بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

امتحان مقترح لنهاية الفصل لمادة اللغة العربية للصف التاسع
إعداد المعلمة  :دعاء وعل

 – 1اقرأ النص التالي ثم أجب عما يليه من أسئلة :

قال الفيلسوف  :زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة في
السماء  ،فكانت تشرع في نقل العش إلى رأس تلك النخلة  ،فال يمكنها ذلك إال بعد
شدة وتعب ومشقة لطول النخلة وسحقها  ،فإذا فرغت من النقل باضت ثم حضنت
بيضها  ،فإذا فقست و أدرك فراخها جاءها ثعلب قد تعهد ذلك منها لوقت قد علمه
بقدر ما ينهض فراخها  ،فيقف بأصل النخلة فيصيح بها ويتوعدها أن يرقى اليها.

أ_ استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:
فعل ماضي.....................
فعل مضارع مرفوع..........................
فعل مضارع منصوب...........................
فعل ماضي ناقص..............................
اسم إن.......................................
خبر كان جملة فعلية................................
حرف جر.........................................
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حرف عطف.........................
اسم مجرور.........................
اسم اشارة............................
ضمير متصل مبني في محل جر باالضافة......................

ب _ من كاتب النص السابق ومن أي كتاب أخذ النص ؟

ج _ عدد اثنين من مؤلفات كاتب النص ؟

د _ ما الفكرة الرئيسية في درس الحمامة والثعلب ومالك الحزين ؟

هـ _ ماذا تفيد قد في جملة( قد علمه) في النص السابق ؟

و _ ما معنى كل من:
فرغت  -تشرع
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 - 2اقرأ االبيات التالية ثم اجب عما يليها من اسئلة:

أضحى التنائي بديال من تدانينا

وناب عن طيب لقيانا تجافينا

غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا

بأن نغص فقال الدهر آمينا

أ .من قائل االبيات السابقة ؟
ب  .ما الصورة الفنية في البيت الثاني ؟
ج .اكتب ثالثة أبيات مما تحفظ من هذه القصيدة ؟

 - 3اعرب كل مما يلي :

إن العل َم نور

الكتاب مادتهُ صعبة
أصب َح
ُ
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 - 4اسند االفعال التالية للضمائر التالية :
االفعال  :رجا _ يقضي
الضمائر  :أنا _ أنتَ _ أنتم _ هي _ هما

______________________________________________
 - 5اكمل الفراغ بوضع صياغة العدد المناسب:
أ .شاهدتُ  ............طالب )22( .
ب ................ .وردة)52( .
ج .مررتُ ب  .............بيت)32( .
______________________________________________
 - 6ضع اسم االستفهام المناسب بالفراغ :
أ  .......... .عدد طالب صفك؟
ب  ......... .عنوان درس اليوم ؟

اتمنى لكم التوفيق
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