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ا
ً

 : الورقة األولى : أول

األسئلة وذلك من خالل فهمه  عنيستمع الطالب لفقرة مناسبة ملستواه ثم يجيب  : الستماع -1

 ملضمون ومحتوى الفقرة التي استمع إليها .

يكتب الطالب عدد من الكلمات التي يمليها عليه املعلم والتي تحتوي على بعض الهمزات  : مالءالا -2

 :أمثلة . املتوسطة 

 - -ملجأ -آية -س ئ اي ا –يتسألون  -مسائل –دائم  -يؤتيه -عائم   -استأجر –أفئدة  –يسأم  -مؤن       

 –فأل  –عباءة  –الرائعة  -ملجأ -مسؤولية   -رئة  –ش يء  –أْرؤس  –بيئة  –هدوئه  –سماؤه 

ا.نتائج –التأجيل  –السراع  -إحدى –يأتمر  –يؤدي  –البدء –الطمئنان  –استأذن   -سيأوون 

ا

مراعاة الحروف املفرغة واملطموسة،  عيكتب الطالب عبارة معينة مرة واحدة بخط الرقعة م:  الخط -3

وموقع الحرف بالنسبة للسطر، وحجم الحروف في الكلمة وحجم الكلمات في الجملة، وحسن الخط، 

 والترتيب والنظافة.

4- التعبير: يختار ما بين موضوعين مختلفين )مقال أو رسالة ( و  يكتب موضوًعا واحًدا في حدود) 250 

مع االلتزام بعناصر كل فن  والشروط الالزمة للكتابة السليمة  وهي : ( كلمة  

جودة اللغة والبعد عن العامية. - 2  حسن الخط                                     -1  

تقسيم املوضوع إلى فقرات ) مقدمة / عرض / خاتمة (  -4 استخدام عالمات الترقيم املتنوعة .           -3  

 ترك مسافة كلمة في السطر األول من كل فقرة . –6      سطر بين كل فقرة وأخرى .        ترك –5 

 يث ، الشعر ، الحكم ، األمثال ( االستشهاد بآيات قرآنية ، أحاد – 7

  , استفهام ،  مدح ، ذم ، تمني ( تنويع األساليب ) أمر ، نهي ، تعجب ، نداء – 8

الفصل الدراس ي األولا نهاية امتحان   

 مذكرة مراجعة

 

 GRADE 9                                            التاسع : الصف

االسنة الدراسية ARABIC                                      اللغة العربية : املادة

 ناهد شعبان أحمد  :ةاملعلما2018-2019
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االورقة الثانية : 

ا
ً
  الشعرية النصوص :أول

  القصيدة دراسة وتحليل كاملة ()  إن الكرام قليل قصيدة  -1

                                                       

 يجب التركيز على : 

 

 األفكار الرئيسية لكل مقطع  -                   الفكرة العامة للقصيدة                            -

 األساليب ونوع وغرض كل أسلوب -                      معاني املفردات واألضداد                          -

 استخراج الصور الجمالية من كل  -                       شرح األبيات                                        -

 بيت 

 ( ثم أجب عما يليها من أسئلة: قليلإن الكرام اقرأ األبيات التالية من قصيدة ) :  1س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجب عن األسئلة التالية :

     لألبيات السابقة.حدد الفكرة العامة  -1

.................................................................................................................................................................................. 

ــــــــِديــــــــِه جـــمــيــُل               إذا املرء لم يدنس من اللؤم عرُضه           -1
َ
ــــــــرتـ

َ
ــلُّ رداٍء يــ

ُ
ـك

َ
 فــ

ـنـــاء سـبـــــيــل                   وإن هو لم َيحمل على النفـس ضيمها       -2
َّ
يـَس إلى ُحسن الـثــ

َ
ل
َ
 فـ

ـــا قــــــليـــــــل عـــــــــــديـــــــدنا           -3
َّ
ِرنــــا أنـــــ

 
يــــــــــ

َ
عــ

ُ
لــــــت لهـــــا إن الــِكــــــــرام قــــلـــــيل                        تــ

ُ
قـــ

َ
 فـــ

ـــــلَّ م -4
َ
ن كـانت بَقــــــــــاياه مــــثـــلــنا        وما قــ

َ
 شــبــاٌب تـــَســـــــــامى لـلعال وكُهـــــــول                       ـــ

ـــــــلــيـــــل وجــــــارنا           -5
َ
ــــــا ق نــا أنَّ ـــريـــن ذلـيــــــــلَعــــــــــزيٌز وجـــار األك                          ومــا َضــــرَّ

َ
 ـــثـ

ــــــــت في فراِشــــه         -6 ِ
ــــــــا مـــي  ــتـــيـل                            وما مات ِمــــنَّ

َ
ـا َحــيــث كان ق ـــــــلَّ ِمـــــنَّ

ُ
             وال ط



 

3 

 

 .  استخرج أسلوًبا من البيت الخامس وبين نوعه والغرض منه . -2

 ...............................الغرض منه:.....................نوعه:..........................................................................األسلوب هو :

                                                            : يأتيأجب عما    -3

 .................: .............. "  الثناء كلمة " ضد              ..... .................................. :"  ضيمهاكلمة " رادفم

 ............: ......................... "  ذليل كلمة "  جمع             ..............: .............................. "  كهول كلمة " مفرد 

 .....:.................................كلمة " العال " مضاد                .................:............................" فراشكلمة "  جمع 

 استخرج من البيت الرابع كلمتين متضادتين .-4

.................................................................................................................................................................................. 

 يفخر الشاعر بصفات حسنة تميز بها قومه.                                                  -5

  ) يكتفي بصفتين(  .قةاستخلص هذه الصفات من خالل البيتين الثالث والرابع في األبيات الساب

1-.............................................................................................................................................................................. 

2- ............................................................................................................................................................................. 

 في البيت السادس من األبيات السابقة تصوير جميل ، وضحه وبين أثره في املعنى.           .-6

 ... .................................................................هو:.........................................................................................التصوير 

 ............................................................................أثره في املعنى :..............................................................................

  

                              .الخاص شرًحا وافًيا اشرح البيتين الرابع والخامس بأسلوبك  -7

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
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 قال الشاعر : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أجب عن األسئلة التالية :

 

 ...   ..........................:............ "  أخمدت " . ، وضد كلمة........................هي :............. " طارق " معنى كلمة   -1س

 ...........................:............... " كرام"،  مفرد كلمة  ................................:..................... "جهول "جمع كلمة        

 األبيات ؟                                  يافتخر بها الشاعر ف يما األشياء الت -2س

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 البيت األول تصوير جميل وضحه. وبين أثره في املعنى                  يف -3س

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 ( ؟                                             ي) سل الشاعر: قول  يعالم يدل األمر ف – 4س

.................................................................................................................................................................................. 

 ؟                                      في النصتجدها ي ما القيم الجاهلية الت – 5س

................................................................................................................................................................................. 

 كهام وال فينا يعد بخيل  صابنان ما في                          فنحن كماء املزن  -1

 إذا سيد منا مض ى قام سيد                     قؤول ملا قال الكرام فعول  -2

 النازلين نزيل فيوما ذمنا  لنا دون طارق                   وما أخمدت نار  -3

فليس سواء عالم وجهول   سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم                 -4  
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ا ثم يجيب على األسئلة التي فقرة يقرأها الطالب ويفهمها جيًد :  : القراءة الخارجية : فهم املضمونا اثانيًا

 تليها .

 

ا
ً
االقواعد النحوية : : ا ثالث

 

                           وغير ما يلزم .املثنى املذكر والجمع بنوعيه التالية  خاطب بالعبارة  -1

 " أنت األكرم في كل ش يء "                                                               

 ..................................................................................املثنى املذكر : .........................................................................

 ..............................................................................جمع املذكر : ............................................................................

 ................................................................................................................ملؤنث: ............................................جمع ا

 

 : وضح سبب اقتران جواب الشرط بالفاء في الجمل التالية -2

 -------------------------------------------------إن تجتهد فقد تنجح  -

 ---------------------------------------------------من غشنا فليس منا    -

كافأ    -       
ُ
 ----------------------------------------َمتى تقم بواجبك فسوف ت

 --------------------------------------َمْن ساعد املحتاج فنعم ما صنع   -       

 -----------------------------------------َمْن ينصر الحق فالحق ينصره.   -      

 -------------------------------------------------إن تذاكر فنعم ما تصنع  -      
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 .ومرة بالنفي  باإلثباتاألسئلة التالية مرة  عنأجب  -3

 الواجب على شباب العرب أن يصبح قدوة لغيره ؟.من  : أوليس 1س

 .......................................................................................................................:..............................الجواب باإلثبات

 ....................................................................................................................................:...................الجواب بالنفي 

أل ترغب في الدراسة ؟: 2س  

 .......................................................................................................      .................:............................ باإلثبات الجواب

 .....................................................................................................................الجواب بالنفي:.................................. 

 

 عرب ما تحته خط .أ -4

 (املسلمين   نعم الشباب شباب) 

 ............................................................................................................نعم :..............................................................

 ...........................................................................................................:........................................................الشباب 

                ......................................................................................................شباب :..............................................................

 ( خلق األمانةالبذا ح)  

 ...............................................................................................................................حبذا :......................................

 ................................................................................................الخلق :....................................................................

 .................................................................................................األمانة:...................................................................

 

 ) انتهت املراجعة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتفوق (

 ابان أحمدإعداد أ . ناهد شع


