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عليم  وزارة التربية والت  

 مــدارس تقـــارب 

 الفصل الدراسي األول

م 2022/ 2021للعام الدراسي   

 

 

 

 السؤال األول: اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب عن األسئلة التي تليها:                  

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْيًرا ِمْنُهْم َوََل نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن يَُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ  

ُ ْب فَأُولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن )11( يَا   يَماِن َوَمْن لَْم يَت َوََل تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َوََل تَنَابَُزوا بِاأْلَْلقَاِب بِئَْس اَِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اْْلِ

أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظَِّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَِّنِّ إِثٌْم َوََل تََجسَُّسوا َوََل يَْغتَْب بَ ْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل  

اٌب َرِحيٌم )12( يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم   َ تَوَّ َ  إِنَّ َّللاَّ لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّقُوا َّللاَّ

َ َعلِ يٌم َخبِيٌر )13(  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ  ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

عالمات( 5)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً يأتي ح معنى ما  وضِّ -1  

 

تلمزوا:................................ً.ً-ًبًًًًًًًًًًًً.......ًًًًًًًًًً..ً...........ً.:............يسخرً ً-أ  

:....................................... يغتب  -د           ..........                ............. :.......... تجسسوا -ج  

......... .............. :............. اجتنبوا -ـه  

 

(عالمات4)                                              : فّرق في المعنى بين الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي. 2  

 - أيُِحبُّ أَحدُُكْم أَن يأُكَل لَْحَم أِخيِه َمْيتًا فََكِرهتُموهُ :................................. 

 - إن كَ  َمي ِت  وإنَّهُ م مَ ي ِ تُ ونَ :................................................................. 

 

(عالمات3)                                                    : بيّن الحكمة من نهي هللا في اآليات الكريمة عن -3  

. سخرية المؤمنين بعضهم من بعض  -أ  

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

التاسع:.والشعبة الصف     ............................:.............اسم الطالبـ/ـة  

.....................................التاريخ:... اليوم    اللغة العربيّة                                   المادة :  ً 



 

[نصا ً اكتب]  
 

. الظن السيء بالمؤمنين -ب   

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

. التجسس والغيبة  -ج  

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

 

(عالمة2)    :                                 اذكرها . عشرة صورة منفرة للمغتاب   الثانيةرسمت اآلية . 4  

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

(عالمة3):                           استخرج من اآليات مثاال لكل واحد من األساليب اللغوي ة اآلتية. 5  

........................ :.................... األمر. أ  

:....................................... الرجاء. ب   

... :....................................... الذ م-ج  

 ________________________________________________________________________ 

(عالمات9) : االنتباه لزمن الفعل والضبظ التام بالحركاتأسند األفعال اآلتية إلى الضمائر مع : السؤال الثاني  

:........................... هم           ............. ... :.......... أنتم.................         .... : ....... أنا:          مضى  

:........................... هم.....           .... :.................. أنتم............          .... :............ أنا:          ينسى  

:........................... هم   .......       ... :................. أنتم.....         .... :.................... أنا:            بقيَ   

 

(عالمة2)                                                         :  في كل مّما يأتي ضبًطا تاًمااضبط األفعال التّي تحتها خطّ   

 أ. الفرساُن امتطوا جيادَهم:  .................. ...... ......... 

 

 ب . اآلباُء شقوا في تربية أبنائِ هم:  ...... ..... ................ 

 

 

 

 



 

[نصا ً اكتب]  
 

(عالمات6)                                                       : اآلتية واستخرج منها ما يلي اقرأ الفقرة : السؤال الثالث  

 

  ع  شرَ ت   ة  الحمامَ  ، فكانت  ماء  في السّ  ة  بَ ذاه   ة  طويلَ  لة  خ  نَ  في رأس   خ  فر  ت   كانت   مامةً حَ  موا أن  عَ زَ : قاَل الفيلسوف  "

، فإذا هاحق  وس   خلة  النّ  لطول   ة  شقّ ومَ  عب  وتَ  شّدة   ها ذلك إالّ بعدَ ن  مك  فال ي   ؛لة  خ  النّ  كَ تل   إلى رأس   شّ الع   في نقل  

قد   ذلك منها لوقت   دَ قد تعهّ  علب  ها ثَ ها، جاءَ راخ  ف   كَ وأدرَ  ت  سَ قَ ها ، فإذا فَ يضَ بَ  ت  نَ ضَ ثم حَ  ت  باضَ ل   ق  من النّ  ت  غَ رَ فَ 

"... رقى إليهايَ  ها أن  د  بها ويتوعّ  فيصيح   خلة  النّ  بأصل   ف  ق  ها، فيَ راخ  ف    ضَ نهَ ما يَ  ر  بقد   ه  لمَ عَ   

 

:................................ فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة. أ  

:.................................................. ضمير من ضمائر الرفع. ب   

:.......................................... فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . ج  

:............................................................... حرف عطف. د   

. .............. ......... ............ :.......... عالمة الترقيم مكان الفراغ. ه  

. ......................... :................. اسم مجرور بالكسرة الظاهرة. و  

 

: السؤال الرابع  

 1-وضح الّداللة الّتي يوحي بها ما تحته خط في ما يأتي :                                      )3عالمات(

 أ. زعموا أن  حمامةً كانت تفرُخ ...................................... ...................... ..... 

 ب . تشرعُ  في نقل العش إلى رأِس  تل  كَ  الن  خلةِ ..... ............................ ...................... 

 ج. ما لي أراِك كاسفةَ  البالِ  سيئةَ  الحالِ ؟................. ............................. ................ 

 

: ، من أشهرها  كثيرة   فات  صن  ع مُ قف  وضع ابن المُ -2  

(عالمات3)........ ...... :...................... ج............... .... :............ ب ..................   .... :.............. أ  

 ____________________________________________________________________ 

 

 انتهت األسئلة 

 نرجو لكم التوفيق والنّجاح


