
 

  االضي:                            االمتحان الفصلي األول                                                                                         

 املدٚ: ضاعتاُ ٌٔصف  066الدزجٛ:                                     اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                                               
 التازٖذ:لدوام الظهرية                                       ( 0202 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                          

    :قال الشاعر شفيق الكمالي يف الشام

                   هيهىىى يص فنىىى     . تبقىىىم قُ ىىىى    ىىى    1

  ك ُى ه . ف  غ طة  ل ى     فى  ضاًى ه ْهى       2

ُ ىىىىىة    ىىىىىى       . و3                  ل ىىىىى    ُ هىىىىى   ة ىىىىى ض   ض

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

 .  جيبىىىىىِة ض ىىىىى ال ةصىىىىى  ري   لىىىىى  ه   ُ لىىىىى  ه    5
  

                     ةكىىىىىىىىات  رمج ىىىىىىىى يا اُىىىىىىىىم ُْىىىىىىىى ٌ  هىىىىىىىى    

               فىىىىىىى  اءىىىىىىى  ص يىىىىىىى ري  ضُ ىىىىىىى ي   اىىىىىىىيص      و

                  جىىىىىىى ُ ُثلىىىىىىى  فنىىىىىىى  ل و كىىىىىىى  ه   ىىىىىىىيم ه

                   و ل اِّىىىىىىىىى   اهلل  ل جىىىىىىىىى     ُىىىىىىىىى     ا ىىىىىىىىى    

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

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

 : (الشَِّيهوفسد كمىٛ: ) (0

 ض الشاً ب الشاوٛ ج الشٗىٛ د الشىَّٛ

 الفكسٚ العاوٛ لمٍّّص الطابل ِ٘: (2

فضن دوشل عمٜ األوي  د ذبدٙ دوشل األِٕاه

 األخسٝ

بني دوشل  املكازٌٛ ج

 ٔغريِا وَ املدُ

التػٍّ٘ بأدلاد دوشل  ب

 ٔالتعّمل بّا

 أ

 :فكسٚ البٗت الجاٌ٘ ِ٘ (3

ِن الشًا د زحابٛ صدز أبٍاٞ الشاً ً أ ٗي إكسا  ألصخاب الش

ٗي  ألصخاب الش

ٞ الشًا ج ٍا ً أب ٚ بكس ٖس خصب أزض الشًا ب اإلشاد  أ تصٕ

املعٍٜ املشرتك بني   قاه اجلٕاِسٙ يف دوشل:  (4

 ٔ البٗت األٔه وَ الٍص الطابل ِٕ:بٗت اجلٕاِسٙ الطابل 

ٛ يف دوشل د قٕٚ دوشل  لدوشل اضتىساز حب الشاعس ب ععىٛ دوشل ج حب اإلقاو

 لدوش

 أ

 درجة( 021اآلتية: )أجب على األشئلة  :السؤال الجاني             
 دزجٛ( 06)                                                         ِات وَ البٗت السابع دلٗمني عمٜ تفسُّد دوشل عَ ضٕاِا.   (0

 دزجٛ( 06)                                        .أشاز الشاعس يف البٗت اخلاوظ إىل وكاٌٛ دوشل السفٗعٛ , ٔ ّضح ذلك (2

 دزجٛ( 06) ح وعٍٜ البٗت الجالح وَ الٍص شسحًا ٔافًٗا.                                                                           اشس (3

 دزجٛ( 06)                                                          اكتب وَ حفعك ثالثٛ أبٗات وَ إحدٝ الكصٗدتني اآلتٗتني: (4

 .لطىٗح الكاضي(  شأقاوو)وكطعًا وَ ٌص أٔ      ( لمشاعس شفٗل جربٙ.البياٌروعة )

 دزجات( 06)     اٌطب البٗت اآلت٘ إىل قاٟمْ:  (5

 دزجٛ( 06)             , يف البٗت اآلت٘: املشاز إلّٗا خبطاضبط أٔاخس الكمىات ثي اٌكن البٗت اآلت٘ إىل ٔزقٛ إجابتك  (6

 : محمد البزمقال 

 درجة(  01 ) امأل الفراغ مبا يياشبه فينا يأتي, واىكله إىل ورقة إجابتك: :ثانيًا: التذوق اجلنالي:     السؤال األول
 دزجات( 06..).........البٗت الجاٌ٘ وَ الٍص الطابل: ...... وَ أدٔات التعبري عٍْ الرتاكٗب, وجاه: .الشعٕز العاطف٘ يف  (0

2)  ّ٘  دزجٛ( 06)                        ................. ....... وجاه: ................يف البٗت اخلاوظ. ٌٕعْ: ........املعٍٕٙ احملطَِّ البدٖع

,الشاووجه يف قٕه الشاعس: ) (3 ٕ..... .املشبْ ........( اضتعازٚ وكٍٛٗ ٕاشوِْ  ٞ وَ ل ٘ ش٘  دزجٛ( 06) ٔ املشبْ ْب احملرٔف اإلٌطاُ, بك



 

 درجة(  021أجب عً األشئلة اآلتية: ) :ثالجًا: قواعد اللغة:     السؤال األول
 دزجٛ( 06)                                                  أعسب وا ٔضع ذبتْ خط إعساب وفسدات, ٔوا بني قٕضني إعساب مجن.  (0

2) ( :٘ أت عْ فٗىاٖ   دزجٛ( 06)            . (حفظت أمساء ثالثة عشر العباً دولّياً كّرموا متّيسٍهاضتدسج التىٗٗص مما بني الكٕضنئ  اذكس ٌٕ

٘ وع إجساٞ  (3 اقص وٍف ٍاٌٞ  ٍاٞ, ثّي حّْٕل إىل اضتج :حّدد أزكاُ االضتج  دزجٛ( 06)                                   التػٗري الالشً يف اجلىٛم اآلتٛٗ

 (اشتعدّ الطالب لالىصراف إالّ طالبًا) 

ٌ .......( أكىن الفساغ اآلت٘ حباه وفسد وسٚ, ثّي حاه مجمٛ وسٚ أخسٝ يف اجلىمٛ اآلتٗٛ: (4  دزجٛ( 06)   )دخل خالدٌ إىل قاعة االمتحا

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

ٍٞ أوطست شٗىا (0  دزجٛ( 06)                                            حّدد ٌٕع املٍادٝ املشاز إلْٗ خبط فٗىا ٖأت٘: ٖا زحاَب مسا

 دزجٛ(  06) :.................                وع وساعاٚ . .....:............ٔاٟن الكمىات يف باب بأخر ي ٖأ( يف وعجالكربياءكمىٛ ) (2

 دزجات( 06)     ......................................                                               ( ألٌّا زٍاكتبت االلف ممدٔدٚ يف كمىٛ ) (3

 دزجات( 06)     .................                                                               ( ألٌّاغوطةكتبت التاٞ وسبٕطٛ يف كمىٛ ) (4

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

 :اضي وشتل ٌٕعْ( ُوسدَّد)  (0

 ض          اضي فاعن    اضي وفعٕه ج صفٛ وشبّٛ ق اضي الفاعن وبالػٛ

 :)ابتدأ( فعن وصدزٓ (2

ٞٔ ٞ      ج بدٞ ق وبد ٛ   ابتدا  ض بدٖا

 :الفعن )تبكٜ( (3

 ض وعتن وجاه   وعتن أجٕف ج صخٗح ق وعتن ٌاقص

 درجة(  21: )الصؤال اآلتيأجب عً  رابعًا: القزاءة:
 دزجٛ( 06)                               .كىا ٔزدت يف ٌص )وٕاطَ وَ تشسَٖ(وَ صفات السجن العجٕش اذكس صفتني  (0

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

ٌّاز يف وٍطكتك, اكتب وٕضٕعًا تصف بْ وا شاِدتْ, وربشًا أِىٗٛ املٗآ يف قىت بصخبٛ شوالٟك بسحمٛ إىل أحد األ (0

ًٍّٗا الطبن اليت ميكَ اتباعّا لمخفاظ عمٜ وٗاٍِا  . حٗاتٍا وب

ضريتْ الراتٗٛ وَ حٗح التكَٕٖ , اكتب ٛ خمتمفٛخالك طبٌٗب واِس ٌاه عدٚ شّادات تكدٖس يف وؤمتسات طبٗ (2

 االجتىاع٘ ٔ الصفات الٍفطٗٛ.

 درجة( 01التعبري االجبار ي : ) :السؤال الجاني             

أزبعٛ أض٠مٛ ملكابمٛ صخفٗٛ دبسّٖا وع ودٖس املتخف الٕطين لآلثاز ٔ املتاحف, بّدف احلصٕه عمٜ وعمٕوات عَ اآلثاز اكتب 

 وساعًٗا شسٔط كتابٛ املكابمٛ الصخفٗٛ., الٕطٍٗٛ

 انتهت األسئلة****

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


