
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

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

                 https://almanahj.com/om/9arabic                   

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

 

                  https://almanahj.com/om/9arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس شيخة العمري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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. .............................:..........اسم الطالبة   

:.............................................الصف  

: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : أوال   

  (:مساءً )إعراب كلمة " أنام مساًء وأستيقظ صباًحا "  ـ1

مفعول مطلق             ج ـ مفعول فيه      د ـ مفعول ألجلهب ـ        أـ مفعول به     

( :بالخطيب ................. صفَّقُت ) ـ2  

 أـ إعجاٌب              ب ـ إعجاًبا                 ج ـ إعجاٍب            د ـ إعجاب  

(  :وصوال)إعراب (  يصل إلى القمة وصوال ثابتا)ـ 3  

مفعول مطلق             ج ـ مفعول فيه      د ـ مفعول ألجلهب ـ        أـ مفعول به     

  :المصدر القلبي المنصوب الذي يأتي لبيان علة حدوث الفعل يسمى   ـ4

مفعول مطلق             ج ـ مفعول فيه      د ـ مفعول ألجلهب ـ        أـ مفعول به     

:فعول المطلقنوع الم( جاهدُت مع المسلمين جهادا )  ـ5  

ج ـ مبين للعدد            أـ مؤكد للفعل           ب ـ مبين للنوع     

:من األفعال الدالة على الصيرورة والتحويل ـ 6  

 أـ حسب             ب ـ ترك                ج ـ وجد 

: من أخوات ظن ويدل على ( خال)الفعل ـ7  

أـ التحويل                ب ـ الرجحان                  ج ـ اليقين           

:المفعول فيه الوارد في البيت السابق هو ( وعند هللا تجتمع الخصوم ... إلى ديَّان يوم الدين نمضي  ) ـ8  

أـ يوم                  ب ـ الدين                 ج ـ عند               

:في كل اآليات التالية ، ففي أي آية منها تفيد الظرفية " ساعة"وردت كلمة ـ 9  

إِنَّ السَّاَعة آَلتِيَة ََل َرْيب فِيَها                                      ب ـ  اتَّبَُعوهُ فِي َساَعِة اْلُعْسَرةِ أـ   

َوَل يَزاُل الَِّذيَن َكفَُروا فِي ِمْريٍَة ِمْنهُ َحتَّى تَأْتِيَُهُم السَّاَعةُ اَعةً َوََل تَْستَْقِدُموَن      د ـ قُْل لَُكْم ِميَعاُد يَْوٍم ََل تَْستَأِْخُروَن َعْنهُ سَ  ج ـ   

د النفس وأنهها عن هواها )ـ 11 :في البيت الشعري ( النفس)تعرب كلمة ( ال تذرها في غيها تتالهى.. جرِّ  

ج ـ مفعول فيه      د ـ مفعول ألجله        مفعول مطلق     ب ـ        أـ مفعول به     
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:اقرأ الفقرات اآلتية وأجب عن األسئلة : ثانيا   

ا ، أمال في تقدمهم ، فاتخذ الصبر  1ـ )شرع المعلم ينمي أفكار الناشئين والشباب ، ويوقظ مشاعرهم ، ويحيي عقولهم ، ويرقِّي مداركهم رقي ً
سالحا ، وصيَّر عقولهم )وضاءة( ، إنه يسلحهم بالحق أمام الباطل ، وبالفضيلة ليقتلوا الرذيلة ، وبالعلم ليقضوا على الجهل ، إنه يشعل 

.((المظلم)المصباح المنطفئ ويضيء الطريق   

(أمال ـ سالحا) أـ أعرب ما تحته خط   

(وضاءة ـ المظلم ) ب ـ اضبط أواخر الكلمات مابين القوسين   

. ج ـ فعال من أفعال الصيرورة،وعين مفعوله//  ب ـ مفعوال مطلقا ، وبين نوعه .   //   أـ اسما لكاد أو إحدى أخواتها: ج ـ استخرج من الفقرة   

 

2ـ )التواضع خلق )نبيل( يمنح اإلنسان مكانة رفيعة عند هللا تعالى ، ويكسبه محبة الناس ، فيقتربون منه تقديرا له ، ويحترمونه احتراما ينم 
عن الرضا والقبول ، فإذا أخذ اإلنسان يبني جسورا للتواضع ، فهو بذلك يسير في طريق الخير و)الصالح( ، ألنه يرى التواضع شعارا أسمى 

.(هللا ومحبة الناسفي الحياة ، وسبيال لنيل رضا   

(مكانة ـ يسير)أـ أعرب ما تحته خط   

(نبيل ـ الصالح ) ب ـ اضبط أواخر الكلمات مابين القوسين   

.ج ـ فعال ناسخا ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر// ب ـ مفعوال ألجله   //  أـ مفعوال مطلقا   : ج ـ استخرج من الفقرة   

 

3ـ ) )النجاح( غاية المجد ، وطموح المجتهد ، وذلك حين يجعل السعي الدائم ، والعمل الدؤوب ، سبيال لتحقيق التميز عن اآلخرين ، فال يكاد 
 يصل إلى هدف غيره ، فهو ال )يعرف( الوقوف ، وإنما يضع أمام عينيه أن يصل إلى القمة وصوال ثابتا ال يمكن التراجع عنه بسهولة.(

(غاية ـ القمة) أـ أعرب ما تحته خط   

(النجاح ـ يعرف) ب ـ اضبط أواخر الكلمات مابين القوسين   

ج ـ خبر كاد // ب ـ فعال متعديا لمفعولين    //  أ ـ مفعوال فيه   : ج ـ استخرج من الفقرة   

 

لى العلم شرف قدره عظيم ؛ ألن ثمرته تعود على صاحبه بالخير ، والنفع ، وفضله يزداد عند طالبه ، ولذلك جعل هللا تعالى ، العلم طريقا إ) ـ 4
ف ) الحق( سبحانه العالم تكريما له ، وميَّزه عن غيره ، حتى كاد أن )يكون( في منزلة األنبياء، والرسل.وقد منع هللا المساواة  الجنة ، وقد شرَّ

 بين الجاهل والعالم، لما يختص به العالم من فضيلة العلم والنور .(

(األنبياء ـ بين) أـ أعرب ما تحته خط    

(ـ يكون  الحق )ب ـ اضبط أواخر الكلمات مابين القوسين   

ب ـ فعال ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر //  أـ مفعوال ألجله    : ج ـ استخرج من الفقرة   
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