
 

  االضه:                            االمتحان الفصلي األول                                                                                         

 املدٗ: ضاعتاٌ ّىصف  066الدزد٘:                                     اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                                               
 التازٓذ:لدوام الظهرية                                       ( 9191 – 9102التاسع األساسي )                                                                                                          

    :قال الشاعر شفيق الكمالي يف الشام

                   هيهىىى يص فنىىى     . تبقىىىم قُ ىىىى    ىىى    1

  . ف  غ طة  ل ى     فى  ضاًى ه ْهىرم   ُى ه     2

ُ ىىىىىة    ىىىىىىرم     . و3                  ل ىىىىى    ُ هىىىىى   ة ىىىىى ض   ض

                     ُىىىىى  غ    ىىىىىرم   ل ىىىىى  . و لكربفىىىىى ري  ة ىىىىى   4

 .  جيبىىىىىِة ض ىىىىىرال ةصىىىىى مري   لىىىىى  ه   ُ لىىىىى  ه    5
  

                     ةكىىىىىىىىىِت  مىج ىىىىىىىىى يا اُىىىىىىىىىم ُْىىىىىىىىى ٌ  هىىىىىىىىى   

               فىىىىىىى  اءىىىىىىى  ص يىىىىىىى ري  ضُ ىىىىىىى يم  اىىىىىىىيص      و

                  فنىىىىىىىىىىىىى  ل و كىىىىىىىىىىىىى  ه  ىىىىىىىىىىىىى ُ   ىىىىىىىىىىىىىيى ه

                   و ل اِّىىىىىىىىى   اهلل  ل  ىىىىىىىىى     ُىىىىىىىىى     ا ىىىىىىىىى    

 ( لىىىىى  ه   رىىىىى  هص  ُىىىىى  مل تىىىىغضم غ  ىىىىىِة و  و)
 

 الفهه و التحليل و احلفظ: أواًل: 
 (درجات 04درجة( )لكّل إجابة صحيحة  44)   :اخرت اإلجابة الصحيحة, ثه انقلها إىل ورقة إجابتك فينا يأتي  :األولالسؤال        

 : (الشَِّيهمفسد كلن٘: ) (0

 ض الشاو ب الشام٘ ج الشٔن٘ د الشنَّ٘

 الفكسٗ العام٘ للّيّص الطابل ٍٕ: (2

فضل دمشل علٙ األمه  د حتدٖ دمشل األٍْال

 األخسٚ

دمشل املكازى٘ بني  ج

 ّغريٍا مً املدٌ

التػّيٕ بأجماد دمشل  ب

 ّالتعّلل بَا

 أ

 :فكسٗ البٔت الجاىٕ ٍٕ (3

إكساو أٍل الشاو  د زحاب٘ صدز أبياٛ الشاو

 ألصخاب الشٔه

اإلشادٗ بكسو أبياٛ  ج

 الشاو

تصْٓس خصب أزض  ب

 الشاو

 أ

   قال اجلْاٍسٖ يف دمشل:  (4

٘ يف دمشل د قْٗ دمشل اضتنساز حب الشاعس  ب عظن٘ دمشل ج حب اإلقام

 لدمش

 أ

 درجة( 021أجب على األشئلة اآلتية: ) :السؤال الجاني             
 دزد٘( 06)                                                         ٍات مً البٔت السابع دلٔلني علٙ تفسُّد دمشل عً ضْاٍا.   (0

 دزد٘( 06)                                        .أشاز الشاعس يف البٔت اخلامظ إىل مكاى٘ دمشل السفٔع٘ , ّ ّضح ذلك (2

 دزد٘( 06)                                            اشسح معيٙ البٔت الجالح مً اليص شسحًا ّافًٔا.                                 (3

 دزد٘( 06)                                                          اكتب مً حفظك ثالث٘ أبٔات مً إحدٚ الكصٔدتني اآلتٔتني: (4

 .لطنٔح الكاضه(  شأقاوو)مكطعًا مً ىص أّ      ( للشاعس شفٔل دربٖ.روعة البياٌ)

 دزدات( 06)     اىطب البٔت اآلتٕ إىل قاٜلُ:  (5

 دزد٘( 06)             , يف البٔت اآلتٕ: املشاز إلَٔا خبطاضبط أّاخس الكلنات ثه اىكل البٔت اآلتٕ إىل ّزق٘ إدابتك  (6

 : محمد البزمقال 

 درجة(  01 ) امأل الفراغ مبا يياشبه فينا يأتي, واىكله إىل ورقة إجابتك: :ثانيًا: التذوق اجلنالي:     السؤال األول
 دزدات( 06..).........الشعْز العاطفٕ يف البٔت الجاىٕ مً اليص الطابل: ...... مً أدّات التعبري عيُ الرتاكٔب, مجال: . (0

2)  ّٕ  دزد٘( 06)                        ................. ....... مجال: ................يف البٔت اخلامظ. ىْعُ: ........املعيْٖ احملطًِّ البدٓع

,وجه الشاويف قْل الشاعس: ) (3 ٛ  .املشبُ ........( اضتعازٗ مكي٘ٔ ٕ شٕ ْ.....ّ املشبُ ُب احملرّف اإلىطاٌ, بك ْاشمٍُ   دزد٘( 06) مً ل



 

 درجة(  021أجب عً األشئلة اآلتية: ) :ثالجًا: قواعد اللغة:     السؤال األول
 دزد٘( 06)                                                  أعسب ما ّضع حتتُ خط إعساب مفسدات, ّما بني قْضني إعساب مجل.  (0

ٕ: )اضتدسج التنٔٔص مما بني الكْضنيّ   (2 أت عُ فٔنآ   دزد٘( 06)            . (حفظت أمساء ثالثة عشر العباً دولّياً كّرموا متّيسٍهاذكس ْى

3) : ٕ مع إدساٛ التػٔري الالشو يف اجلن٘ل اآلت٘ٔ  دزد٘( 06)                                   حّدد أزكاٌ االضتجياٛ, ثّه حُّْل إىل اضتجياٛ ىاقص ميف

 (ىصراف إالّ طالبًااشتعدّ الطالب لال) 

ٌ .......( أكنل الفساغ اآلتٕ حبال مفسد مسٗ, ثّه حال مجل٘ مسٗ أخسٚ يف اجلنل٘ اآلتٔ٘: (4  دزد٘( 06)   )دخل خالدٌ إىل قاعة االمتحا

 درجة(  01 امأل الفراغ مبا يياشبه فينا يأتي, واىكله إىل ورقة إجابتك:) :السؤال الجاني

ٍٛ أمطست شٔناحّدد ىْع امليادٚ املشاز إلُٔ  (0  دزد٘( 06)                                            خبط فٔنا ٓأتٕ: ٓا زحاَب مسا

 دزد٘(  06) :.................                مع مساعاٗ . :.................ّاٜل الكلنات يف باب بأخر ه ٓأ( يف معذالكربياءكلن٘ ) (2

 دزدات( 06)     ......................................                                               ( ألىَا زٍاكتبت االلف ممدّدٗ يف كلن٘ ) (3

 دزدات( 06)     .................                                                               ( ألىَاغوطةكتبت التاٛ مسبْط٘ يف كلن٘ ) (4

 درجات( 04درجة( )لكّل إجابة صحيحة  34)   :اخرت اإلجابة الصحيحة, ثه انقلها إىل ورقة إجابتك فينا يأتي  :لسؤال الجالح ا            

 :اضه مشتل ىْعُ( ُمسدَّد)  (0

 ض          اضه فاعل    اضه مفعْل ج صف٘ مشبَ٘ ق مبالػ٘ اضه الفاعل

 :)ابتدأ( فعل مصدزِ (2

ّٛ ٛ      ج بدٛ ق مبد ٘   ابتدا  ض بدٓا

 :الفعل )تبكٙ( (3

 ض معتل مجال   معتل أدْف ج صخٔح ق معتل ىاقص

 درجة(  21: )الصؤال اآلتيأجب عً  رابعًا: القزاءة:
 دزد٘( 06)                               .مً صفات السدل العذْش كنا ّزدت يف ىص )مْاطً مً تشسًٓ(اذكس صفتني  (0

                                                                                                        درجة( 064) :خامسًا )التعبري(
 درجة( 011): التعبري االختيار ي : اكتب يف أحد املوضوعني اآلتيني :السؤال األول             

تصف بُ ما شاٍدتُ, مربشًا أٍنٔ٘ املٔاِ يف  ىَاز يف ميطكتك, اكتب مْضْعًاقنت بصخب٘ شمالٜك بسحل٘ إىل أحد األ (0

ّٔيًا الطبل اليت ميكً اتباعَا للخفاظ علٙ مٔاٍيا  . حٔاتيا مب

أحٔت ّضاٜل اإلعالو ذكسٚ اىتصازىا يف حسب تشسًٓ التخسٓسٓ٘, اكتب مْضْعًا تتخّدخ فُٔ عً أٍنٔ٘ ٍرا اليصس,  (2

ّٔيًا إصسازىا علٙ ال  يضال الضرتداد كامل أزاضٔيا املػتصب٘ .مربشًا تضخٔات الشَداٛ يف حتكٔكُ مب

 درجة( 01التعبري االجبار ي : ) :السؤال الجاني             

  ل  ةكة ) إل رت ر(     ة ت تِّ ُ ه   لم  ل  مل:

 اليافع معَا.فَٔا أٍنٔ٘ ٍرِ الْضٔل٘, مربشًا اآلثاز الّيامج٘ عً ضْٛ اضتددامَا, مكرتحًا كٔفٔ٘ التعامل  اكتب مكال٘ علنٔ٘ تبًّٔ

 انتهت األسئلة****

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


