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FINAL TERM EXAM 

ARABIC REVISION  

9 –GRADE  

 اكتب معاني الكلمات االتية 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

 ةاالمر المتكرر في الحيا العادة قبيح كالح

 حمل ثقيل عب   سقطت زلت

 هبوط شديد في مجرى النهر شالل يمشي خلفه يقتفيه

 يقطع ويمحو يزيل يتفاخر يتباهى

 

 

 ت االتية عين نوع الظرف من الكلما

 ظرف مكان ظرف زمان

 وسط ليل

 امام صيفا  

 شماال شتاء

 خلف نهار

 

 

 -:اكتب حركة الهمزة في الكلمات االتية 

 الكسرة                 اوائل 

 الكسرة               وظائف 

 السكون              المؤلمة 

 الفتحة                 الرئة 

 السكون               مامونة 

                 كسرة مبادئه 

              الضمة يبتدئون 
 

    

 عين نوع الجملة اذا كانت مثينه أو منفية 

      . جملة منفية                                                 ال مخترع فاسد 

    .  جملة مثبته                                                       الجو بارد 

                                         . جملة مثبته       الطالب المجتهد ناجح 

                             . جملة منفية       ليس الحاسوب اخر االختراعات 

   . جملة منفية                                              ما في المعامل حامل 

           جملة منفية      الرسالة التى يكتبها القلب ليست مكونة من كلمات 
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 عين نوع الصفات االتية 

 

 نوع الصفة الصفة

 صفة حميدة الصدق

 صفة حميدة االمانة

 صفة ذميمة الحسد

 صفة حمدية االمانة

 صفة ذميمة االستخفاق بالزمالء

 

 

 االجابة الصحيحة من بين القوسين اختار 

  ( أقابْل أقابَل           أقابٌل   خالد في المكتبة                           )  ---------لم 

   (تعمْل      تعمَل       ) تعمٌل                      واجبك نحو الوطن       -------- ل 

  تشترْك (   تشترَك نجوى في رحلة المدن                       ) تشترك     ------لن 

  ( أصدقْ    أصدَق   هذا القول                                 ) أصدق     -------أنا لم 

 ( تقراْ        تقراَ القصة           ) تفرا         ------مة ل  عازارت كريمة المكتب ال 
 

 

 -:عين الفاعل في الجمل االتية 

 عربة الخيل في االنتقال .       النساناستخدم ا 

  على اقتناء السيارات . الناسحرص 

  كثيرة على رسام القلب الكهربائى . تحسيناتدخلت 

 القدماء طريقة صنع العجلة . لمصريونأكتشف ا 

 نواعا من الحيوانات للنقل الشعوب أدمت أستخ. 

 

 اكتب مفرد الكلمات االتية 

 المفرد الكلمة المفرد الكلمة

 راكب ركاب ميناء مواني

 نفق أنفاق صحراء صحاري

 مدينة مدن قطار قطارات

 سيارة سيارات دراجة جاتادر

 

 اكتب مرادف الكلمات االتية 

 مرادفها  الكلمة مرادفها الكلمة

 رئيس قائد يستطيع يقدر

 يماثل يشبه تتدرب تتمرن

 أستنشق شم المعركة الحرب

 الجو الطقس يؤدي يمارس
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 -:عين فعل الشرط في الجمل االتية 

  اخالقك يكثر أصدقاءك . تحسنمتى 

  أجلس معك . تجلسأينما 

  من سر يعلمه الطالب . يفتخمهما 

  حياتك . في عملك تسعد في تخلصان 

  تكسب ثقافة . تسافرحيثما 

  الى الشرح يفهم الدرس . ينتبهمن 

  من فاكهة تنفع صحتك .  تأكلما 

 

 -:عين نوع جواب الشرط في الجمل االتية 

 جملة أسميةان الطبيعة جميلة .                               اينما تذهب ف 

                               . جملة فعلية فعلها جامد متى تدخل الحديقة فنعم المنظر 

                        . طلبي منفي اجملة فعلية فعلهمهما تعمل من خير فلن ينساه الناس 

 . ( سوف)جملة فعلية مسبوقة ب                           لو سافرت فسوف تشاهد ما يسرك 

                                       .  ( السين)جملة فعلية مسبوفة ب ان تسرع فستصل مبكرا 

                                     . جملة فعلية فعلها طلبي امر اذا عزمت فتوكل على هللا 

 (قد) جملة فعلية فعلها مسبوق ب                                   ان تعمل بجد فقد يتحقق أملك 
 

 

 

 امال الفراغ باستعمال الكلمة المناسبة من الصندوق 

 الذهن الزمن السفينة ماء الساعة

 

  الذهنهذا االمتحان الصعب يحتاج الى تركيز . 

 السفينةمسار  تتحكم الدقة في . 

  الساعةانظر الى عقربي لتعرف الوقت . 

 ماءالى كل فطرة  الحار يحتاج الزرع في الجو . 

  الزمن استخدم القدماء الساعة الرملية في قياس. 


