
 

 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول

 2019-2020العام الدراسي  

 10/2019/:    ريخاالت   /_____    :الشعبة/   التاسع:الصف 

   لغير الناطقينالعربية اللغة:  المادة          ________________: اسم الطالب 

 الفهم واالستيعاب :الّسؤال األّول

 :الفققة اآلتٌة ثّم أجٌُب عن األسئلة الّتالٌة أأقأُ -أ

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقٌخ بحاجة إلٌك

 هل أنت طبٌٌب؟ أو مزاقٌع؟ أو مهندٌس؟ أو باحٌث؟ أو معلٌم؟

ال ٌهم ما نوع الوظٌفة التً تشغلها؛ فالتخصصات كلها مقحب بها وهذا ما ٌحتاجه 

.الكوكب األحمق  

 (الكواكب الفضائٌة )تعلن شقكة . الكوكب األحمق بحاجة إلٌك فال تتقدد فً تلبٌة ندائه

.عن شواغق وظٌفٌة لسد حاجة سكان الكوكب األحمق  

نستقبل طلبات الّتوظٌف على مداق الساعة، وتجقى المقابالت كلها فً األسبوع األول 

.من الشهق القادم  

األولوٌة لحاملً شهادة الماجستٌق والدكتوقاه فً أي تخصص-   

.الخبقة لٌست شقًطا-   

األشخاص الذٌن ٌتم أبولهم جمٌعهم ٌخضعون لفحوصات طبٌة تكشف أهلٌتهم للسكن - 

. شهوق6على سطح الكوكب األحمق، وتمنحهم شهادة لٌاأة طبٌة خاضعة للتجدٌد كل   

.إن لم تجد نفسك على سطح األقض، لعلك تجدها فً الفضاء  

 

 

 

 

 

 



 

 .أضع عنوان مناسب للفققة- 1

 متقوك للّطالب   - 

ما هو الكوكب األحمق؟ - 2

 الكوكب األحمق هو المقٌخ     

ما هً الوظائف  المذكوقة فً اإلعالن؟- 3  

.مزاقع- باحث - معلم - مزاقع - مهندس - طبٌب      -   

ما هً الدقجة العلمٌة األدنى المطلوبة للعمل على سطح الكوكب األحمق؟- 4  

.شهادة الماجستٌق والدكتوقاه-         

 هل توافق للعمل على سطح الكوكب األحمق؟ : أشقح من وجهة نظقك-  5

  ________________ٌشقح الطالب من وجهه نظقه    _________

____________  _______________________________ 

:ٌلً أستخقج من الفققة ما- ب  

 

 

  الكوكب:(الكواكب )مفقد- 1
 

 أبول: (قفض )ضد- 5    

 الّشقكة: (الشقكات )مفقد- 2 
 

 تمنح: (تعطً )معنى - 6  

 المقابالت: (المقابلة )جمع - 3  
 

 مزاقع: (مزاقعون )مفقد- 7 

 الّتخصصات:(التخصص )جمع- 4   
 

 



 

 :الفققة اآلتٌة ثّم أجٌُب عن األسئلة الّتالٌة أأقأُ - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:أكمُل الجمل التالٌة من خالل فهمك للفققة- أ  

.شهقة و صٌت ٌحقص الجمٌع على أن ٌكون لهم - 1  

أن حٌاة  أصبح طموح كثٌق من األطفال أن ٌصبحوا مشهوقٌن ظًنا منهم- 2  

.المشاهٌق بذخ وقفاهٌة  

.تبدأ حدود اآلخقٌن حقٌة الشخص تنتهً عندما- 3  

.زادت مكانة الشخص المشهوق بٌنهم كلما زادت منفعة الناس من الشخص المشهوق- 4  

إن حٌاة المشاهٌق أمام الكامٌقا ال تمثل حٌاتهم الحقٌقٌة وأنهم ٌعودون كبقٌة الناس بمجقد- 5  

.ن ٌبتعدوا عن عدسات الكامٌقاأ  

لقاء مشهوق: الثانًالّدقس   

 كفقاعة فً الهواء

الّطبٌعً أن ٌحقص الجمٌع على أن ٌكون لهم صٌت وشهقة بٌن الناس، لكن المهم من 

أن تكون هذه الشهقة بالخٌق، وأن ٌنتفع الّناس بهذا الشخص المشهوق، وكلما زادت 

إذا كثٌق ما ٌشتهق الناس لسوء خلقهم . منفعة الناس اقتفعت مكانة هذا المشهوق بٌنهم

والمباالتهم بالحدود التً ٌجب أن ٌقف عندها كل فقد من أفقاد المجتمع، إٌماًنا بأن 

ومما ٌؤسف أن بعض األشخاص الذٌن . حقٌة الّشخص تنتهً عندما تبدأ حدود اآلخقٌن

أصبحوا مشاهٌق لسبب أو آخق صاقوا بمثابة القدوة لغٌقهم، وهذا ما ٌجعلنا ندق ناأوس 

.الخطق ونعلن حالة الّطواقئ حفاًظا على األجٌال القادمة  

لقد صاق طموح كثٌق من األطفال الّصغاق والناشئة أن ٌصبحوا مشهوقٌن، ظًنا منهم أن 

على القغم من أنها لٌست كذلك وأن ما ٌفعلونه أمام . حٌاة المشاهٌق بذخ وقفاهٌة

الكامٌقا ال ٌمثل حٌاتهم الحقٌقٌة إال بنسبة ضئٌلة وأنهم ٌعودون كبقٌة الناس بمجقد أن 

  .ٌبتعدوا عن عدسات الكامٌقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:أجٌُب عما ٌلً- ب  

كٌف كان أسلوب الكاتب فً طقح األفكاق؟- 1  

.كان أسلوب الكاتب واضح  فً طقح األفكاق وٌتحدث عن الواأع -   

:أختاُق اإلجابة الّصحٌحة-ج  

 (مغموق- مجهول  - معقوف        ) _______: (مشهوق )معنى- 1

 (الحزن-  الّشق- الندم  )              ________:(الخٌق )ضد- 2

(التعاون  -  اإلهمال-االهتمام  )         ______:(الالمباالة )معنى - 3  

  (مشهوق- أشهق - شهقة  )__          _____:(مشاهٌق)مفقد- 4 

  أصبحت شخصٌة مشهوقة فً المستقبل؟ماذا تفعل لو - د

  __________________ٌجٌب الطالب بأسلوبه__________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.هً أن تقول شًٌئا ونحن نقصد شًٌئا آخق: الكناية  

 

ا ًٌ البالغة: ثان  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبتدأ والخبق  : هً التً تبدأ باسم وتتكون من  : الجملة االسمٌة

. االسم  الذي تبدأ به الجملة االسمٌة: المبتدأ
.    هو الذي ٌتمم معنى الجملة:الخبق

 
. الّتلمٌذ نشٌطٌ -  1:مثال

. البنُت جمٌلةٌ -2        
 .المالبُس مبللةٌ - 3        

     

 

 

: أسجُل المعنى المقصود لكل عباقة  فً الفقاغات الّتالٌة- 

 .الخطق كناٌة عن إنذاق بوأوع: ندق ناأوس الخطق- 1

 .كناٌة عن اللغة العقبٌة : أحب  لغة الضاد-2

 . كناٌة عن الخجل:   الفتاة احمق وجهها- 3

 .كناٌة عن االستسالم: ألقى الجندي سالحه- 4

 .كناٌة عن األمانة:   نظٌف الٌدأبً -5

 

المفاهٌم اللّغوٌة: ثالًثا  

الجملة االسمٌة: الّدقس األول  

 :إعقاب الجملة االسمٌة

. البنُت جمٌلةٌ 

 .الضمةمقفوع وعالمة قفعه مبتدأ : البنتُ 

. الضمة مقفوع وعالمة قفعه  خبق:جمٌلةٌ 



:ةأختاُق اإلعقاب الصحٌح لما تحته خط فً الجمل االسمً- أ    
( خبق مقفوع- مبتدأ مقفوع  ).  مبللةٌ المالبس -1
 
( مبتدأ مقفوع- خبق مقفوع  ).     كثٌقٌ الدخانُ - 2
 
 (فاعل مقفوع بالضمة - مبتدأ مقفوع بالضمة ).     مهذبٌ الولدُ - 3
 
 (خبق مقفوع بالضمة- فاعل مقفوع بالضمة  ).    مفٌدٌ الكتاُب -  4
 

 :أكملُ الجمل االسمية بما يناسبها-ب   
  

(الالعب–الفناء – باِقد – قائعة – الّطالب – واِسعٌة )                    
 

.واسعةٌ الحدٌقُة -1  
 

 .قائعةالمعلّمُة  -2
 

.ماهٌق فً الملعب الالعبُ  -3  
 

.مهذبٌ   الّطالب- 4  
 

. فً الّشتاء باقدٌ الجو  -5  
 

. واسعٌ الفناءُ  -6  

 

 

حيحة من بين األقواس :أختاُر اإلجابة الصَّ  

(أنا - أنَت - هً – هو).                    ٌعالج الّطبٌب_______ -1  

(هو- نحُن  – هً– هما ).                      ُتحُب الّقسم______ - 2  

(هنَّ - أنتما - هما– هو  ).                  ٌكتبان دقوسهما______ -3  

الّضمائق : الّدقس الثانً  



(أنتما – هو  – أنا– أنَت  ).                   أحتقم الكبٌق______  -4  

(هم– هو – هنَّ – هً ).                ٌجلسون فً الّصف______-5  

(هً- هما  - نحن- هو  ).                     نساعد الفققاء______ - 6  

(هم- أنا - أنت - هً  ).     ٌقطعون األشجاق فً الغابة______  - 7  

(هن- هما- هً - هو   ).                ٌشعقان بالملل_______ - 8  

 

 

 

:االسم المعقب والمبنً- أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .السم الذي ٌلزم آخقه حقكة واحدة ال تتغٌق بتغٌق موأعه فً الجملة هو ا: االسم المبنً

:مثال  

 . طالبةٌ هذهِ - 1

 .         الطالبةهذهِ كلمت المعلمُة - 2

 . الّطالبةهذهِ سلمت المعلمة على - 3

   :األسماء المبنٌة     

                         (أنتنَ - أنتمْ – أنتما - أنتِ - أنتَ  ) : المخاطب .   = (نحُن – أنا  )  :  المتكلمالضمائق-1 (1)

ًَ - هوَ  ) :  الغائب=   (هَن - همْ - هما- ه

 (أولئكَ - تلكَ - ذلكَ - هؤالءِ - هذهِ - هذا)أسماء اإلشاقة - 2

 (الالتً ـ اللواتً- الالئً- الذٌنَ - التً- الذي) األسماء الموصولة- 3

 (كم – لماذا – هل – كٌَف - أٌنَ –متى - ماذا- ما- َمنْ )أسماء االستفهام  - 4

بتغٌق موأعه فً  (عالمة اإلعقاب )هو الذي ٌتغٌق حقكة آخقه :االسم المعقب

 .الجملة

 :مثال

  نشٌطٌ محمدٌ - 1   

.محمًداكلم المعلُم - 2  

.محمدٍ سلمت على - 3  

 

االسم المعقب والمبنً: الّدقس الثالث  



: أصنُف الكلمات اآلتٌة من حٌث البناء واإلعقاب- أ

( معقبمبنً ـــ  )  المنزل  -1
 ( ـــ معقب مبنً )أنت    -2
 (معقبمبنً ـــ  ) كتاب- 3

 ( ـــ معقبمبنً ) اللذان- 4
 

:أختاُق اإلجابة الّصحٌحة مما بن القوسٌن لما تحته خط- ب        

(اسم مبنً – اسم معقب ).                نشٌٌط أحمدُ      ـ   

  (اسم مبنً– اسم معقب ).                   أمً  هذِه       ـ 

(اسم مبنً – اسم معقب  )   .                  معلمٌم      ـ أنا   

  (اسم مبنً– اسم معقب  )     .    الذي ٌفهم  وأمجد -     

 

 

 

ا مما بٌن القوسٌن-أ ًٌ : أختاُق الكلمة الّصحٌحة إمالئ  

 (ذهبت- ذهبا   – ذهبوا                          ).فً قحلة إلى الّصحقاء____ الّتالمٌذ - 1

     (مكطبة- مقتبت - مكتبة ).                                           جدٌدةً ______ زقُت - 2

      (آقاق- أوقاك –  أوقاق    )   .               األشجاق فً فصل الخقٌف____ تتساأط -3

  (بضاؤع - بضاِئعَ - بضاءع ).                         اشتقٌُت ــــــــــــــــــــــــــــ  ِمن ُدبً- 4

( امنظقً - منذًقا– منظقن )      .                                 جمٌاًل ____ قسم طاقق - 5

 (حزٌنً - حزًٌنا–  حزٌنن  )    .                                  ______شاهدُت الّطفَل  - 6 

 المهاقات الكتابٌة: قابًعا

اإلمالء: أواًل   



(كثوٌل - كصوٌل - كسولٌ )     .                                    ________خالد طالبٌ - 7  

(منذلٍ - منظقٍل  - منزلٍ     )   .                               فاخق_____ أنا أعٌش فً - 8  

 _   . ( ؟    _     ،    )              _____                 هل ُتِحبُّ الّطعام الّصحً- 9

 ( . _ ؟        _    ، )        ______                        نحن نجلس فً الحدٌقة- 10

( الّسماء- الثماء -  أسماء )         .                  _____شاهدت الّطائقة تحلق فً - 11

( ذهقة-  زهقة- ظهقة ).                                   جمٌلة_____  أطف  الولد - 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ًٌ التعبٌق: ثان  

 (ٌوظف الّطالب حسب فهمه ) :أوظُف الكلمات الّتالٌة فً جمل مفٌدة- أ 

 ________.________________________________:مشهوق- 1

 ________._________________________________:شقكة- 2

 ________.________________________________:الكوكب- 3

 _______.____________________________:مالبس الّقٌاضة- 4

 _______._________________________________:الّصباح- 5

 _______.__________________________________:المطق- 6

 _______._________________________________:الكامٌقا- 7

_______.___________________________________:كاتب- 8  



 

مراعًيا تسلسل األفكار و عالمات كتُب فقرة عن الّتسوق فيما ال يقل عن أربعة أسطر أ/ ب

  الترقيم و أدوات الربط و المسافة البادئة و القواعد اإلمالئية

 
 

__________________________________(ٌعبق الّطالب بأسلوبه_________)  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  


