
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/5arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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مراجعة اإلجابة

إسم المستخدم:

shs_144318shs_144318

إسم الطالب:

emem نغم نبيل حامد الحاج سالم نغم نبيل حامد الحاج سالم……

المجموعة:

-2/854-G9-GEN-GR9C-2/854-G9-GEN-GR9C$$……

طريقة حل االختبار:

DigitalDigital

الكلية:

Grade9Grade9

اسم المقرر:

G9.ARB - Arabic LanguageG9.ARB - Arabic Language

المنطقة:

RIVATE SCHOOL 2/854RIVATE SCHOOL 2/854……

اإلمتحان:

……الصف التاسع - اللغة العربية-الصف التاسع - اللغة العربية-

نوع االختبار:

FinalFinal

الوقت المستغرق:

mins, 9 secsmins, 9 secs  2020

العالمة المكتسبة:

90/10090/100

ــــــ ــــ



/

العالمة: العالمة: 10/1010/10
Q.1: لماذا كانت بومس ُتحاِوُل إِْقناَع األطفاِل بِالعودِة إلى المدَرَسِة؟ ( تنبیه : 10 دقائق مخصصة لقراءة

ؤال ) النص ، و 3 دقائق للسُّ

المخرجات التعليمية المرتبطة

G9.2.1.1.1
G9.2.1.1.2
G9.2.1.1.3
G9.2.2.1.1
G9.2.2.1.2
G9.2.2.1.3
G9.2.2.1.4
G9.2.3.1.1

 .a

�� �انوا َ�عملوَن�ِ��ا. ِلُصعوَ�ِة امل�ِن الَّ

 .b

ْصراِر�ا ع�� َتْحقيِق َ�َدِف�ا�ِبَتْعليِمِ�م. ِإلِ

 .c

ّالِب��� املدرسِة. الْعِتياِد�ا ع�� وجوِد الطُّ

 .d

ِلَتْقليِد ما �ان يقوُم ِبِھ�(باك �رفان ).  
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العالمة: العالمة: 10/1010/10
Q.2: "اختاَر لینتانج أْن ُيكمَل تعلیَمه، وال يترِك المدرسَة أبًدا " . ما الذي يجعُلُه مِصرَّا على االستمراِر في

الدراسِة ؟

 .a

ُھ لم يجْد م�نًة مناسبًة�مثَل زمالِئِھ. ألنَّ

 .b

ھ يحبُّ تدر�َس الر�اضياِت�الرا�عِة. ألنَّ

 .c

َ� والَدْيِھ. ھ ير�ُد أن ُير��ِ ألنَّ

 .d

ألنھ ير�ُد أن �ساعَد بومس.
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العالمة: العالمة: 10/1010/10
َدْت (بو مس) قبَضَتھا على مْقوِد درّاجتِھا Q.3: ما الِعباَرُة الَّتي ال تََتناَسُب مَع داللِة الجملِة اآلتِیَِة " شدَّ

كَّ أنَّھا لن ترضى، وال ِألَّيِ سبٍب، أْن تقَف وتَتفرََّج على مدرسِة بُِوضوحٍ ظاھٍر. بَدا بما ال يَْقبَُل الشَّ

المحمديِة تََتھاوی " ؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G9.2.1.1.1
G9.2.1.1.2
G9.2.1.1.3
G9.2.2.1.1
G9.2.2.1.2
G9.2.2.1.3
G9.2.2.1.4
G9.2.3.1.1

 .a

ّراَجِة�ِبوضوٍح. بومس ُتجيُد قياَدَة الدَّ

 .b

ديِة. َقٌة ِباملَْدَرَسِة�املَُحمَّ بومس ُمَتَعّلِ

 .c

ٌة ع�� البقاِء معلمًة��� املدرَسِة. بومس ُمِصرَّ

 .d

بومس لم َتَتأثْر ِبُمحاوالِت�إ�ال �� إقناِع�ا.
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العالمة: العالمة: 10/1010/10
Q.4: ِممَّ تكتسُب العبارُة التالیُة صحَتھا : " بدأَْت مثابرُة بومس وباك ھرفان وإصراُرھما على تعلیِمنا تؤتي

نتائَجھا المثمرَة" ؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G9.2.1.1.1
G9.2.1.1.2
G9.2.1.1.3
G9.2.2.1.1
G9.2.2.1.2
G9.2.2.1.3
G9.2.2.1.4
G9.2.3.1.1

 .a

. حّدي األ�اديِمّيِ فوُز املدرسِة بكأِس الكرنفاِل�و�مباراِة التَّ

 .b

�ع�� األستاِذ ذي الفقار. ّدِ تم�ُ� الطالِب لي�تانج �� الرَّ

 .c

اختياُر فلو للمدرَسِة املحمديِة��عَد خروِج�ا من الـ(ب ن).

 .d

حصوُل �ارون ع�� املركِز الثا�ي�رغًما عن إعاَقِتھ.
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العالمة: العالمة: 10/1010/10
خصِ العظیِم. وكنُت َخجًِال، خجًال ِمْن دموِعَي Q.5: " لم أْمتلِك الُجْرأََة على التَّطلُّعِ في وجِه مثِل ھذا الشَّ

الُمَتَدفَِّقِة" . لماذا بكى إكال؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G9.2.1.1.1
G9.2.1.1.2
G9.2.1.1.3
G9.2.2.1.1
G9.2.2.1.2
G9.2.2.1.3
G9.2.2.1.4
G9.2.3.1.1

 .a

ھ فخوٌر بلي�تانج. ألنَّ

 .b

ألن املدرسَة ست��اُر.

 .c

ألنھ لم َيصُمْد مثَل لي�تانج.

 .d

ألنھ سيخسُر صديَقُھ لي�تانج.
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العالمة: العالمة: 10/1010/10
َك بالمدرسِة بَدا أشبََه بِإِحكاِم Q.6: ما معنى التعبیِر المجازّيِ في مقولِة (إكال) اآلتیِة" لكنَّ التَّمسُّ

قبَضتي على الرّيحِ"؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G9.2.1.1.1
G9.2.1.1.2
G9.2.1.1.3
G9.2.2.1.1
G9.2.2.1.2
G9.2.2.1.3
G9.2.2.1.4
G9.2.3.1.1

 .a

إ�ال �شعُر بالغضِب.

 .b

ٌك باملدرسِة.   إ�ال ُمَتمّسِ

 .c

إ�ال �شُعُر ِباليأِس.

 .d

إ�ال يحبُّ م�نَة بيِع الكعِك.
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العالمة: العالمة: 10/1010/10
Q.7: ما الضبُط الصحیُح للكلمتین المحصورتین بین قوسین كبیرين في العبارة اآلتیة: "لم (نرغب) في

العودة ألنَّنا لم نََشْأ أْن (نبنِي) آماًال كبیرًة كاذبًة على مدرستِنا " ؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G9.2.1.1.1
G9.2.1.1.2
G9.2.1.1.3
G9.2.2.1.1
G9.2.2.1.2
G9.2.2.1.3
G9.2.2.1.4
G9.2.3.1.1

 .a

نرغُب ، نب�ُ�.

 .b

نرغَب ، نب�َ�.

 .c

نرغْب ، نب�َ�.

 .d

نرغُب ، نب�َ�.
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العالمة: العالمة: 0/100/10
Q.8: "اعتقَد الجمیُع بأنَّ قدراتِنا العقلیَة وجھاَزنا بل ومدرسَتنا لن تصُمَد إال بِْضَعَة أسابیعٍ، ال أحَد توقََّع ِمنّا

أبًدا أن نفوَز بھذه الجوائِز". ما سبُب ھذا االعتقاِد؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G9.2.1.1.1
G9.2.1.1.2
G9.2.1.1.3
G9.2.2.1.1
G9.2.2.1.2
G9.2.2.1.3
G9.2.2.1.4
G9.2.3.1.1

 .a

ألنَّ مدرسَة الـ(ب ن) أفضُل�املدارِس �� املنطقِة.

 .b

َسِر الفق��ِة.
ُ
ألنَّ طالَب املدرسِة املحمديِة�من األ

 .c

ألنَّ عدَد املعلم�َن �� املدرسِة�املحمديِة ال يتجاَوُز االثن�ن.

 .d

ألنَّ السيَد(صمديكون) يفكُر�دوًما بإغالِق�ا.
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العالمة: العالمة: 10/1010/10
Q.9: " يجُب أْن نواصَل تْعلیَمنا حتّى ال يْضطَرَّ أوالُدنا إلى اْرتِیاِد ِمْثِل ھذِه المدَرَسِة، وبِالتّالي ال يجحُف

أَحٌد في معاَملَتِنا". ما الحكمُة التي ُتطابُِق مقولَة لینتانج؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G9.2.1.1.1
G9.2.1.1.2
G9.2.1.1.3
G9.2.2.1.1
G9.2.2.1.2
G9.2.2.1.3
G9.2.2.1.4
G9.2.3.1.1

 .a

اآلباُء مسؤولوَن عن مستقبِل�أبناِ��م.

 .b

ع�� األبناِء أن يقتدوا بآباِ�ِ�م.

 .c

املدارُس �� ب�ئُة التعلِم�املثاليُة.

 .d

التعليُم حقٌّ ل��ميِع �� القر�ِة.
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العالمة: العالمة: 10/1010/10
Q.10: عالَم تدلُّ العبارُة التالیُة: “ لكنَّ طاقَة لینتانج تأجَجت وَشعَّ البريُق من عیَنْیِه"؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

G9.2.1.1.1
G9.2.1.1.2
G9.2.1.1.3
G9.2.2.1.1
G9.2.2.1.2
G9.2.2.1.3
G9.2.2.1.4
G9.2.3.1.1

 .a

لي�تانج غاضٌب ��اِل املدرسِة.

 .b

لي�تانج �عا�ي من تدر�ِس الطلبِة.

 .c

لي�تانج ُمِصرٌّ ع�� البقاِء م�ما�حدَث.

 .d

لي�تانج أذ�ى طالٍب �� املدرسِة.


