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 لثّاينورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي ا –اللغة العربّية 

 الّصف )   الّتاسع   ( ______  الّتاريخ :_______________ ________االسم :__________

  :نصوص : الّ أّوالا 
  : على األسئلة   ّيب  أج ثّ  أ  ( أقر   ناس والزمان أليب الطيب املتنيبالّ  ) من موضوع  

 سناان يف القناة   املرء    ركب                  قناة       الزمان     كلما أنبت  

 تتفاىن  وأن     فيه    تتعادى                 من أن   أصغر   النفوس   ومراد  

تهامما أييت مث  لكل   حة  حيالص    اإلجابة  ر  تاخأ -1   ا:خط   أضع  َت 

 نتشاجر ( –نتصافح  – لفنتآ  -) نتحاور                ضدها     : تعادىن   )أ( 

 ( افتقد      -  أخرج    -أعطى    -   ) أهلك                : مرادفها      أنبت  )ب( 

 (    فين    -استفهام    -رط ش      -ي ) ن          أسلوب : القي اهلواانوال ي  )ت( 

 :سلويبأب بيات  األ شرح  أ2- 

 بلاطلل كت ي
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 ي:من إنشائ يف مجل  الية الت   الكلمات   تخدم  سأ 3-  

 املرء يشتكي قسوة الزماناملرء: 

 الشجاع يالقي العدو والخيافهيالقي : 

 خري النفوس املطمئنة ابهللالنفوس : 

 :صنف نظرة املتننيب للزماننيب وأ  املت ي يف نص  أكتب  وجهة نظر   - 4

 نص معرب عن حقيقة الناس والزمان ونظرة املتنيب هي نظرة طموحة ومتفائلة

 :   ني(الصّ  ىلإ ة)رحلة ابن بطوط من موضوع   لرحالت  ا : أدب  يًّااثن

م  ،وذلك مّشهور من حاهل م ،للّصناعات   أهل  الصني  أعظم  األمم  إحكاماا" و  وقد وصفه الّناس يف تصنفاِت 
 وأّما التصوير  فالجياريه م أحٌد يف إحكامه من الروم  أو من أحد سواهم " ،نبوا فيهطفأ

 :بوجة نظري   اإلنسان للسفر يت تدفع  الدوافع  ال   أذكر    – 1

 . السفر بغرض السياحة

 . السفر بغرض طلب العلم-

 . السفر بغرض َتسني املعيشة وطلب املادة -

 :ني  الص   هل  أ ابن بطوطة    بهصف  و أكتب  ما  2-

 . أعظم األمم إحكاًما للصناعات وأشدُّهم إتقاًًن فيها-

آمن البالد وأحسنها استقراراً للمسافني فإن األنسان يسافر فيها مسرية تسعة أشهر ويكون معه  أبنا فهاوص -
 . األموال الطائلة فال خياف عليها من ضياع
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 :حلة  الر   أثناء   وأصحابه   ابن بطوطة   اهب مر    اليتاملوقف   أذكر   3-

يرتدون زي العراقيني وبعدها يف وقت العشية عندما أنم دخلوا مدينة السلطان ومروا على سوق النقاشني وكانوا 
 . عادوا إللى قصر السلطان وجدوا صورهم قد نقشت على احلائط

 و مطلوب () أجب  مبا ه .عليهافال خياف    الطائلة  موال   األ معه   وتكون   4-

 ةري ثكلا (ائلة  الطّ كلمة :  )  مرادف  )أ(  

 لاملا   (موال  األ):كلمة   )ب(  مفرد 

 نمأي (خياف  كلمة : )ضد   )ج(  

  :حو: النّ ااثلثا 

فوق  مصلحته   ام  تقاليد  جمتمعه  احتاما ت ، وأن حيقتدى بهباب  أن يكون  مثالا ي  جيب  على الشّ        
؛ ملنافاة بقول مكروٍه أو استهزاء مهني ،ادانيًّ  أوا شعوره  قاصيا جيرح   ، فليس  ألحٍد من  الّناس أن  خصيةالشّ 

ا ب   اانا مل أ بعث  لعّ  حممد )صلى هللا عليه وسلم ( : "سول الرّ  . قال  كليهما  ذلك للعدل  واإلنصاف  عثت  وإَّنم
 "رمحة  

 :مايلي القطعة   أستخرج  من -1
 اي  ناد :لاسم فاع- 1 

 هو ر كممفعول: اسم - 2 
 امً ات حا :مطلًقا مفعوالً  -3 
 أز هتسا فعله:ذكر وأ ءاز هتسا لفعل  غري ثالثي   مصدرًا -4 

 ي  و نعم  نوعه: بني  أو  امهيلك  :توكيًدا -5
 ًنً اع  ل  :ةمبالغة صيغ - 6
 دمحم          اًل:بـد   -7
 اي  صاق    ا:ا منقوصً اسً  -8
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 ما فوق اخلط : أعرب   -2

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو  ن  أب بو صنم عر اضم لعف حيتم :

 ي  و نعم ديكو تكليهما: 

 خرب (   -نعت    - فاعل   - مبتدأ :  ) املريض  كلمة    .يف العيادة   املريض  أنم   -3

 :  .ةمض  لا ه  عفر  ةمالعو  عو فر م لعافإعراب املريض 

 ابابا  اخلشب   جار  النّ  جعل   :التالية   اجلملة   رب  عأ 4-
 .ةحتفلا ىلع ينبم ض  ام لعف:   جعل    
 .ةمض  لا هعفر  ةمالعو  عو فر م لعاف:  جار  الن   

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو  بو صنم لو  أ هب لو عفم:  اخلشب  
 .ةحتفلا هبصن ةمالعو  بو صنم ن  اث هب لو عفم:      ابابً 

      الظ ن اليت تنصب  مفعولني هي أفعال  األفعال   5-

 التحويلوأفعال   - اليقنيوأفعال       

 نوعه : بني  أ  و  كيد   التو  عني  أ   6-

 وعهودا  علي موثقاٌ  ا             أخذت  إنّ  بثينة   حبب   أ( ال ال أبوح  )

 _____.____يظفل_______________. نوعه :_____الوكيد:_____________الت  

 من ماٍل ومن ولدٍ  وما أمثر            هم  كلّ   فداءا لك االقوام   )ب( مهالٌ 

 ___._____ي  و نعمنوعه   :_________    ____________.مهلكوكيد :________الت  

    ا : البالغةرابعا 

 :ساسيني يف التشبيه  الركنني األ إىل ذكر  منتبًها  تشبيهات   إىل تية  اآل يف اجلمل   الواردة   ستعارة  اال ل  حو  أ   -1
ا)أ(    يمون  اللّ  سيزهر   غدا
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 يتون والزّ  اخلضراء   نابل  السّ  وتفرح              

 يونالع   وتضحك                   

 ااألنار كزهر الليمون عطرً 

 مضاء   علي الزمان   يوف  يكسو السّ              يف الفال   اجملرد   يف  ها السّ أيّ  اي)ب(  

 عمر املختار كالسيف صالبة وقوة 

 ؟ ظر  النّ  عن   ال يكف   من يل بقلبٍ )ج(  

 قليب ينظر كاإلنسان -2
 ا كتب  مجلتني من  إنشائي حماكي  أ -3

 
 تنيب  :قول  امل

ن  الّصنيع  ليال س   ولكن  ت كدر  اإلحساان      يه  رّّبا ُت 
ا )أ(  ال حيالفك احلظ يف االمتحانولكن   اتذاكر كثريً   رمب 

ا  (ب)  أعماهلم كسراب يوم القيامة ولكن   ايفعل الكافر خريً رمب 

 ء : اإلمالخامساا: 

ا أ صح   الية  مث  اجلمل الت   أقرأ   -1  :ح  األخطاء  املوجودة  هب 

 البالد  وأحسنها حال للمسافرين . أمن  بالد  الصني   -1

 آمن

 صوري وصور أص حايب منق وشة على احلائط  . فرئيت   -2

 ت  يأر ف

 عمله  . يف يعمل  وجيدُّ  الشرطى – 3

 ي  طر ش  لا
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 :   اإلبداعيّ التعبري سادساا: 

فيه  عن أهم الص فات   َتدث  أ مث  قيادية  الناجحة  يف عصر ًن هذا، حدى الش خصيات  الف  فيه  إ  نصأ   قاالً م أكتب  
 .ي أبدلة  وأمثلة وشواهد  نص  م ضمًنا  خصيةالش   هبا هذه  يت تت صف مات  ال  والس  
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