
 

 

 االضه:                  االمتحان الفصلي األول                                                                                                                             

 ضاعتاٌ ّىضفاملدٗ:   600الدزج٘:     اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                                               
  التازٓذ:الصباحي     لدوام ا( 0202 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                          

    :يقول الشاعر خري الدين الزركلي

                                             اهلل للِحدددددددددد تكـي د دددددددددد      دددددددددددد    . 1
                            علددددش الِبددددري ِ  ه  دددد      اخلطدددد    فدددد   . 2
                                    غَلدددددددِج افااتدددددددم   ك  بدددددددك ج   ه ددددددد   . 3
                                           زحفددددجو  ددددالد  عددددا الدددد   ك  لهددددك  ددددك     . 4
   لّتكبددددددد  مج ع ددددددددد ك  شددددددد  و  للقددددددد  . 5

                                            قك دددددددد  ي    دددددددد   بددددددددادو   دددددددد    ل 
                                  ال ال  ن  دددددددددد   ل  دددددددددد  ري كال الز تددددددددددا  

                                              تدددددددددك     قددددددددد د  ل ,غضددددددددد ك , عاب ددددددددد  
                                             ريج ودددددددج  د دددددد    دددددددالد  , هددددددا قدددددد     

 بكلِصدددددد لـ  ح  دددددد   (  دددددد    )دددددددكي لدددددد  
 

 الف ى ل ال حل م ل احلفظ:  لال : 
 (د تك  15د ت ( )ل ّم إتكب  صح ح   55)   :اخرت اإلتكب  الصح ح , تى انقل ك إىل ل ق  إتكب ك   وك  أ ي  :األلنالسؤان        

 : (اخلط  مفسد نلن٘: ) (1

 أ اخلاطب ب اخُلَطب ج ُباخَلِط د اخلطب٘

 العام٘ للّيّط الطابل ٍٕ:الفهسٗ  (2

 أ متجٔد بطْالت أبياٛ الْطً ب مْاجَ٘ املضاٜب الػدٓدٗ

 ج فضح جساٜه احملتل د متجٔد البطْالت ّ مْاجَ٘ املضاٜب

 :تياّل الػاعس مْضْعُ بسؤٓ٘ (3

 أ مجالٔ٘ ب خٔالٔ٘ ج ّاقعٔ٘ د زمصٓ٘

 ٍٕ فهسٗ البٔت:  :الفهسٗ اآلتٔ٘ (4

 أ الجاىٕ ب الجالح ج السابع د اخلامظ

 لٔظ مما ذنسِ الػاعس يف البٔت السابع: (5

 أ أبياٛ الْطً ال ميلهٌْ الطالح ب أبياٛ الْطً ٓدافعٌْ عً األزض

طً د االىدٍاش مً اىدفاع أبياٛ الْطً ّ احليني إىل اْل  ج الػْم 

 درجة( 041األشئلة اآلتية: )أجب على  :الثكنيالسؤان              
 دزج٘( 00)                                         . ماذا حّل بالْطً؟ ّ ما اليتٔج٘ اليت آلت إلُٔ؟ ننا ّزد يف البٔت األّل (1

 دزج٘( 00) اغسح معيٙ البٔت الجالح مً اليط غسحّا ّافّٔا.                                                                            (2

 دزج٘( 00) مً فَنو البٔت الجاىٕ, ما الرٖ تْاىل علٙ الػعْب العسبٔ٘؟ ّ ما احلل الرٖ اقرتحُ الػاعس ملْاجَتُ.     (3

بًا     : يف قضٔدتُ الكسىفلّٕصفٕ قاَل الػاعس  (4
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 (٘دزج 00)                                                                               .ّاشٌ بني ٍرًٓ البٔتني مً حٔح املضنٌْ-

 دزج٘( 00)        :مع ضبط أّاخس الهلنات بالػهل انتب مً حفظو ثالث٘ أبٔات مً إحدٚ الكضٔدتني اآلتٔتني (5

 .لطنٔح الكاضه(  شأقاوم)مكطعّا مً ىط أّ      .ذلند البصو( للػاعس اليوم األغر)

 دزجات( 00)   اىطب البٔت اآلتٕ إىل قاٜلُ:  (6

 دزج٘( 00)           , يف البٔت اآلتٕ: املػاز إلَٔا خبطاضبط أّاخس الهلنات ه ثالبٔت اآلتٕ إىل ّزق٘ إجابتو  اىكل (7

 : قال الػاعس خلٔل مطساٌ



 

 

 درجة(  41) إجابتك:امأل الفراغ مبا يهاشبه فينا يأتي, وانقله إىل ورقة  :األلنالسؤان تكن ك : ال الق اجلوكلي:     
 (دزج٘ 00 )  .........مً اليط الطابل: ...... مً أدّات التعبري عيُ الرتانٔب, مجال: . الجالحالػعْز العاطفٕ يف البٔت  (1

ّٕ يف البٔت  (2  دزج٘( 00)                ................. ....... مجال: ................. ىْعُ: ........األّل مً اليط الطابلاحملطًِّ البدٓع

 درجة(  01 ) :أجب عو الصؤالني اآلتيني :الثكنيالسؤان             
 دزج٘( 00), حلّلَا, ثّه ضهِّ ىْعَا ( اضتعازٗاجملرَّد يف الَفال الصَّيُفيا أيُّها : )قال الػاعس أمحد غْقٕ رلاطبّا البطل عنس املدتاز (1

 (اتدزج 00)                                             البٔت السابع, ّ مّجل لُ.ٍات مضدزّا مً مضادز املْضٔكا الداخلٔ٘ مً  (2

 درجة(  021أجب عو األشئلة اآلتية: ) :تكلثك : ق اع  الل  :     السؤان األلن
 دزج٘( 60)                                            أعسب ما ّضع حتتُ خط إعساب مفسدات, ّما بني قْضني إعساب مجل.  (1

 دزج٘( 00)                                                                       .( اضتدسجُ, ثهَّ حّدد ىْعُحاليف البٔت اخلامظ ) (2

 (اتدزج 00)                                               . (احلديقِة أزهاريسرُع ( يف اجلنل٘ اآلتٔ٘: )متييسًااجعل ما حتتُ خط ) (3

 دزج٘( 00)                          . (ما فاز إاّل اجملُد( ميضْبّا علٙ االضتجياٛ يف العبازٗ االتٔ٘: )إالاجعل االضه الْاقع بعد ) (4

 د تك ( 15د ت ( )ل ّم إتكب  صح ح   35)   :اخرت اإلتكب  الصح ح , تى انقل ك إىل ل ق  إتكب ك   وك  أ ي  :السؤان الثكني             

 :اضه(   ق د)  (1

 أ جامد ذات ب جامد معيٙ ج مػتل

 :( فعلا  بك ج) (2

 أ دلّسد ب مصٓد بجالث٘ أحسف ج مصٓد حبسفني

 :ّفل تطلطلَا يف معجه ٓأخر بأّاٜل الهلناتزّتب الهلنات اآلتٔ٘  (3

 أ )ٓدفعَا , ترّد , شحفت( ب )ترّد , شحفت , ٓدفعَا( ج )ٓدفعَا , شحفت, ترّد(

 درجة(  21 امأل الفراغ مبا يهاشبه فينا يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك:) :الثكلجالسؤان 

 دزجات( 00)                   الطبب ...................................... ......................................   (اشتشاطت)ىْع اهلنصٗ يف نلن٘  (1

 دزجات( 00)     .              ..........................................................................( ألىَاغلِتيف نلن٘ )مبطْط٘ نتبت التاٛ  (2

 درجة(  21: )الصؤال اآلتيأجب عو   ابريك : القااء :
 دزعا ّزد يف مم تّْصل إلُٔ حلّلَااذنس املػهل٘ اليت ّاجَت العجْش يف الضخساٛ, ثّه بًّٔ الكساز الرٖ  (1

 (دزجات 00)                                                                                                            .)مْاطً مً تػسًٓ( 

 (دزجات 00)اخلط؟   ًمً قساٛتو مكال٘ )اخلط العسبٕ(, ما الرٖ ميِّص أضلْب اخلطاط )عدىاٌ الػٔذ عجناٌ( يف ف (2

                                                                                                        د ت ( 165) :خكهسك  )ال ري  (
 درجة( 011): التعبري االختيار ي : اكتب يف أحد املوضوعني اآلتيني :السؤان األلن             
 .ّ اجلاىب الجكايف( -اجلاىب االجتناعٕ )مساعّٔا الػدضٔ٘ ضريتُ  ِب, انُتبازع, قدَّو لو خدمات نبريٗقسُٓبو مَيدٌع  (1

أقامت اجلنعٔ٘ الفالحٔ٘ حفاّل لتهسٓه أبطال اإلىتاج, انتب مْضْعّا تضف فُٔ احلفل, مبِّٔيّا اجلَْد الهبريٗ  (2

 اليت ٓبرهلا الفالح, ّأثس تلو اجلَْد يف بياٛ الْطً.

 درجة( 01التعبري االجبار ي : ) :السؤان الثكني             

مساعّٔا قْاعد نتاب٘ املكابل٘ املسنص الجكايف يف ميطكتو مكابل٘ صخفٔ٘ مع مدٓس إلجساٛ مخط٘ أضٝل٘ أعددتَا انتب 

 الضخفٔ٘.

 انتهت األسئلة****

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


