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 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول                        

 2019-2020العام الدراسي  
 11/2019/  التاريخ                         الشعبة:_____                 - التاسعالصف : 

 المادة : اللغة العربية                                 اسم الطالب : ________________
 الفهم واالستيعاب الّسؤال األّول:

: الشعر:    أوالا

 )من نص غذوتك مولوداا( -أ(

 ب عن األسئلة التي تليها : ياآلتية ثم أج األبيات أقرأ   

1  ً  تعل بما أدني إليك و تنهـــــــــل            ـ غذوتك مولوداً و علتك يافعـــــا

 إليها مدى ما كنت فيك أؤمـــــل          الغاية التـــي ـ فلما بلغت السن و 2

 كأنك أنت المنعم المتفضـــــــــل  ـ جعلت جزائي منك جبهاً و غلظة 3

 فعلت كما الجار المجاور يفعــل  ـ فليتك إذ لم ترع حق أبوتـــــــــي 4

 قلو في رأيك التفنيد لو كنت تع  ـ و سميتني باسم المفند رأيـــــــه 5

 .لألبيات السابقةعنوانا مناسبا  ضع  أ  -1

____________________________________________________ 

 ي.( في جملة من إنشائ المنعمكلمة )  وظف  أ -2

____________________________________________________ 

 : فيما يلي اإلجابة الصحيحة أختار    -3

 ـ اسم الشاعر قائل األبيات : 1         

 أ ـ المقنع الكندي .            ب ـ أمية بن أبي الصلت .              ج ـ المتنبي .            

 ـ تنتمي القصيدة إلى العصر :  2         

 أ ـ الجاهلي .                    ب ـ العباسي .              ج ـ األموي .            
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 ستخرج من األبيات السابقة مثاال  لكل مما يأتي : أ  -4

  فعًًل ماضيًا 1

  ضميًرا منفصًًل  2

  ضميًرا متصًًل  3

  ـ حرفاً ناسخاً  4

  ـ فعًل  ناسخاً  5

 

 ب( من نص: )في مكارم األخالق(:

 أقرأ األبيات التالية، ثم أجيب عن األسئلة التي تليها:

 وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجًدا فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم
 وإن هم هووا غيي هويت لهم رشًدا وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم
 زجرت لهم طيًرا تمّر بهم سعًدا وإن زجروا طيًرا بنحس تمر بي
 وصلت لهم مني المحبة والودا وإن قطعوا مني األواصر ضلة 

 

 أختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي:  -1

 في القصيدة __________يفخر الشاعر  -

 بأبنائه -بنفسه                           ج -بقومه                                 ب -أ

 المقنع الكندي هو أحد شعراء العصر______ -

 األموي -اإلسًلمي                       ج -الجاهلي                            ب -أ

 

 قوله: "أسد به ما قد أخلوا" ________معنى كلمة )أسدُّ( في  -

 أوفِّّي -أدفع                             ج -أغلق                              ب -أ
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ق بين الشاعر وأبناء عمومته، من حيث وجهة نظر كل منهما لآلخر.2  ( أفّرِّ

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 ( أستخرج من األبيات اآلتي:3

  كلمة على وزن "الفواعل"
  فعًًل ماضيًا

  فعًًل مضارًعا
  مفعوًًل به

 

 ثانياا: النثر:

 * من نص : "تعلمت من أوقات الفراغ":

 يب عن األسئلة التي تليه:ثم أج أقرأ النص التالي

"... وليس معنى "وقت الفراغ" أنه الوقت الذي نستغني عنه ، ونبدده ونرمي به مع الهباء ، 
ولكّن وقت الفراغ هو الوقت الذي بقي لنا لنملكه ونملك أنفسنا فيه ، بعد أن قضينا وقت العمل 

                      عيش وتكاليف الضرورة"                                                                                                         مملوكين مسخرين لما نزاوله من شواغل ال

 أختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي: -1

 مضاد كلمة "نبدده"_____ -

 نخسره -ج                         نحافظ عليه -نضيعه                            ب -أ

 استطاع الرجل أن يفتح الباب الموصد بعد ______ -

ْي                                   ج -إلى                                 ب -أ  ًلئي -ألأ

 

 كاتب القصة هو________ -

 آثار طاهر. -ج            محمد مستجاب               -عباس محمود العقاد            ب -أ
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 أبين  كيف يمكن  استغًلل وقت الفراغ بالشكل األمثل. -2

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 أ بدي رأيي بشخصية المفتش الواردة بالنص. -3

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 اللغويةالّسؤال الثّانّي: القواعد 

 :  النحوية:  المهاراتأوالا

 الميزان الصرفي

 زن ما تحته خط في العبارة اآلتية: أ -1

ل" ّصِّ ماله ويزكيه، لذلك فهو  يستثمرمثمر يقوم به، فهو  مشروعالتاجر ثروته عن طريق  ي حأ
 في عمله".  سعيد

ّصل:_________                               مشروع: ________  ي حأ

 يستثمر:_________                              سعيد:__________

 صل كل كلمة في العمود )أ( بالوزن المناسب لها في العمود )ب(:أ -2

 )أ(                                                   )ب(        

 أأْودأع                                                    أفعاله    

 المفعل                                 ك ل                          

 عل                          أقواله                                

 أفعل             المصرف                                        
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 الميزان الصرفي لكل من:  ستنتج  أ -3

 دحرج ___________                              قل: ___________

 يستغفر:__________                              عدَّ:____________

 لكل كلمة تحتها خط الوزن المناسب لها مما بين القوسين: أختار -4

 يفاعل(. –فعلة  -الحياة الدنيا.                       )فعل زينةالمال والبنون  -أ

 يفاعل(. –أفعل  –أنا أكثر منك ماًًل.        )فعل  يحاورهفقال لصاحبه وهو  -ب

 يفعل(. –فعل  -)فاعًلت              خير عند ربك ثوابًا. الصالحاتالباقيات  -ج

 اسم الفاعل:

 غ اسم الفاعل من األفعال التالية:وصأ -1

 اسم الفاعل الفعل
  كتب
  دعا
  صنع

  استذكر
  قدَّر

  استخرج
شدة أصابته، فقال:  -رضي هللا عنه -شكا أعرابي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -2

وقال: إني مستغفر ربي كثيًرا، ومنكسر بين يديه طويًًل، ولم أر عليك باًلستغفار، فعاد إليه 
فرًجا، فقال له: قل: "اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا منزل المطر، ويا مجيب دعوة 

، وما توفيقي إًل باهلل عليه توكلت وهو رب العرش المضطر، وعالم السر، يا أرحم الراحمين
 العظيم".
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من القطعة السابقة ثًلثة ألسماء الفاعل من الفعل الثًلثي، وثًلثة ألسماء الفاعل من  أستخرج -
 فعلها. ذكر  أالفعل غير الثًلثي، وسجلها بالجدول التالي، ثم 

أسماء الفاعل من 
 الفعل الثًلثي

أسماء الفاعل من  الفعل
 الفعل غير الثًلثي

 الفعل

    
    
    

 اسم المفعول:

 اسم المفعول فيما يلي، واذكر فعله: أستخرج -1

 فعله اسم المفعول الجملة م
   محمد محبوب لنشاطه. 1
   الكتاب مقروء بدقة. 2
   كل ممنوع مرغوب. 3
   هذا الحديث متفق عليه. 4
   حكم الشرع مقبول. 5
   الغش ليس مشروًعا. 6
   المدرسة مبنية من الحجر. 7
 اسم المفعول من األفعال التالية: أشتق -2

 كتب _________                               صام_________

 سقى_________                               علم_________

 أكل__________                              قرأ__________
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 ثانياا: المهارات البالغية:

 حول التشبيه في الجمل التالية إلى تشبيه بليغ: أ -1

 _____________________________.الجندي كاألسد في المعركة -1

 ________________________________  المنافق مثل الثعبان. -2

 ________________________________األخًلق تشبه سفينة النجاة  -3

 ____________________________ ناالعلم كالمصباح الذي ينير طريق -4

 _____________________________المخادع كاألفعى يضر من حوله  -5

 تشبيًها بليغًا لكل من:  أبتكر -2

 السيف _________

 القلم___________

 المباريات________

 العلم __________

 المدرسة ________

 نوع التشبيه في الجدول اآلتي:  بين  أ -3

 نوع التشبيه الجملة
  الحياة الدنيا لحظة من الزمن.
  كأن حياتنا لحظة من الزمن.

  حياتنا تشبه لحظة في سرعتها.
  العلم الذي نتعلمه كالنور
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 : ال الثّالث: المهارات الكتابيةالّسؤ

 أوالا اإلمالء: 

 :فيما يلي اإلجابة الصحيحة أختار( 1

 انطلقت(. –)إنطلقت          1971______ مسيرة اًلتحاد في الثاني من ديسمبر عام  -1

 غرسو(. –المعلمون _______ الفضيلة في نفوسنا.                            )غرسوا  -2

 المسائل(. –قمت بحل _______ الرياضية.                                     )المساءل  -3

 جزآن(. -_________ من القرآن.                                     )جزءينقرآت  -4

 استعد(. –_____ التًلميذ لًلمتحان.                                            ) إستعد  -5

 صوب األخطاء اإلمالئية بالكلمات التي تحتها خط فيما يلي:أ( 2

 المدرسة مجتهدون. معلموا -1

 _______الصواب:__

 النص. إقرأ -2

 الصواب: _________

 وطننا. اًلمارات -3

 الصواب:_______

 الخطاب. ابنأحب عمر  -4

 الصواب: ____________

 عبد هللا. إسمي -5

 الصواب:____________
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 ألفًا بعد الواو التي تحتاج إلى ذلك فيما يلي:  أضيف( 3

 ( في واجباتهم. المجدون لم )يقصرو -1

 )معلمو ( المدرسة مجتهدون. -2

 )ادعو ( هللا كل يوم عند الفجر. -3

 أعلم أنكم لن )تهملو  ( بعد اليوم. -4

 )طالبو ( العلم ًل يضيعون أوقاتهم. -5

 ثانياا التعبير: 

"يقتل بعض الناس أوقات فراغهم بالحديث التافه، واللعب السخيف، والقراءة الرخيصة،".  -1
سة عشر سطًرا حول هذا الموضوع، موضًحا فيه سبب هذه الظاهرة، كتب فيما ًل يقل عن خمأ

 ضًحا فيه أهمية وقت الفراغ.ووم

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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"الصحة نعمة من هللا يجب على كل واحد منا أن يعمل على المحافظة عليها، وأن يشكر  -2
 هللا الذي وهبه إياها، وأن يجتهد ليتجنب ما يضر بصحته".

 وضرورة الحفاظ عليها، وطرق الحفاظ عليها. كتب مقاًًل عن الصحة،أ

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

" الغضب له آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، بل ًل نبالغ إن قلنا أن الغضب قد يدمر كل  -3
 هذا الموضوع فيما ًل يقل عن خمسة عشر سطًرا.كتب في أشيء". 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

___________________________________________________ 

 بالتوفيق والنجاح،،


