
 

  االضه:                            االمتحان الفصلي األول                                                                                         

 املدٗ: ضاعتاٌ ّىصف  066الدزج٘:                                     اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                                               
 التازٓذ:لدوام الظهرية                                       ( 0200 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                          

    :عقل اجلرقال الشاعر 

                                           يف البيثثثثثثثثثث     ب ثثثثثثثثثث ا  عبثثثثثثثثثثُحأ و. 1
                                                            و يضثثثثثثثثثثثثثث    ثثثثثثثثثثثثثث  والثثثثثثثثثثثثثثث    . 2
                                               و مّلثثثثثثثث   يقّثثثثثثثث   و  ثثثثثثثث   ال ثثثثثثثثثب    . 3
                                                    ثثثثثثثثث  هل   هثثثثثثثثث   ا ثثثثثثثثث     ُ لقي ثثثثثثثثث. 4
   ى  جثثثثثثثثب  ال ثثثثثثثثب   إذا  ثثثثثثثث   ه ثثثثثثثث . 5

                                                           صثثثثثثثثثثب  انل ثثثثثثثثثثث  أنثثثثثثثثثثث   إ فثثثثثثثثثث     
                                          و لثثثثثثثثثيم ياثثثثثثثثثث    ثثثثثثثثثث    الضثثثثثثثثثث   

                                      الزيثثثثثثث  كثثثثثثث ُّ كمثثثثثثث    كمثثثثثثث  ان ثثثثثثث  
                                         يقثثثثثثثثي  اخل ثثثثثثثث    ح يثثثثثثثثزااوِحثثثثثثثث   اا 
  هَّيثثثثثثثثثُ  عغثثثثثثثثثب غ ال هلثثثثثثثثثث غ     أنثثثثثثثثث    

 

 القً  و ال حايل و احلقظ: أوالا: 
    ج ت 14  جة   للل  إج  ة صحيحة  44    :اخرت اإلج  ة ال حيحة, ث  انقاً  إىل و قة إج   م فيم  ي ت   :األولال ؤال        

 :كنا ّزدت يف اليص (يقّ ) معيٙ كلن٘  1

 أ صػست ب تسعسعت ج تببأح د تسّبٔت

 الفكسٗ العام٘ للّيّص الطابل ٍٕ:  2

 أ تضخٔ٘ األو يف ضبٔل األبياٛ ب ٍدآ٘ األو ألبياَٜا

 ج صفات األو ّ دّزٍا الرتبْٖ يف حٔاٗ األبياٛ د قُ إلَٔاْزغب٘ االبً بلكاٛ أّمُ ّغ

 :أظَس الػاعس يف البٔت األّل ّ الجاىٕ أٌ عبح الْلد ٓكابلُ ضجس األب ّ   3

 أ غضب األو ب صرب األو ج اضتٔاٛ األو د حصٌ األو

 ومل أَز للخالئق من محلٍّ     يهربها كحضن األمهات : الػاعس معسّف السصايفقال   4

 مً اليص الطابل ٍْ:السابع ّ البٔت الفكسٗ املػرتك٘ بني ٍرا البٔت 

 أ حب األو ألبياَٜا ب حصٌ األو علٙ أبياَٜا

 ج أبياَٜادّز األو يف تسبٔ٘  د دّز األبياٛ يف حٔاٗ األو

 درجة( 021أجب على األسئلة اآلتية: ) :ال ؤال الج ن              
 دزج٘( 06)                                                                . األو يف حٔاٗ ابيَا كنا ّزد يف البٔت السابع زبًّٔ دّ  1

 دزج٘( 06)              ., ّضح ذلك مً خالل فَنك البٔت اخلامظ؟ما األمس الرٖ ٓتنياِ الياع؟ ّ ماذا متّيٙ الػاعس  2

 (دزج٘ 06)                    ح شمان الصغسذكست ولكن كحلم عرب      أموزاً ثقض  : قال الػاعس يف الكصٔدٗ ىفطَا  3

 غسحًا ّافًٔا.  الطابل اغسح معيٙ البٔت 

 دزج٘( 06)                     (.املّا أّ )     (.يبم  ي ابى)  اكتب مً حفعك ثالث٘ أبٔات مً إحدٚ الكصٔدتني اآلتٔتني:  4

 دزجات( 06)     لغري أمجها فوق الرثى علام   شادها املنصوز ما زفعح  بغداد مراىطب البٔت اآلتٕ إىل قاٜلُ:   5

 دزج٘( 06)                                   : املػاز إلَٔا خبطاضبط أّاخس الكلنات ثه اىكل البٔت اآلتٕ إىل ّزق٘ إجابتك   6

 السأميف عصمة ينجابها  خرييف جلل          ال  الدهس رصاعال ثسأمن  : محمد البزمقال 

 



 

 درجة(  01 ) امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك: :األولث ني ا: ال ذوق اجلم ل :     ال ؤال 
 دزجات( 06)   ...........مً اليص الطابل: ...... مً أدّات التعبري عيُ الرتاكٔب, مجال: .اخلامظ الػعْز العاطفٕ يف البٔت   1

 دزج٘( 06)                               : ....................... مجال: .........................      مً مصادز املْضٔكا الداخلٔ٘ يف البٔت الجاىٕ  2

 ............................حرف  ............................ّ املػبُ بُ  .........................املػبُ ...,تػبُٔ بلٔؼ( أ    ه  ةيف قْل الػاعس: )  3

 دزج٘( 06)                                                                ............................ذبْٓلُ إىل تػبُٔ مؤكد  ............................ّ

 درجة(  031أجب عن األسئلة اآلتية: ) :ث لج ا: قباع  الا ة:     ال ؤال األول
 دزج٘( 06)                                                  أعسب ما ّضع ذبتُ خط إعساب مفسدات, ّما بني قْضني إعساب مجل.   1

 (دزجات 06)                            . (ال      ه ي  عب : )(   أفّاٌتعّجب مً الفعل الْازد يف اجلنل٘ اآلتٔ٘ مطتددمًا صٔػ٘ )  2

 دزج٘( 06)  (                ت حب ائ    ميزة جبم   ) يف اجلنل٘ اآلتٔ٘: ملنيْع مً الصسف , ثّه بًّٔ ضبب ميعُ حّدد االضه ا  3

 دزج٘( 06)                          .(أجت و  عو  ّلة ال  ي : )أكنل اجلنل٘ اآلتٔ٘ مّسٗ حبال مفسدٗ ّ مّسٗ أخسٚ مبفعْل ألجلُ  4

, ثّه حّدد ىْع االضتجياٛ (   ف     جل ئزة إاّل  ي  : )( ّاجب اليصب علٙ االضتجياٛ يف اجلنل٘ اآلتٔ٘إاّلاجعل االضه الْاقع بعد )  5

 دزج٘( 06)                                                                                                                               .بعد التػٔري

 درجة(  01 امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك:) : ن ال ؤال الج

 دزج٘( 06)                 .........................ذبْٓلُ إىل مبين ( ................................ ي  نبعغ احله ى) :يف اجلنل٘ اآلتٔ٘امليادٚ ىْع   1

 ( دزجات 06):.................   مع مساعاٗ . :.................ّاٜل الكلنات يف باب بأخر ٓأه ( يف معج   ب  اكلن٘ )جند معيٙ   2

 دزجات( 06)......................................                                                    ( ألىَا ان   يف كلن٘ )اهلنصٗ ّصاًل كتبت   3

 دزجات( 06)......                                      ....................................( ألىَاا   يف كلن٘ )األلف اللٔي٘ مكصْزٗ كتبت   4

   ج ت  14  جة   للل  إج  ة صحيحة  34    :اخرت اإلج  ة ال حيحة, ث  انقاً  إىل و قة إج   م فيم  ي ت   :ال ؤال الج لح             

 :اضه الفاعل ميُفعل, ( انل  )   1

 ُميكَطس ج مكطْز د مكطَّس

ُ 

 أ ُميَكِطس ب

 :( ه ي )الفعل   2

 أ معتل ىاقص ب معتل أجْف ج معتل مجال د صخٔح ضامل

 :( اضهالض   )  3

 أ جامد ذات  ب جامد معيٙ ج مػتل د صف٘ مػّبَ٘

 درجة(  21: )األسئلة اآلتيةأجب عن   ا ّ ا: الق ا ة:
 (دزجات 06)                                                                               العجْش يف الصخساٛ؟ما املػكل٘ اليت ّاجَت   1

 دزجات( 06)                                                             ماذا فعل السجل العجْش مع الطّٔاز عيدما غازف علٙ املْت؟  2

                                                                                                          جة  164  :خ    ا  ال ّبري 
 درجة( 011): التعبري االختيار ي : اكتب يف أحد املوضوعني اآلتيني :ال ؤال األول             
ّٔيًا دّز العنال تصف فُٔ قاع اكتب مْضْعًاأقامت ىكاب٘ العنال حفل تكسٓه للعنال يف ْٓو عٔدٍه,   1 ٘ االحتفال, مب

 يف بياٛ اجملتنع, مربشًا أثس االحتفال بَه.

 .(اليفطٕ-الجكايف-عّنك كاتب مبدع, متَّ تكسميُ يف احتفاالٍت عدٓدٍٗ, اكتب ضريتُ الراتٔ٘ مساعًٔا اجلْاىب اآلتٔ٘ )االجتناعٕ  2

 درجة( 01بار ي : )التعبري االج :ال ؤال الج ن              

املػسف االجتناعٕ )ىبٔل( مدٓس داز املطيني بَدف احلصْل علٙ معلْمات عً أزبع٘ أضٝل٘ ملكابل٘ صخفٔ٘ دبسَٓا مع اكتب 

 مساعًٔا غسّط كتاب٘ املكابل٘ الصخفٔ٘., طبٔع٘ عنلُ يف الداز

انتهت األسئلة****

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


