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مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول إجابة                       

 0202-0202العام الدراسي  

 00/0202/  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 أدنً إلٌن و تنهـــــــــل            ـ ؼذوتن مولوداً و علتن ٌافعـــــا

 إلٌها مدى ما كنت فٌن أؤمـــــل          الؽاٌة التـــً ـ فلما بلؽت السن و 2

 كأنن أنت المنعم المتفضـــــــــل  ـ جعلت جزائً منن جبهاً و ؼلظة 3

 فعلت كما الجار المجاور ٌفعــل  ـ فلٌتن إذ لم ترع حك أبوتـــــــــً 4

 و كنت تعملو فً رأٌن التفنٌد ل          ـ و سمٌتنً باسم المفند رأٌـــــــه 5

 .لؤلبٌات السابمةعنوانا مناسبا  ضع  أ  -1

 خٌبة أمل األب فً ابنه )كل عنوان لرٌب من المعنى ممبول(.

 ً.( فً جملة من إنشائ المنعمكلمة )  وظؾ  أ -2

 )كل جملة مستمٌمة المعنى ممبولة( هللا هو المنعم على عباده

 : فيما يلي اإلجابة الصحيحة أختار    -3

 ـ اسم الشاعر لائل األبٌات : 1         

 ج ـ المتنبً .أمٌة بن أبً الصلت .              .            أ ـ الممنع الكندي ب ـ             

 ـ تنتمً المصٌدة إلى العصر :  2         

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

 فعًًل ماضًٌا 1
 -كنت -بلؽت -علت -ؼذوت

 سمٌتنً. -فعلت -جعلت

 أنت. ضمًٌرا منفصًًل  2

 ضمًٌرا متصًًل  3

الكاؾ والتاء فً )ؼذوتن و 

التاء فً )كنت و جعلت  -علتن(

الكاؾ فً )كأنن و  -وفعلت(

 رأٌن(

 فلٌت. –كأن  ـ حرفاً ناسخاً  4

 كنت. ـ فعًل  ناسخاً  5

 

 ب( من نص: )في مكارم األخالق(:

 أقرأ األبيات التالية، ثم أجيب عن األسئلة التي تليها:

 وإن ٌهدموا مجدي بنٌت لهم مجًدا فإن ٌأكلوا لحمً وفرت لحومهم

 وإن هم هووا ؼًٌ هوٌت لهم رشًدا وإن ضٌعوا ؼٌبً حفظت ؼٌوبهم

 زجرت لهم طًٌرا تمّر بهم سعًدا تمر بًوإن زجروا طًٌرا بنحس 

 وصلت لهم منً المحبة والودا وإن لطعوا منً األواصر ضلة 

 

 أختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي:  -0

 ٌفخر الشاعر فً المصٌدة __________ -

 بأبنائه -جبنفسه                            -ببمومه                                  -أ

 الممنع الكندي هو أحد شعراء العصر______ -

 األموي -جاإلسًلمً                        -الجاهلً                            ب -أ
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 معنى كلمة )أسدُّ( فً لوله: "أسد به ما لد أخلوا" ________ -

 أوفًِّّ -جأدفع                              -بأؼلك                               -أ

ق بٌن الشاعر وأبناء عمومته، من حٌث وجهة نظر كل منهما لآلخر.2  ( أفّرِّ

هنان تنالض فً وجهات النظر بٌن الشاعر وأبناء عمومته، حٌث ٌرونه مدٌنا لهم، له لٌمة إم 

م ماله انصرفوا عنه، بطاء فً نصر إذا استنصرهم، ٌحمدون علٌه، دِّ كان ذا مال؛ فإن ع  

آصرة بٌنهم، بٌنما ٌراهم الشاعر أهله الذٌن ٌحافظ على ودهم، وٌرى  وٌسعون إلى لطع كل

 مجدهم مجده، وإن سعوا إلى لطع كل آصرة بٌنهم سٌعمل على وصلها مرة أخرى.

 ( أستخرج من األبيات اآلتي:3

 األواصر. كلمة على وزن "الفواعل"

هوٌت  -هووا -حفظت -ضٌعوا -بنٌت -وفرت فعًًل ماضًٌا
 وصلت. -لطعوا -زجرت -زجروا

 تمر. -ٌهدموا -ٌأكلوا فعًًل مضارًعا

 -ؼٌبً -مجًدا -مجدي -لحومهم -لحمً مفعوًًل به
 -األواصر -طًٌرا -رشًدا -ؼًٌ -ؼٌوبهم
 المحبة.

 

 ثانياا: النثر:

 * من نص : "تعلمت من أوقات الفراغ":

 ٌب عن األسئلة التً تلٌه:ثم أج ألرأ النص التالً

"... ولٌس معنى "ولت الفراغ" أنه الولت الذي نستؽنً عنه ، ونبدده ونرمً به مع الهباء ، 

ولكّن ولت الفراغ هو الولت الذي بمً لنا لنملكه ونملن أنفسنا فٌه ، بعد أن لضٌنا ولت العمل 

                                                                                                    مملوكٌن مسخرٌن لما نزاوله من شواؼل العٌش وتكالٌؾ الضرورة"                           

 أختار اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً: -1

 مضاد كلمة "نبدده"_____ -
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 نخسره -جنحافظ علٌه                          -بنضٌعه                             -أ

 ل أن ٌفتح الباب الموصد بعد ______استطاع الرج -

ْي                                    -بإلى                                  -أ  ًلئً -جأل 

 

 كاتب المصة هو________ -

 آثار طاهر. -دمحم مستجاب                          ج -بعباس محمود العماد             -أ

 استؽًلل ولت الفراغ بالشكل األمثل.أبٌن  كٌؾ ٌمكن   -2

بأن نستثمره فٌما ٌنفع وٌفٌد، وأن نؽربل فٌها معارفنا، ونوزعه على مواضعه فً خزائن العمل 

 .والضمٌر؛ فًل فائدة من الحرث والسمً ما لم تأت بعد ذلن ساعة التخزٌن

 أ بدي رأًٌ بشخصٌة المفتش الواردة بالنص. -3

 ٌجٌب الطالب عنه بنفسه.

 اللغويةالّسؤال الثّانّي: القواعد 

 :  النحوية:  المهاراتأوالا

 الميزان الصرفي

 زن ما تحته خط فً العبارة اآلتٌة: أ -1

ل" ّصِّ ماله وٌزكٌه، لذلن فهو  ٌستثمرمثمر ٌموم به، فهو  مشروعالتاجر ثروته عن طرٌك  ٌ ح 

 فً عمله".  سعٌد

ّصل: ل  ٌ   ٌ ح   .مفعولمشروع:                                         ف عِّّ

 .فعٌل سعٌد:                                     .ٌستفعلٌستثمر:

 صل كل كلمة في العمود )أ( بالوزن المناسب لها في العمود )ب(:أ -0

 )أ(                                                   )ب(        
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 أ ْود ع                                                    أفعاله    

 المفعل                                 ك ل                          

 عل                          ألواله                                

 أفعل             المصرؾ                                        

 

 

 الميزان الصرفي لكل من:  ستنتج  أ -3

 فللل:                                               فعللدحرج 

 فعل عدَّ:                                         ٌستفعل ٌستؽفر:

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

 ٌفاعل(. –فعلة  -الحٌاة الدنٌا.                       )فعل زٌنةالمال والبنون  -أ

 (.ٌفاعل –أفعل  –أنا أكثر منن ماًًل.        )فعل  ٌحاورهفمال لصاحبه وهو  -ب

 ٌفعل(. –فعل  -فاعًلت)              خٌر عند ربن ثوابًا. الصالحاتالبالٌات  -ج

 اسم الفاعل:

 الفاعل من األفعال التالية:غ اسم وصأ -0

 اسم الفاعل الفعل

 كاتب كتب

 داع   دعا

 صانع صنع

 مستذكر استذكر

ر لدَّر  ممّدِّ

 مستخرج استخرج
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شدة أصابته، فمال:  -رضً هللا عنه -شكا أعرابً إلى أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب -2

ومنكسر بٌن ٌدٌه طوًًٌل، ولم أر علٌن باًلستؽفار، فعاد إلٌه ولال: إنً مستؽفر ربً كثًٌرا، 

فرًجا، فمال له: لل: "اللهم ٌا فارج الهم، وٌا كاشؾ الؽم، وٌا منزل المطر، وٌا مجٌب دعوة 

، وما توفٌمً إًل باهلل علٌه توكلت وهو رب العرش المضطر، وعالم السر، ٌا أرحم الراحمٌن

 العظٌم".

 

من المطعة السابمة ثًلثة ألسماء الفاعل من الفعل الثًلثً، وثًلثة ألسماء الفاعل من  أستخرج -

 فعلها. ذكر  أالفعل ؼٌر الثًلثً، وسجلها بالجدول التالً، ثم 

أسماء الفاعل من 
 الفعل الثًلثً

أسماء الفاعل من  الفعل
 الفعل ؼٌر الثًلثً

 الفعل

 استؽفر مستؽفر فرج فارج

 انكسر منكسر كشؾ كاشؾ

 أنزل منزل علم عالم

 اسم المفعول:

 اسم المفعول فٌما ٌلً، واذكر فعله: أستخرج -1

 فعله اسم المفعول الجملة م

 حبَّ  محبوب دمحم محبوب لنشاطه. 1

 لرأ ممروء الكتاب ممروء بدلة. 2

 منع ممنوع كل ممنوع مرؼوب. 3

 اتفك متفك هذا الحدٌث متفك علٌه. 4

 لبل ممبول ممبول.حكم الشرع  5

 شرع مشروع الؽش لٌس مشروًعا. 6

 بنى مبنٌة المدرسة مبنٌة من الحجر. 7

 اسم المفعول من األفعال التالٌة: أشتك -2

 .مصوم: صام                                  مكتوبكتب 

ًّ  سمى  معلوم علم                                         مسم

 ممروءأ   لر                                         مأكول أكل
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 ثانياا: المهارات البالغية:

 حول التشبٌه فً الجمل التالٌة إلى تشبٌه بلٌػ: أ -1

 الجندي أسد     .الجندي كاألسد فً المعركة -1

 المنافك ثعبان.     المنافك مثل الثعبان. -2

 األخًلق سفٌنة النجاة.    األخًلق تشبه سفٌنة النجاة  -3

 العلم مصباح.    العلم كالمصباح الذي ٌنٌر طرٌمنا -4

 المخادع أفعى.   المخادع كاألفعى ٌضر من حوله  -5

 تشبًٌها بلٌؽًا لكل من:  أبتكر -2

 .حاكمالسٌؾ 

 .لسان آخر الملم

 مٌزان المبارٌات

 .نورالعلم 

 .محرابالمدرسة 

 نوع التشبٌه فً الجدول اآلتً:  بٌن  أ -3

 نوع التشبٌه الجملة

 تشبٌه بلٌػ. الحٌاة الدنٌا لحظة من الزمن.

 تشبٌه مرسل. كأن حٌاتنا لحظة من الزمن.
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 تام.تشبٌه  حٌاتنا تشبه لحظة فً سرعتها.

 تشبٌه مرسل العلم الذي نتعلمه كالنور

 

 

 : ال الثّالث: المهارات الكتابيةالّسؤ

 أوالا اإلمالء: 

 :فيما يلي اإلجابة الصحيحة أختار( 0

 (.انطلمت –)إنطلمت          1771______ مسٌرة اًلتحاد فً الثانً من دٌسمبر عام  -1

 ؼرسو(. –ؼرسوا المعلمون _______ الفضٌلة فً نفوسنا.                            ) -2

 (.المسائل –لمت بحل _______ الرٌاضٌة.                                     )المساءل  -3

 جزآن(. -جزءٌنلرآت _________ من المرآن.                                     ) -4

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

 صوب األخطاء اإلمالئية بالكلمات التي تحتها خط فيما يلي:أ( 0

 المدرسة مجتهدون. معلموا -1

 معلمو:  الصواب

 النص. إلرأ -2

 الرأالصواب: 

 وطننا. اًلمارات - 3

 اإلمارات الصواب:

 الخطاب. ابنأحب عمر  -4

 بنالصواب: 
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 عبد هللا. إسمً -5

 .اسمً الصواب:

 

 

 ألفًا بعد الواو التً تحتاج إلى ذلن فٌما ٌلً:  أضٌؾ( 3

 ( فً واجباتهم. اٌمصروالمجدون لم ) -1

 ( المدرسة مجتهدون.معلمو) -2

 ( هللا كل ٌوم عند الفجر.ادعوا) -3

 ( بعد الٌوم.اتهملوأعلم أنكم لن ) -4

 ( العلم ًل ٌضٌعون أولاتهم.طالبو) -5

 ثانياا التعبير: 

"ٌمتل بعض الناس أولات فراؼهم بالحدٌث التافه، واللعب السخٌؾ، والمراءة الرخٌصة،".  -1

كتب فٌما ًل ٌمل عن خمسة عشر سطًرا حول هذا الموضوع، موضًحا فٌه سبب هذه الظاهرة، أ

 ضًحا فٌه أهمٌة ولت الفراغ.ووم

علٌها، وأن ٌشكر  "الصحة نعمة من هللا ٌجب على كل واحد منا أن ٌعمل على المحافظة -2

 هللا الذي وهبه إٌاها، وأن ٌجتهد لٌتجنب ما ٌضر بصحته".

 كتب مماًًل عن الصحة، وضرورة الحفاظ علٌها، وطرق الحفاظ علٌها.أ

" الؽضب له آثاره السلبٌة على الفرد والمجتمع، بل ًل نبالػ إن للنا أن الؽضب لد ٌدمر كل  -3

 ٌمل عن خمسة عشر سطًرا.كتب فً هذا الموضوع فٌما ًل أشًء". 

 ٌكتب الطالب مراعًٌا اآلتً:

 البدء بممدمة مناسبة. -1

 حسن اًلنتمال من الممدمة إلى الموضوع ثم الخاتمة. -2
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 عًلمات الترلٌم، واألخطاء اإلمًلئٌة والنحوٌة. -3

 حسن توظٌؾ الشواهد. -4

 ترتٌب الفِّك رِّ وتسلسلها. -5

 بالتوفٌك والنجاح،،


