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               2017-2018 
 لثلثّاالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي اامراجعة  ورقة –اللغة العربّية 

 __التّاريخ :________     ( الّتاسع)    الّصف  االسم :________________
 

 أّوالا : القراءة: من موضوع )رسالة ساميٌة( أقرأُ  ثّ  ُأجيبُ :              

، فنسبة املواطنني يف هذِه دِر احمللّي واملواطن بشكٍل كبريالتمريُض يف الدولِة مهنٌة تفتقُر إىل الكا   
ّث العمل  ، ومنمريضِ عزوف املواطن عن دراسِة التّ ، و اخلمسَة ابملئة من العاملني هبا املهنِة ال تتعدى

 .بِه له أسباٌب كثريةٌ 

:اأضُع  ََتتها خط   أييت ثّ ا مّ  أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلّ  -1  

( العبور      –   االقرتاب  - االبتعاد)     ها               :  ضد   عزوف)أ(    

مبناسبِة  (   –     حباجة    -) مبعرفِة   : مرادفها                  تفتقر)ب(   

(  مهن      -       أعمال   - صنعة)     : مجعها                  مهنة)ت(   

.ص  السابق الن  قائل ِ  أكتُب اسم   -2  
 مرمي مسعود الش حي

اليت عرضتها الكاتبة يف النصِ  . ُد القضية  أحد ِ  -3  
  اإلشادة مبهنة التمريض ، والدفاع عنها ، وتغيري الصورة البائسة اليت تقلل من شأهنا
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مريِض .أذكُر اليت تبعُد املواطن عن دراسة الت   -4  

 النظرة الدونية اليت يقع على عاتق اجملتمع تغيريها .السبب األول : 
 السبب الثاين : اجلانب املادي الذى ال يوازي اجلهد املبذول يف نظر بعضهم .

 السبب الثالث : اجلهد الزائد الذى يبذله املمرض ، والذي قد يتطلب مواصلة الليل ابلنهار أثناء عمله .
ِة نظري الش خصي ة.من  وجه مريضعن مهنِة الت   أُعب ُ  -5  

 يرتك للطالب

 اثني  ا: القراءة: من موضوع )يف حياة طفلة( أقرأُ  ثّ  ُأجيبُ  :

 أين كنُت أول طفلةٍ  ،تظرت بفارغ الصرب إشراقة يوم غٍد. يقني" ان:قالت الكاتبة مجيلة البشري
 " .، يف يوم شتوي ابردادخلت بوابة املدرسة صباحا 

 ا بني القوسني : مّ  حيحةَ الصّ  أختاُر اإلجابةَ -1
 _  غياب (       حضور     -كلمة ) إشراقة (       ) ذهاب     رادف)أ( م 

 حقيقة (      -شك           -سرعة   )   كلمة ) يقني (         ضد)ب( 
 أسبوع (   -يومان        -أايم       ) ت( مجع كلمة  ) يوم (        )  

يت دفعت الكاتبة إىل تثقيفها وتطوير تشكيلها املعريف العوامل ال   أذكرُ  ،للنص من خالل دراسيت -2
 قايف؟ والث  

 العوامل هي : املدرسة , املعلمة , حبها للقراءة , اهتمام أسرهتا. 
 )املناقشة مرتوكة للطالب(

 ؟ د عليهاد  ؟ هل أنت كثري الرت  تبةهل أنت من أصدقاء املك  -3 
 يرتك للطالب
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                         ذكرى جديت درسمن  ة (صوص األدبيّ النّ  ) : ااثلثا 
      ا يليها من األسئلة:عمّ  بُ يأج ثّ عريّة الشّ  األبياتَ  قرأُ أ

 مّدْت يديها إىل السماِء وعينها          مألى من التاريِخ واألحالمِ                     
 عند املساِء دعاؤها يف هْدأةِ             الليِل احلزيِن ويقظِة اآلالِم                     
 تتذكُر املاضي وعهد شبيبةٍ              أوَدْت  بنضرتِه يُد األايِم                     

 الشبابأايم الصبا و  :) شبيبٍة (  معىن أذكرُ  -1
  مساواتمجع )مساء ( :    أوجدُ -2
  أملمفرد ) اآلالم ( :  أكتبُ  -3
  الفرح) احلزين ( :  ضد    أذكرُ   -4
5-  ُ  يت عاشتها اجلدة . مظاهر للحياة السعيدة ال   ة  ثالث أبني 
 حناهناضمة أمها و -2          األتراب -1
 حفاوة اجلريان-4       دالل والدها-3

رابعاا: ) النّ صوص األدبيّ ة ( من موضوع )النّ اس والزّ مان أليب الطيب املتنيب ( أقرأُ ث أجّيُب عن 
: األسئلةِ   

 كلما أنبَت   الزماُن     قناَة                ركَب  املرُء يف القناِة سناان

 ومراُد النفوِس أصغُر من أْن                تتعادى   فيِه   وأْن  تتفاىن

:اََتتها خطا ا أييت ث أضُع  حيحَة لكٍل مّ أختاُر اإلجابَة الصّ  -1  

نتشاجر ( –نتصافح  –نتآلف   -نتحاور ها                  ) :  ضد  )أ(  ن تعادى   

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

ي      : أسلوب    )ت( وال ُيالقي اهلواان (ن في      -استفهام    -ش رط     -) هن   
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   .أشرُح األبيات  أبسلويب-2 

 يرتك للطالب

ستخدُم الكلماِت التالية يف مجٍل من إنشائي:أ -3    

املرء يشتكي قسوة الزماناملرء:   

الشجاع يالقي العدو والخيافهيالقي :   

 النفوس : خري النفوس املطمئنة ابهلل 

 خامساا )النحو(                                                               

 أقرأُ الفقرُة اآلتيُة ثّ  أجيُب عن األسئلة الّ يت تليها:

فوَق مصلحتِه  اَم تقاليَد جمتمعِه احتاما ت حي ، وأنْ باِب أن يكوَن مثالا يُقتدى بهلشّ جيُب على ا
؛ بقول مكروٍه أو استهزاء مهني ،اأو دانيا ا قاصي   شعورهِ ، فليَس ألحٍد مْن الّناس أن جيرَح الشخصية

 أُبعثْ : "مل )صلى هللا عليه وسلم ( حممد. قال الرسول كعمرَ كليهما    ملنافاة ذلك للعدِل واإلنصاف
ا بعثتُ  لّعاانا   رمحَة" وإَّنم

 :يلي ما الّسابقة القطعةِ  أستخرُج من -أ
 دانًيا  :          اسم فاعل-  1
 مكروه :        مفعولاسم -  2
 معنوي    :هنوع وأبني                 كليهما  :              توكيًدا -3
 عمر   : رف من الص   اممنوعً   -4
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 ب- أعرُب اجلملة  التالية  : جعَل النّ جاُر اخلشَب ابابا .
فعل ماضي مبين على الفتحجعل    :    

الظاهرةفاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة النجاُر :    

عول به أول منصوبفماخلشب  :   

مفعول به اثن منصوب:      ابابً   
 ج- ُأعنّيُ  التوكيَد وأُبنّي  نوعُه :

  ال ال أبوُح حبِب بثينُة إّّنا             أخذْت علي موثقاٌ وعهودا)أ( 

     لفظي    نوعه:                   ال ال        كيد :التو  

االقواُم كّلهُم          وما أمثَر من ماٍل ومن ولدٍ مهالٌ فداءا لك )ب(   
معنوي  نوعه:كلهم                           وكيد :الت    

 د- أحدّ ُد نوعَ  االستعارة يف األمثلةِ  التّ اليةِ :

  * إذا املنيُة أنشبت أظفارها     أ لفيت  كل متيمٍة ال تنفعُ 
حيث حذف املشبه به و هو الوحش املفرتس و ترك شيئا )استعارة مكنية(: شبه املنية ابلوحش الكاسر 

 من صفاته و هو نشوب األظفار. اجلمال فيها : جتسيم الصورة

، خرٌي من بيعها ابلعدوان فوس ابإلحسان* شراء الن    
)استعارة مكنية(: شبه النفوس بشيء يباع و يشرتى , حيث حذف املشبه به و هو )الغرض( , و ترك 

هو البيع و الشراء ،اجلمال فيها : جتسيم الصورةشيئا من صفاته و   

 ه- أحوّ ُل األرقامَ  إىل حروف مع الضّ بط الصّ حيح :

وعشرون ةست : ( سؤاالً 26)  *  أجبُت عن 
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مخسة عشر قميًصا:     ًصا( قمي15شرتيُت )ا*   
تسع فوائد :      ( فوائِد   9* للسفر )  

 و_ أعرُب ما َتته خطّ :
نْ ي ا مب ص ابِيح  .  1- ز ي  ن ا الس م اء  الدُّ

 تحة عوًضا عن الكسرة ألنه ممنوعمصابيح  : اسم جمرور وعالمة جره الف /الباء : حرف جر
  من الصرف

ٰ ِإبْ ر اِهيم   و ِإمْس اِعيل  . ن ا ِإىل  ي ْ   2- و أ ْوح 
 ممنوع الكسرة ألنه : اسم جمرور وعالمة جره الفتحة عوًضا عنإبراهيم   / إىل : حرف جر

 من الصرف
 سادساا: التّ عبري اإلبداعيّ                                       

مصاعب يف سبيل  واجهت –ا لكنك تعرفها شخصي   –أكتُب عن شخصيٍة مشهورٍة أو غري مشهورة 
ا ابولكنها مل جتد القبول من حميطها أمر ممي ٍز ابتكرته حصلت  ، ث  أثبتت جدارهتاإلصرار واملثابرة ، إال أهن 

 مبزًا أفكارك  أبدلٍة مقنعٍة. ،علو مباركة الناس مجيعهم

 يتك للطالب

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________   


