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 مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –اللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ ______  (   الّتاسع) الّصف _________       _________:االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: نصوص   أدبية   من درس    ) من مكارم   األخالق    (

: ئلة  مث أجيب  على األس أقرأ    

بهم محدا  ي عات ب ين يف الدين قومي وإّّنا         ديوين يف أشياَء ت ْكس 

ر  حىت تبلغَ  العسرة  اجلَْهدا ر  مّرًة        وأ عس   أمل  يَر قومي كيف أ  وس 

 فما زادين اإلقتار  منهم تقرًًب            وال زادين فضل  الغىن منهم  بعدا

 )0( أ جيب  عمّ ا يلي أبسلويب :

.  ابقة الفكرُة اليت تدوُر حوهلا األبيات الس  أطرُح 
 _________________________________________ 

   ____________ (محدا )  كلمة ضد  أكتب  ( 3)__________ ( اجل ْهدا )   رادفمأذكر  ( 7)

 .املبدع  البيَت الثاين أبسلويب شرح  أ( 4) 
_______________________________________________________  

  :من القصيدة   ما فوق اخلط عرب  أ( 5)  

_____________________________________________________ : تبلَغ   

_____________________________________________________: الغىن   
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 الّسؤال الثّاينّ :  القواعد والرتاكيب
 أوالً  النحو 

، كان عاملًا برعيته  : فقال بن اخلطاب   صف يل عمرَ :" يب سفيان لصعصعة بن صوحانبن أ معاوية  قال  
، غري حماٍب ًبلضعيف   ارفيقً  للصواب، متحرّيً  ،صون الباب  م ،احلجاب  سهَل  ،، قبواًل للعذر  عاداًل يف قضيته  

  ." وال جاٍف للغريب   ،للقريب  
 1- أعرب   ما حتته خط يف الفقرة   السابقة   :

 معاويةُ      : ____________________________________________ 
 احلجاب   : _____________________________________________ 

 رفيًقا : ________________________________________________ 
 

 :ما يلي  السابقة   من الفقرة   ستخرج  أ -7
____________________عالً ا فامسً  -2 ________________ امسًا مفعولً  -1  
 _________________فاعالً وأذكر فعله  -4________________ امسًا جمرورًا  -3
: الكلمات اآلتية  زن  أ – 3  

______________________: قبولً  ___________________: عمر  
 

 :اسم الفاعل من األفعال التالية كتب  أ -3
   

 صاَم                                                                                      َكَتَب                     
 

 َسَقى                                                                   َعل َم        
 

 َرمى                            ََنَم                                                                   
  

 َقرأ                                         َأَكَل                                    
 

                         افرَتَس                                                               استغفر
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    :أ كمل  اجلدوَل اآليت  -4

 
 اثنًيا : البالغة 

 : إىل تشبيهات بليغة اآلتيةَ  التشبيهاتَ  حول  أ   -0

 . يف  الط   العمُر جيري مثلَ  (1)
________ ____________________________________ 

 . إْن مل تقطعه قطعك  يف  الوقُت كالس   (2)
 ____________________________________________ 

 .   فُل كالقمر  الط   (3)
 ____________________________________________ 

 . كالنور  يف وضوحه    احلق  (  4) 

___________________________________ _________ 

  :الكلمات اآلتية تشبيهات بليغة  من بينأ -7

 _______________________________________ :  العلمُ 

 ______________________________________ :  التسامحُ 

 نوع الفعل فعله اسم املفعول اجلملة

.ممنوع مرغوب كل       

.دعاُء املؤمن  مستجاب       

. يعترُب الفأر وجبًة مفضلًة للقطة       

.ملدرستنا حديقة  منظمة     



4 

 

 ______________________________________ : اجلندي  

  ______________________________________:  املؤمنُ 

 لّسؤال الثالث ا

 (تعلمت  من أوقات  الفراغ  ) من درس  -القراءة  

مل نغربله   ما ، ولكّنه حمصول  ال ي فيد ان حمصول  نفيس   تب  والك   اليت جنمعها من التجارب   املعازف  ": قال العقاد 
 . "ونوزعه على مواضعه من خزائن  العقل  والضمري  

 :أ جيب  عما يلي  -0

 _______________________________________ ( ربله نُغ) كلمة   رادفم -1

 _______________________________________ ( نفيس  ) كلمة   ضد -2

 ______ _________________________________( خزائن ) مفرد كلمة  -3

 :أسنخرج من الفقرة الس ابقة ما يلي -2

 ______________: أداة جزم  -_______________: امسًا موصولً  -

 _____________: مجع تكسري  -________________ : مضافًا إليه -

 .الفكرة الرئيسة للنص السابق أكتب    -7

_________________________________________________  

 ابقة ؟  شبه العقاد املعازف يف الفقرة السّ بَ  -3

________________________________________________  

 . ابقة  أشرح  رأي العقاد  يف الفقرة  السّ  -4

___________________________________________________ 

   _____________________________________________________  
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 (بداعي اإلتعبري ال) ابع  الّسؤال الرّ 

النفسيَة  فيه حاليت صف   أعصايب، وأ، وأفقدينغضب  فيه عن موقٍف أاثر غضيب، فجعلين أ عب  أ   اموضوعً  أكتب  
عن الغضب   وآاثره   فيه واجلسديَة ومن أين بدأت شرارة  الغضب  ؟ وكيف تصرفت  يف ذلك املوقف ؟ متحداثً 

، وعلى من حوله     . على الشخص 

 ___________________________________________________________ 

_________________________________ __________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

_____________________________________________ ______________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 


