
1 

 

 
 

                              2017  – 2018 
 غري الّناطقني هبال –الّلغة العربّية                             

 ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي الثّاين                           
 يخ :_______________الّتار  ( _____  9الّصف )  _االسم :________________        

 

 أّوالً :  املعارف األدبية )فهم املقروء( :
 ، مث أجب عما يليها من أسئلة: درس )وادي القناعة( من اآلتيةالفقرة  قرأ  أ-أ

 ، مثّ اليابسة   األشجار   أغصانَ  ليجمعَ  الباكر   يف الصباح   ، يصَعد  إىل اجلبل  حطابً  كان حّسان يعمل  
 منها على نفسه. قليلة، ي نفق   ، ليبيعها بدراهمَ إىل املدينة   لى ظهره  يربطها حببٍل وحيملها ع

 ا يف فصل  دفئة، أمّ عام والتّ هي الطّ طليستعملوه يف  من احلطب   تاء إىل كثريٍ الشّ  يف فصل   اس  النّ  حيتاج  
ذي أحضره من الّ ، وأماّمه احلطب احزينً  حّسان   ذات يوٍم جلسَ  ا.كثريً   إىل احلطب   اس  النّ  يف فال حيتاج  الصّ 

 هنا منذ   : أان أجلس  حّسان   منه وسأله: ملاذا أنت حزين اليوم اي حّسان؟ قالَ  ، رآه أحد أصدقائه فاقرتبَ اجلبل  
 فيه، وأنتَ  اكثريً ا  يف، ال يشرتي الناس حطبً : هذا فصل الصّ جل  الرّ  . قالَ من احلطب   اباح، وما بعت  شيئً الصّ 

 عام واملالبس؟ قالَ ، ألشرتي الطّ قود  ، ولكن من أين أحصل على النّ حسان: نعم، أعرف ذلك. قال   تعرف  
عن  : احبث  جل  الرّ  : أان ال أعرف عماًل آخر، قالَ حّسان   آخر، قالَ  عن عملٍ  ، احبث  قوي   شاب   : أنتَ جل  الرّ 
 آخر، ليبحثَ  إىل مكانٍ  ينتقلَ  قّرر أن   ا، وأخريً اكثريً   حّسان، كان ي فّكر   مكان. يف املساء مل ينم   زق يف كلّ الرّ 

 زق. عن الرّ 
 )×(: أو خطأ  (√ (صحبـ  ب  يأج -1

 (   )         ال يعرف حّسان أي عمٍل غري مجع احلطب. •
 (   )      .اكثرير   يف  الصّ  يف فصل   إىل احلطب   اس  النّ  حيتاج   •
 (    )       .احطبر  ه مل جيد  ألنّ  اكان حّسان حزينر  •
 (  )          .اليابسة  حّسان أغصان األشجار  جيمع   •
 (     )   آخر. يف مكانٍ  عن الرزق   يبحث   حسان أن   قّرر   •
 (     )      مجيالر. هد حّسان وادّيً شا بعد رحلٍة طويلةٍ  •
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 آلتية:اعن األسئلة  ب  يأج -2
 ؟ وملاذا ؟ا كثرير مىت حيتاج الناس إىل احلطب   -1

_______________________________________________________ 
   ؟ا ملاذا جلس  حّسان  حزينر  -2
 ______________________________________________________ 

 . )اذكر ما يدل على ذلك(العمل   ان ال حيب  حسّ  -3
______________________________________________________ 

 (اخلري حلسان. )اذكر ما يدل على ذلك صديق حسان حيب   -4
______________________________________________________ 

 .تاء  يف الشّ  احلطب   اس  النّ  حيتاج   *              ة:  القصّ  تقول هذه   -5
 .تاء  الشّ  كثريرا يف فصل    اب  احلطّ  يعمل   *                                       

 إنسان. على كلّ  واجب   ل  العم *                                       
  أعاله ما يلي: من القطعة   ستخرج  أ -6
 ______________ يّ فعل ماض -                       _______________ امضارعر  فعالر  – 

 ______________  اجمرورر  ااسر  -                           ______________حرف جر  -
 ___________"أداة استفهام"  -                       ____________" منفصالر  اضمرير " –
 _______________ فاعالر  -                        _______________به  مفعوالر  –
 _____________القمرية " "ال -       _______________ كلمة هبا "ال " مشسية   –
 ___________" "قليالر  ضد كلمة -_______________         ضد كلمة "املساء"  –
             _____________ اخلشب "معىن كلمة " – 

 __________________________________مجلة اسية: -
 __________________________________مجلة فعلية: -
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                                           الفراغات بلكلمة املناسبة:  مل  أ-3

 ( ذات –مريض  –ا طرقً  –أانين  –العــَمـل  -كسل ال )

 حسان عمله، وأخذ   ، ترك  ازق هنا كثري جدر حّسان _____ يوٍم لنفسه: ملاذا أتعب وأعمل، والرّ  قال  
أهل  ، وعندما فتحه، شاهد  ______ على الباب   حّسان   األّيم سع   واألكل، يف أحدّ  يقضي وقته يف النوم  

: نعم، أان قال   حّسان، ثّ  مريض؟! اضطرب   ملاذا تركت ________؟ هل أنت  الوادي ... سأله الفالح: 
و_______. إذا جلسنا يف ب يوتنا من يزرع األرض،  ابلكذب   مريض   أنت   الوادي:أهل  _______. قال  

 طردوه من الوادي. حتب  نفسك فقط، ثّ  _،الطعام، أنت ________ ويصنع  
 

 ( فانوس رمضان الدرس الثاين )
 القطعة من درس )فانوس رمضان(، أجب َعما يليها م ن أسئلة :  قرأ  أ-أ

مَيلك ب ستااًن ََجيالً،  والّدقيق، وكانَ َكرميًا، مَيلك د كااًن َكبريًا يَبيع  فيه  الع طور   كان احلاج َسلمان  رَجالً            
ب  من  فيه كثرير   األايم زاره  جار ه  احلاج   امل حتاجنَي. يف أحد   يَساعد  َويزور ه م، وَ احلاج سلمان  أقاربه   الفاكهة. حي 

املال  مال   وقال:احلاج سلمان  للم ستقبل. ابتسمتدخر  شيًئا  مالك، والاي أخي أنت تبذر   له :إمساعيل، وقاَل 
فأتلفت ب ستان  ،شديدةر ذاتّ  يوم عاصفةر  كثرير. هّبتهلل عندي مالر   الّناس، واحلمد  وهَو َيرز ق ين ألساعد  هللا،

رفَع  للمستقبل.تدخر  شيًئا  مالَك، والأنت ت بذر   صديقه،وهنا تذّكر كالم  جتارته ،خسرت  مث  ّ  سلمان، احلاجّ 
 هللا من الّصابريَن. شاءَ  وسأكون  إن   منك،هذا امتحانر  وقاَل: ايربَسلمان رَأسه  إىل الّسماء،  احلاجّ 

لك؟س لمان م اذا كان  احلاج ّ -1   َي 
________________________________________________ 

 إساعيل؟ ماذا طلب منه احلاجّ -2
________________________________________________ 

 س لمان؟ ملاذا حزن  احلاجّ -3
 ________________________________________________ 

 هل أعجبتك القصة؟ وملاذا؟ -4
_________________________________________________ 

 الفقرة: من  ستخرج  أ-ب
 _______________  يّ ف عل ماض                     _______________ ام ضارعر  فعالر    -
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 ي قدم احلاج س لمان جل ريانه  

ع ك لمة "ع طر -                              ________م فرد ك لمة "بساتني" - مج 
"______________ 
 ______________ ضمري منفصل-                              _____________اسم إشارة -
 ____________ فاعالر  -                         ا ________________جمرورر  ااسر -
 ___________القمرية  االمر  -                      ____________مشسية  اكلمة هبا المر -
 ___________________________________مجلة اسية  -
 ___________________________________مجلة فعلية -
 :متناسبتني عبارتنيبني كل  صل  أ-ج

 
 
 
 

 
 
 
 

 الّنار :الثالثالّدرس 
 ا يليها م ن أسئلة : َعمّ  ب  يأجمثّ ، القطعة من درس )النار( قرأ  أ -أ

.ب يف َهذا اجلان   ه نا. الك تبَتعايل  منصور:  
َهندسة.وسأخذ  علبة أدوات  احلساب،كتاب العلوم وَكتاب اجل غرافيا وكتاب   ك تب:  أان أريد ثالثة وفاء:  

الّصغري.وسأشرتي َهذا القاموس  الّتاريخ،وكتاب  العربية،كتاَب اللغة   كتابني:أان أريد   منصور:  
أخذت  الكتب وع لبة أدوات اهلندسة. وفاء:  

امل حاسب.هّيا ندفع  احل ساب عند  إذن، منصور:  
. األخضر.انظ ر إىل ف ندق الوادي  ء:وفا هو حيرتق   

الفندق   الّناس داخلإىل أصوات  الثّالث. استمعيالّنار تصل  إىل الّدور  املكاَن. األسود ميل  الّدخان  منصور:  
النّاس.َكيف ننقذ  هؤالء   وفاء:  

.ه ناك َهاتف يف  منصور: سأتصل  برجال  اإلطفاء . الّشارع   

 فانوس رمضان

 أنت  ت بذر مالك ط لب الولد  من والده  

جلقال  له  الرّ  كرقيق والسّ الفاكهة والدّ    
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؟ ماذا اشرتى منصور-1  
_________________________________________________________ 

وفاء؟ماذا اشرتت  -2  
_________________________________________________________  

؟   -3 كيف عرف  رجال  اإلطفاء أن الف ندق حيرتق   
________________________________________________________ 

، ملاذا أتخر   –4  ووفاء ؟  منصور 
________________________________________________________ 

الفقرة :من  ستخرج  أ -5  
مضارعرا _____________ فعالر -                       ___________ اض مرير  -      

______________ كلمة مثىن  -       ____________ك لمة مفردها " أداة "  –     
      األحداث الّتالية حسب ورودها يف احلوار :  ب  رتّ أ-ب

   .حيرتق  م شاهدة الف ندق وهو  )   (             .            اإلطفاءصال برجال االتّ  (   )  
 .)    (وصول رجال اإلطفاء                            .   الّذهاب إىل املكتبة   (   )  
 شراء الك تب. )    (         .          مٍ سالب   خروج الّناس من الفندق   (   )

 :( الكلمات املناسبة ك ، ت ، ب شتق من مادة )أ-ت
 الّتلميذ واجب احل ساب؟____________-1
د رسرا.ع شرون  ___________يف ه ذا  -2  
  ____________.اشرتيت  األقالم والّدفاتر واحل رب م ن -ت
علّ  -ج

 
_______. خ لف م  جيلس  امل  

كثرية .  __________يف م كتبة املدرسة  -ح  

 الّدرس؟ ___________ه ل تفضل  قراءة القصة  أو  -خ
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 األساليب والرتاكيب :اثنًيا        
 كما يف املثال:   أسأل   -1
 أي بيت ختتار من هذه البيوت؟ -أ                                           ختتار /: بيت أ 

 _____________________:  ب                                    : قلم / تستعمل  ب
 

 ______________________ت:                                            : قصة / تقرأت
 

 _______________________: ث                     : صورة /تبحث                   ث
 
 _______________________: ج                         : صندوق / حتمل              ج
 
 ل  من املفرد إىل اجلمع :أحوّ  -2
 ؟                                     م: كيف ننقذ  هؤالء الّناس؟كيف  ننقذ  ه ذا اإلنسان-1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيف  ن قابل الطّبيب؟                                         م: ــــــــــــــ  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيف  ن طعم ه ذا الطّفل؟                                     م : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -3

علمة ؟                                  م : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -4ـ
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيف  نشك ر هذه امل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يف نزور ذ لك اجلار؟                                      م : ـ  -5
 
 َضد الكلمات اآلتية: أكتب   -3

 سعيد مات صباح غين بعد كبري غال الك لمة

        ضد

 
 كما يف املثال:  َجالً  أكون  -4
 الّنقود لتشرتي فانوس رمضان. الّنقود/شراء فانوس رمضان .                       ت: خ ذ هذه  - 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرت/رسم الّصور.                                 ت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدّ -2
باراة.                                 ت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكرة /لعب امل
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 أربط  كما يف املثال:-5
 ي لوحون.انظر إىل أولئك الّرجال .هم يلوحون.              ت: انظر إىل أولئك الّرجال الّذين  -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.                ت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابحلبل   ه و يلعب   إىل ذلك الولد. انظر  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.             ت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلصان   هي تركب   .لبنتلك اإىل ت انظر  -3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        هم يصطادون الّسمك. إىل هؤالء األوالد. انظ ر  -4
 
         بعد اجلمع يف َجل مفيدة :الكلمات وَأضع   اكلمات اآلتية َجًعا مذكًرا ساملً أَج ع  ال -6

 " النَّجار ،  الصّياد ، البائع ، الّسارق ، احلارس "

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 املبتدأ واخلرب يف كل منهما َجع مذكر سامل : ،أكتب  َجلتني امسيتني-7

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

  الفاعل يف كل منها َجع مؤنث سامل : فعليتني،َأكتب  َجلتني  -8

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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 :املهارات الكتابية: اثلثًا
 الرّتَجة :أواًل 

 إىل اللغة اإلجنليزية:  ترجم  أ  

 ذهب حسان ليبح ث عن الرزق يف الصباح الباكر. -

_________________________________________________________ 

 الناس احلطب يف فصل الشتاء يف التدفئة والطهي.يستعمل  -

_________________________________________________________ 

 يعمل  أهل الوادي يف نشاط وإخالص. -       

_________________________________________________________ 
 التعبري اإلبداعي: اثنًيا:

  يف ذلك م سَتع يًنا بأَلسئ لة  الَتالية  :* ) الع طلة الصيفية  ( أكتب  
 أين ذهبت يف العطلة الصيفية ؟ – 1
 َمَع َمن  َذَهَبَت ؟ – 2
 هل زرَت أقاربك هناك ؟ – 3
 َماَذا فـََعلت م ه َناك ؟  – 4
 ص ف  ش عوَرك َو أَنَت يف  العطلة  ؟ – 5
 هل حتّب قراءة القّصص يف العطلة  ؟ -  6
 العطلة الّصيفية  ؟َماذا حتّب يف  – 7
 َكم شهراً كانت العطلة  ؟  – 8

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

، يقضيان العطلة بطريقة خمتلفٍة، أمحد وعلي صديقان،* وعلي يقضيها يف  أمحد يَقضيها يف الَعَمل والّنشاط 
 كلمة .  80يف ذلك حنو  أكتب  . النوم واللعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_____________________ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 اثلثًا : اإلمالء

 يت حتتها خط يف الفقرة  التالية:أصّحح  األخطاء الّ  -1
 ،املنظر ذالكملت ليل م ن أت يضربون قطّة صغرية، الر ورأت أطفا ،مع  أمها الصوقك انت ليلى ذاهبةر إىل        

محلت ليلى القطة  .عاية  إىل الرّ  قطّة ضعيفة حتتاج   هاذهيو ،سلوك غري جّيد هاذا فذهبت إىل األطفال  وأخربهتم أنّ 
 الر بيتها واعتنت هبا اعتناء مجيل إىل

 هاذهي هاذا ذالك الصوق اخلطأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصواب

 :ل الفراغأم مثّ  ،حيحةأختار  اإلجابة الصّ  -2
 ( الفأر         -الفأار           -الفئر     )     .                                 ــــ اجلب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكل   -أ

 ( اطمئنّ      -    اطمأّن  -صديقه املريض.             ) إطماّن    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعيد على صحة   -ب
 


