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FIRST TERM ARABIC REVISION 

9 –GRADE  

 

 

 -أكتب عكس الكلمات األتية :

 عكسها الكلمة  عكسها  الكلمة 

 امام  خلف  جوعان شبعان

 الصغرى الكبرى المخرج المدخل

 وقف قعد مغلق مفتوح

 أقترب ابتعد يضر يدفع 

 نقص زاد اختفى ظهر

 فقد  وجد خوف شجاعة

 

 

  -مرادف الكلمات األتية :أكتب 

 مرادفها  الكلمة  مرادفها  الكلمة 

 يتكلم يتحدث سقى روى

 يتكون يتألف متعب شاق

 كبيرة ضخمة نام رقد

 جيدة حسنة ساق قاد

 فهم  أدرك جر سحب
 

  -أكتب جمع الكلمات األتية :

 جمعها الكلمة جمعها  الكلمة

 فالحون فالح بيوت بيت 

 لصوص لص أشجار شجرة

 قطارات قطار أكواخ كوخ

 مهندسون مهندس طالب طالب

 مكتبات مكتبة شركات شركة
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  -ضع خطا تحت الخبر في الجمل األتية :

 جميل .  مدخلهالمنزل  -1

 المدارس والجامعات .  بنيتالدولة  -2

 .  في المكتبةالطالب  -3

 اسبوع .  بعدالسفر  -4

 المستقبل . صناع الشباب  -5

 المدينة .  جنوبالغابة  -6

 .  عروفم الشركةعنوان  -7

 البالد . في طرفالغابة  -8

 .  من خشبالبيت  -9

 قريب .  سفرهنالسائحات -11

 

  -ارسم دائرة حول كان واخواتها في الجمل األتية :

 . االجو بارد          -1
  

 . الدرس صعباً          -2
 

 سرعة السيارة كبيرة .            -3

 

 منتشراً . الخبر             -4
 

 االمتحان قريباً .              -5
 

 أحمد ساهراً .         -6
 

 المسافر منتظراً .          -7
 

 الوقت مبكراً .            -8

 

   لن نبدأ الرحلة           الجو معطر .  -9
 

 أبوه مهندسـاً .             -11

 صار 

 ليس

 أصبحت

 أضحى

 أمسى  

 بات  

 ظل 

 مازال

 مادام

 كان
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 -أمال الفراغ بحرف الجر المناسب :

 عن الى ب على في من

 

 المدرسة .  عنالبيت بعيد  -1

 االشجار .ب التعلق علىتساعد البصمات الفرد  -2

 شكل بصماته طول الحياة . بيحتفظ االنسان  -3

 الخطوط التي نراها على أصابعنا .  منتتكون البصمات  -4

 لحديقة . ا فييوجد سنجاب  -5

 الحديقة يوم الجمعة .  لىإذهبت  -6

 -أكتب حالة الكلمات التي تحتها خط مستعيناً بالكلمات المعطاه :

 خبر إن نائب فاعل مبتدأ اسم كان خبر فاعل

 

  اسم كان  يعمل في الحقل  الفالحكان  -1

 خبر  بالسيارات . مزدحمالطريق  -2

 فاعل  . القرية كل اسبوع االسرةتزور  -3

  خبر إن  . مزعجةإن ضوضاء المدينة  -4

 مبتدأ   ضار بالصحة .  التلوث -5

  فاعل  إلى الفصل .  المدرسحضر  -6

  نائب فاعل  الهواء بدخان المصانع . يلوث -7

  خبر إن    . عليالً إن الجو  -8

  خبر   .  جميلةأزهار الحديقة  -9

 مبتدأ   عالية في الجنوب  الجبال-11

 -:أكمل الفراغ بوضع مبتدأ مناسب من الكلمات الموجودة 

 الغرفة  الولد المحيط الفقير الماء الوطن االمتحان الكتاب الناجح المنجم

 

 مظلم . لمنجما -7   ضعيف . الولد -4   سهل . المتحانا -1

 متع . م الكتاب -8    نقي .  الماء -5   عميق . المحيط -2

 محبوب . لوطنا -9   مسرور. لناجحا -6   جائع .  الفقير -3

 واسعة .  ةلغرفا-11
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 ين االجابة الصحيحة من بين القوساختار 

  ( موجودين دون         موجو )في القاعة                   -------المحاضرون ظل  – 1   

  (  طبيب                  بيبا ط  )في هذه المستشفى               -------والده  كان  – 2   

 ( موجتهدون         مجتهدين   ) في دروسهم            ------ام  الطالب مادينجح  – 3   

 (ن الطالبا             نيالطالب   ) ساهرون في عمل الواجب              ------ بات  - 4   

 (  وشكتأ       وشك        أ   )                                   أالمباراة  تبد ------ - 5   

 (معافيا            معاف         )                         -------------المريض عسى  – 6  

 ( قلم                      قلما    )                           ---------------المعلم خذ أ –7   

  (ن يئحالسا    السائحون          ) يتجولون في المدينة                   --------ان  – 8   

 

 االعراب الصحيح للكلمة اختار  ******

 (فاعل                         أميند   )يد للصحة                            الخضروات مف كلأ -1

 ( خبر                  حرف         )                             هادئة   في القرية الحياة  – 2

 (فاعل       مرفوع بااللف   أمبتد ) نشيطتان                                     العاملتان – 3

  (خبر مرفوع بالواو فعل             )                                  قادمون المهندسون  – 4

 (    اسم          خبر جار وجرور  )                                   في المكتبة الطالب  – 5

 (ظرف زمان             فعل         )سبوع                                     ا بعدالسفر  – 6

 (خبر مرفوع بااللف            أمبتد )                                   سريعان القطاران  – 7

 (فاعل               خبر جملة فعلية  )في الشركة                          يعملهندس الم – 8

 

 

 

 

 

 


