة االتقان األمريكية._________

 هؤالء حديقة جميلة.__________________

 أختارُ  االجابة الصحيحة مما بين القوسين:
               ال أُِحُب الكذب.                    اسلوب نفي( –اسلوب استفهام  -)اسلوب نداء-1

               ذاِكر دروسك جيداً.                   اسلوب امر( –اسلوب تعجب  -)اسلوب نهي-2
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 3 اسلوب نداء( -اسلوب استفهام –)اسلوب تعجب -               متى تعود من المدرسة؟     

ب( -اسلوب امر –)اسلوب نفي -4                 ماأجمل الّسماء!                        اسلوب تعجُّ

          يا طالبي اجتهدوا في دراستكم.              اسلوب نهي( –اسلوب نداء  -)اسلوب امر-5

 

 :الفَراغ )اسم اإلشارة ( المناسب ملُ أ
 )هاتان ، هاتين ، هذان ، هذين ، هؤالء (

 اشتَقُت إلى ________ الّصديقَين . -1

ياض________ ُضيوٌف جاءوا ِمن ال -2  .ّرِ

 .البرج بناءفي  نيَعَمال مهندسان________ ال -3

 َرِكبنا ________ الّسياَرتين . -4

 . دروسهما________ الفَتاتان تَدُرسان -5

 أحول العبارات اآلتية إلى صيغة المثنى:-

الطالب درسهُ .        كتب-1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

غادر الطبيب المستشفى .   -2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصل المسافر إلى بالده.     -3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَقَي شخُص في الحافلة.    -4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دافع الجندي عن بالده.     -5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 أضُع ظرف الزمان وظرف المكان في المكان المناسب:-

ا / أمام / أعلى/ شتاءا / ليالا / تحت / بين / قرب خلف / صباحا  

     ركض الطفل __________ الكرة.

الطائرة تحلِّق _______ السماء . شاهدتُ   

  سافر الرجل ____________.

     ________ الشجرةرأيُت القّطة    

  المنزل__________الحديقة والمسجد.  

           ينزل المطر________________.     

 ذهبنا إلى نزهة____________النهر.

 أذهب إلى المدرسة ___________.

 تقف السيارة _________المنزل.

:          األسبوعِ  أيامَ  رتّبُ أُ اآلتي ثُم  الجدولَ  أكملُ   

       
 الثاّلثاء األحد الجمعة الخميس األثنين األربعاء الّسبت

 ..........................متى تلعُب كرة القدم ؟ -1

 ..........................متَى تغسُل المالبس ؟ -2

http://www.bing.com/images/search?q=boy+playing+football+for+colouring&view=detailv2&&id=6142F98E0B802E78AE4AABC6DD129887FDC1E807&selectedIndex=2&ccid=vtReWUWL&simid=608041694948886275&thid=OIP.Mbed45e59458bfccee4d1741af4415d11H0
http://www.bing.com/images/search?q=girl+washing+clothes+for+colouring&view=detailv2&&id=114FD09F15E52B123040D04B4872836EACC60532&selectedIndex=1&ccid=6+5AowQN&simid=608037713517807592&thid=OIP.Mebee40a3040dca7c1b6373a83aa7748eo0
http://www.bing.com/images/search?q=watching+TV+for+colouring&view=detailv2&&id=278B0F7E9BB1B85EBC898AAE2F985159A9C7D32A&selectedIndex=3&ccid=P980EPjn&simid=608040127293688916&thid=OIP.M3fdf3410f8e73ad2d7b44a3d8a87225do0
http://www.bing.com/images/search?q=boy+reading+book+for+colouring&view=detailv2&&id=758BD963780B2EF3B7CA5CB473A39C1F9F6026AD&selectedIndex=5&ccid=3eY9yS2m&simid=608052574096330188&thid=OIP.Mdde63dc92da6107c5134d74bf7e33506o0
http://www.bing.com/images/search?q=boy+in+the+garden+for+colouring&view=detailv2&&id=2C1E7E46DE4253E039C69ACCE55C5D6B5866CBDC&selectedIndex=65&ccid=2dt/ytIJ&simid=608018712587734289&thid=OIP.Md9db7fcad209b1603d4a912f439bdad7H0
http://www.bing.com/images/search?q=boy+in+school+for+colouring&view=detailv2&&id=F97247561F0DA3CB59A38C8A92107E3B06AA66D1&selectedIndex=32&ccid=ubVplml+&simid=607997632875859167&thid=OIP.Mb9b56996697edce6b5911b26c51ae71bo0
http://www.bing.com/images/search?q=boy+in+zoo+for+colouring&view=detailv2&&id=52C00E4C13DA585D005AFC0EC29CD15E50320CE2&selectedIndex=79&ccid=X9jk11+o&simid=607988965640241516&thid=OIP.M5fd8e4d75fa8411ee9589ab4298cc018o0
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 ...................الحيوان؟  َمتَى تذهُب إلى حديقةِ -3

 ..........................َمتى تشاهدُ التّلفزيون؟ -4

 .......................َمتى تذهُب إلى المدرسة؟ -5

 ........................متى تذاكر دروسك ؟  -6

 .......................متى تذهُب إلى الحديقة؟ -7

  الّسؤال الثّالث:المهارات اإلمالئية َ
:إمالء  أوالا

ا بيَن الَقْوَسيِن :   ملُ أ ا ِمم   الفراَغ بالكلمِة الصحيحِة إمالئيا

إلى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَصَل     أخاي (             –اخى  –) أخي  -1
              الَمدَرسِة .        

اشتريُت    (         بضائيع -بضاإع  -بضائع)  -2

 .           ِمن دُبي ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أُِحبُّ  اللون(              -األلوان  –)الون    -3

 .              حمراألَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهدُت الَطفَل    الصاغير(        -السغير –)الصغير  – 4

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

        السماء(        -السما –اسماء )  -5

    .صافيةٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َكانََت الَجزيرةُ   خالي(             -خلية  -)خالية – 6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانياا :التّعبير اإلبداعي
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ن قصَّة لها معنى رت ِّبأ   -)أ( ِّ  : الجمل التالية لتكو 

 .  الحافلة وسارت بنا إلى المدينة ركبنا  (   )
 . رجعنا إلى منزلنا سعداء وأخيراً   (   )
د األناشيد واألغاني وكنا  (   )  . نردِّ
بيع في يومً   (   )  . مشرق من أيام الرَّ
 . المدرسة في رحلة جميلة إلى مدينة دبي فكَّرت  (   )

ا بعض بعد أن قمنا بترتيب الُجمل اآلن اكتُُب الُجمل مرتبة في فقرة مترابطة المعنى  مستخدما
 من عالمات الترقيم:

 

 

  ()هدية مناسبة

 إلى مدرسة أخرى، فقدم له تالميذ الفصل هدية جميلة.وذهب  ترك معلم الفصل مدرستكم 

 مستعيناا باألسئلة التالية: كلمة40 في ذلك الموضوع كتبُ أ        

 كيف جمع التالميذ النقود لشراء الهدية؟ لماذا؟ -1

 من أين اشتروا الهدية؟ -2

 لماذاهل ذهب جميع التالميذ لشراء الهدية؟  -3

 مالهدية التي اشتراها التالميذ؟-4
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 هل كانت الهدية مناسبة؟لماذا؟ -5

 من قدم الهدية للمعلم؟ وماذا قال له؟ -6

 ماذا قال المعلم عندما تسلم الهدية؟-7 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 مع أطيب األمنيات بالنّجاح والتّفوق 


