
 

 

 االضي:                  االمتحان الفصلي األول                                                                                                                             

 ضاعتاُ ٌٔصفاملدٚ:   600الدزجٛ:     اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                                               
  التازٖذ:الصباحي     لدوام ا( 0200 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                          

 (:األو)وتخدثًا عَ عقل اجلز الػاعس  قاه

                                  و للرررررررررً ك  ررررررررره  عرررررررررِ                  ذكرررررررررِزُ . 1 
                                                          ال ُمفصرررررررررررر    ك نرررررررررررر    ُأثغثررررررررررررُ . 2
                                                و أبلرررررررر  ي ورررررررر ُز برررررررر  وال رررررررر    . 3
ٌُو داَر . 4                                              بأح اث رررررررررررررررررر   الشمرررررررررررررررررر 
                                                                                        و جررررررررررزنَد أمارررررررررر  ميارررررررررر  كنرررررررررر   . 5

                          . 
 

ٌَ الصارررررررررَغزِ                                                        أمرررررررررَّرا  زمقونرررررررررِ   سمررررررررر 
                                                           ُدَرِر كالمرررررررررررررر يت ضررررررررررررررُ  أمرررررررررررررر  

                                                          و لرررررررررر ط   رررررررررره  بررررررررررأما  الونررررررررررَ زِ  
                                                         و مررررررررررزن ع رررررررررر  ع قرررررررررر  ى  يرررررررررر ىتثزِ   

                                                                  الّشررررررررر ِز اخلز ررررررررر  جترررررررررزاد كررررررررر    
. 

 الفهه و الت   ل و احلفظ: أوال :  
 درج    14درج   زللّل إج ب  ص      44ز   :اخرت اإلج ب  الص    , ثه اىق ه  إىل ورق  إج بتم ي ن   أم   :الضؤال األول       

 :( يف البٗت الجاٌُ٘دَرروفسد )  1

 أ دزَّ ب دزَّٚ ج ُدَزٖس د دازٚ

 :( فكسٚ البٗتصزع  اىقو ء أّ  و الطفَّل )   2

 أ األٔه ب الجاٌ٘  ج الجالح د اخلاوظ

 :الفكسٚ العاوٛ لمٍص الطابل  3

 أ الدٔز الرتبٕٙ لألً ب زغبٛ الػاعس يف العٕدٚ إىل شوَ الطفٕلٛ

 ج الػاعس لفكدِاالدٔز الرتبٕٙ لألً ٔ حصُ  د الدٔز الرتبٕٙ لألً العاومٛ

ها: الػاعس حمىٕد ضاو٘ البازٔدٙقاه   4
ُ
 فقدت

ٍّ
 حٍاةٍ بعد أً

ُّ
اله عيى اىظَا    و أي

ّ
 مَا ٌفقد املرء اىز

 :وَ الٍص الطابلاألخري ٔالبٗت ِرا لبٗت املعٍٜ املػرتك بني 

 أ حصُ الػاعس عمٜ فكد املاٞ الصاله ب حصُ الػاعس عمٜ زحٗن فصن اخلسٖف

 ج حصُ الػاعس عمٜ فكد أّوْ د ضفس أّوْحصُ الػاعس عمٜ 

 درجة( 021أجب على األسئلة اآلتية: ) :الضؤال الث ى              
 دزجٛ( 00)                                وَ فّىك البٗت السابع, مباذا غّبْ الّػاعس اجتىاعْ بعاٟمتْ؟ ٔ واذا أصابّا؟      1

 دزجٛ( 00)                                                                                   .يف البٗت الجالح ضبب ٔ ٌتٗجٛ, ٔضِّخّىا  2

 دزجٛ( 00)                                                                           .  ٔافًٗا غسحا الٍص وَ الجاٌ٘ البٗت وعٍٜ اغسح  3

 دزجٛ( 00)                    (.صأق وو)وكطعًا وَ  أٔ  (التَّءم ٌ) اآلتٗتني: الكصٗدتني ٝإحد وَ حتفظ مما أبٗات ثالثٛ اكتب  4

   :البٗت اآلت٘ إىل قاٟمْاٌطب   5
ُ
ٌ

َ
 دزجات(00)       ٌىً اجلالء و ٍا يف األرض ذو عظٌٍ    ٌبغً مفاءك إالّ خانه اىعِظ

 دزجٛ( 00)                                 : املػاز إلّٗا خبطاضبط أٔاخس الكمىات ثي اٌكن البٗت اآلت٘ إىل ٔزقٛ إجابتك   6

 يف اجلند جمهىال  منتإُ  :الػاعسقاه 
ّ
 إنسانا اىناس فىقسٍزدهً بل             غد فنو

 درجة(  01) امأل الفراغ مبا يناسبه فينا يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك: :ث ى   : التذوق اجلن ل :     الضؤال األول
 دزجات( 00)     .................. وَ أدٔات التعبري عٍْ الرتاكٗب, وجن: ....................: ...اخلاوظالػعٕز العاطف٘ يف البٗت   1

ّ٘ يف البٗت   2  دزجات( 00)                                               ................. ....: ....ٌٕعْ... ............: ........األٔهاحملطَِّ البدٖع

 دزجات( 00)                                                        ................. .......................: ........الجالحالبٗت الكٗىٛ املٕجٕدٚ يف   3

 دزجٛ( 00).......عمٜ ضبٗن االضتعازٚ .........ٔ أبكٜ عٜم غ٘ٞ وَ لٕاشوْ  .........بإٌطاُ لْ ٖد حرف ........غبْ (,    اخلز  يف قٕلٍا )  4



 

 

 درجة(  041أجب عن األسئلة اآلتية: ) :ث لث  : قَّاع  ال غ :     الضؤال األول
 دزجٛ( 00)                                            أعسب وا ٔضع حتتْ خط إعساب وفسدات, ٔوا بني قٕضني إعساب مجن.   1

ّٕلْ إىل ٌاقص وٍف٘  2 ٌَ ج ء : )حّدد أزكاُ االضتجٍاٞ يف اجلىمٛ اآلتٗٛ, ٔ بَّٗ ٌٕعْ, ثّي ح  (دزجٛ 00)  .(إاّل واح ا  املهي صَّ

 دزجٛ( 00)     .(َبُزَد امل ء -مف عَل الط لُ  مع معّ ن   : )تعّجب وَ أفعاه اجلىمتني اآلتٗتني بإحدٝ صٗػيت التعجب الكٗاضٗٛ  3

 دزجٛ( 00)      . (سّ ِيُ  الب َ  مبص ب َح مج   : )صسفْصسف مما ٖم٘, ٔبَّٗ ضبب وٍعْ, ٔ املىٍٕع وَ الاضتدسج االضي   4

 دزجٛ( 00)                                                                      .فعاًل وتعّدًٖا , ٔ حّدد وفعٕلِْٗاِت وَ البٗت الجاٌ٘   5

 درجة(  41 الفراغ مبا يناسبه فينا يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك:)امأل  :ى الضؤال الث 

 (اتدزج 00)                 .. ........................, حتٕٖمْ إىل ٌكسٚ وكصٕدٚ: .. ................: ........(   معّ ه اخلرِي)ٌٕع املٍادٝ   1

 (اتدزج 00)                                                          .. ........................ألٌّا( ُأثغثُ ) كمىٛ يفقطعًا  اهلىصٚ كتبت  2

 (اتدزج 00)                             يف ..........................  يف وعجي ٖأخر بأٔاٟن الكمىات( داروعٍٜ كمىٛ )عَ  ٌبخح  3

 (اتدزج 00)                                                      .. ........................ ألٌّا( مقّوِ ) كمىٛ يف وبطٕطٛ التاٞ كتبت  4

 درج    14درج   زللّل إج ب  ص      34ز   :اخرت اإلج ب  الص    , ثه اىق ه  إىل ورق  إج بتم ي ن   أم   :الضؤال الث لث            

 :اضييف البٗت األٔه ,( ُمْفص    )   1

 أ جاود ذات ب جاود وعٍٜ ج اضي فاعن د وبالػٛ اضي الفاعن

 :يف البٗت الجالح( أبل ) الفعن  1

 أ وعتن ٌاقص ب وعتن أجٕف ج صخٗح وّىٕش د وعتن وجاه

 :(جّزد)وصدز الفعن   2

 أ جسدًا ب جتسٖدًا ج جسٖدًٚ د جمّسدًا

 درجة(  21: )السؤال اآلتيأجب عن  رابع  : القزاءة:
ً مًٌص )يف   1               .( بدت العٕاٟل كجريٚ يف ٔجْ حتكٗل وا أزادٓ العجٕش, اذكس تمك العٕاٟلمشز ً مَّاط

                                                                                                         درجة 061زخ مض   زالتعبري : 

 درجة( 011): نياآلتياملوضوعني  أحداكتب يف  :الضؤال األول             
 .الٍفط٘ٔ الجكايف ٔ تىاع٘ االجالتكَٕٖ ًا وساعٗتْ الراتٗٛ ضري, اكتب جاُزك ودزٌٍّع حمبٕب  1

فرئع )كٕزٌٔا( وسض حّٗس العامل بأضسٓ, ِصِف وا تعسفْ عَ ِرا املسض, وربشًا اخلطٕات االحرتاشٖٛ ملٕاجّٛ ِرا   2

 .املسض

 درجة( 61) اكتب يف املوضوع اآلتي::الضؤال الث ى              

 .قي بإعداد وكابمٛ صخفٗٛ وع ٔشٖس الصخٛ, وساعًٗا خطٕات كتابٛ املكابمٛ الصخفٗٛ الٍاجخٛ

 **انتهت األسئلة....مع أطيب األماني بالتوفيق**

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


