
 

 

 االضِ:                  االمتحان الفصلي األول                                                                                                                             

 ضاعتإ ْٚصـ، املد٠:  600ايدزد١:     اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                                               
  ايتازٜذ:الصباحي     لدوام ا( 8102 – 8102التاسع األساسي )                                                                                                          

 : املتهيب مظًزًا نظزتٌ يف احلياةقاٍ ايػاعس 

 مررررررررو أى أصررررررررػِزو مررررررررزاِس ا ه رررررررر      .1  

 املهايررررررررررا ِيالقرررررررررر غرررررررررر  أى ا  ترررررررررر   .2

 و  رررررررررر  أىق احليرررررررررراة ت  رررررررررر  حلرررررررررر       .3

 بررررررررررر ٌّإذا مل يُكرررررررررررو مرررررررررررو املررررررررررر     و  .4

 كرر م مررا مل يكررو مررو ا نرر   يف ا نررر   .5
 

  نت رررررررررررررررراسى  يررررررررررررررررٌ و أى نت رررررررررررررررران   

  و ال يالقرررررررررررر  ا   انررررررررررررا كاحلرررررررررررراٍ 

 ج انا  رررررررررررررررر سنا أ رررررررررررررررر  ها ا  مرررررررررررررررر 

 ) مررررررررو ا  جررررررررش أى تكرررررررر ى     انررررررررا   

ٌ  ص رررررررً ك  يًرررررررا إذا يررررررر  كانرررررررا    ررررررررُ 
 

 

  درجة( 091) :النصوص:  أواًل
 (درجات 01)                                                          ( ؟العجش( َٚا ضد )املهيةَا َع٢ٓ ) (1

 ( درجة 01)                                     :اْطب نٌ ؾهس٠ مما ٜأتٞ إىل ايبٝت ايرٟ ٜتضُٓٗا يف ايٓص ايطابل (2

  رغبات املزء ال تستوجُب النزاع فينا بيننا *   تفضيل اإلنسان املوت على الّذل *

 (درجة 01)                                                  .                              اغسح ايبٝت ايسابع غسحًا ٚاؾًٝا (3

 (درجة 01)                                         ؟ْعّد ايػذاع حهًُٝا ٚ يٝظ ضاالًّ يف زأٟ ايػاعس َِِي (4

 (درجة 01)                          َٔ ؾُٗو ايبٝت اخلاَظ: أٜٔ ٜصعب األَس ايػدٜد؟ ٚ َت٢ ٜطٌٗ يف زأٟ ايػاعس؟ (5

ِّ اْكًٗا إىل ٚزق١ إدابتو ؾُٝا ٜأتٞ: (6  ( درجات 01)                      اخرت اإلداب١ ايصخٝخ١ مما ٚضع بني ايكٛضني، ث

 كزه (  -حزن     -إعجاب     يف ايبٝت ايجايح ٖٛ: )غعٛز ايػاعس حنٛ ايػذعإ 

 (درجات 01)                اضتدسج َٔ ايبٝت اخلاَظ ذلطًٓا بدٜعًّٝا، ٚ اذنس ْٛع٘. (7

ٍّٛ ايتػبٝ٘ ايبًٝؼ إىل تػبٝ٘ تاّ األزنإ ؾُٝا ٜأتٞ: (8  (درجة 01)                                                  العداُء مزٌض (  ) ح

 (درجة 01)   يٓاشى املالئه١ (النهز العاشق) أٚ َكطعًا َٔ ٖسٟاجلٛاحملُدَٗدٟ  (جبهة اجملد)انتب مما حتؿظ ثالث١ أبٝات َٔ  (9

 (درجات 01)               فكم محمت عو العزب الزسايا      كذاك األم تدفُع عو محاها         اْطب ايبٝت اآلتٞ إىل قائً٘ : (11

 (درجة 01)                           بايػهٌ :   ٘نًُاتاْكٌ ايبٝت اآلتٞ إىل ٚزق١ِ إدابتَو ثِ اضبط أٚاخس  (11

 بعيين عو جارات قومي غفمة      يف الضَّمع مين عو حديثهم وقز

  درجة( 011: )ثانيًا : قواعد اللغة 
 ( درجة 01)                    .ْٛع٘اذنس ٚ  ،ايجاْٞ حااًلاضتدسج َٔ ايبٝت  (1

 (درجة 01)              .(ال يالقي اهلوانا: )ايكٝاض١ٝ  (ما أفعَلُهباضتدداّ صٝػ١ ) ١اآلتٝاجل١ًُ يف ايٛازد تعّذْب َٔ ايؿعٌ  (2

 (درجة 01)             .َعّسؾًا بـ )أيـ( ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايؿاعٌ  (نعَه)رلصٛصًا باملدح َطتددًَا امسًا ( الشجاعةادعٌ ن١ًُ ) (3

  (درجة 01)           .(أمدرصتك قزيبة؟) ُٖص٠ االضتؿٗاّ يتعٝني غٞء َٔ غٝئني يف اجل١ًُ اآلت١ٝ، ٚ غّٝس َا ًٜصّ: ادعٌ (4

 درجة( 01)                                                  أعسب َا حتت٘ خط إعساب َؿسدات َٚا بني قٛضني إعساب مجٌ.    (5

 (درجة 01)   .......:......َصدزٙ( ؾعٌ، َبركَّ...، )..........: .َػتل ْٛع٘( اضِ أصغز) :اَأل ايؿساؽ مبا ٜٓاضب ع٢ً ٚزق١ إدابتو  (6

  ثامل ن س مهًا يف ا هص )ح  :كانا :     شرح املفردات



 

 

 (درجة 01)اخرت اإلداب١ ايصخٝخ١ مما بني قٛضني، ٚ اْكًُٗا إىل ٚزق١ إدابتو:                                                    (7

     ( ؾعٌ )دلسد ، َصٜد حبسف ، َصٜد حبسؾني( ُيالقي)-    (اضِ )داَد ذات ، داَد َع٢ٓ ، َػتل(القناة)

8) ّٝ  ( درجة 01)                (موت( ٚايتاء َبطٛط١ يف )تتفانىع٢ً صٛزتٗا يف ن١ًُ ) األيـٔ ضبب نتاب١ ب

 درجة( 01) ثالجًا: القراءة:
و اصتطاع يذا ا   ى مو ا ػهاء ب ض  ما امتاس بٌ مو رشاقٍة و خ ة  » (:عبد الزمحو جبقجي" يًهاتب )القدوديف َكاي١ " ءدا 

 «عرب ا يام, و أى حتيا م ط عاتٌ حياة ا ها ,  نًا كانت يف ا ص  صاسرة عهًم أى ميت 

ّٛزٙ صاحبٗا يف املّٛغخ َا أقدّ ٚثٝك١ تازخي١ٝ يؿٔ ايكدٚد؟ (1  درجة( 01)                          ؟ات يتصبح قدٚدًا ٚ َا ايرٟ ط

 (درجة 01)                                                                               (.حتيا  -  امتاس)ايهًُتني اآلتٝتني: َا ٚشٕ نٌٍّ َٔ  (2

 (درجات 01)                                 ايهًُات؟بأٚائٌ يف َعذِ ٜأخر  ٚزٚدٖاحبطب   مقطوعات)أٜٔ جتد َع٢ٓ ن١ًُ  (3
   رابعًا: التعبري:

                                                                                درجة( 011)                                                           امل   عني اآلتيني:            مو  واح اكت  يف  - التعبري االختياري:  -أ
ـٌ  (1  يف عًُ٘، َتعإٚ َع شَالئ٘.رلًص أخٛى َّٛظ

  ايصؿات ايٓؿط١ٝ(-انتب َٛضٛعًا تتخّدخ ؾٝ٘ عٔ ضريت٘ احلٝات١ٝ َساعًٝا )اجلاْب االدتُاعٞ 

 ايطابك١ َساعًٝا زؤٚع األقالّ ايتاي١ٝ:ايعا١َ (:  انتب َٛضٛعًا حٍٛ ايؿهس٠ ايٓذاح يف احلٝا٠ ادتٗاد ٚ صرب طٌٜٛ) (2

ّٛم ٚ ايٓذاح . 2.                        ايٓذاح ٖدف ٜطع٢ إيٝ٘ اإلْطإ.  1  .دٚز اجلّد ٚ االدتٗاد يف ايتؿ

 أ١ُٖٝ ايصرب يف بًٛؽ األٖداف..  3

                                                                                درجة( 01)                                                                                              اكت  يف امل   ع اآلت :  - التعبري االجباري:  -ب
 . خّلص مبا ال ٜصٜد عٔ ضت١ أضطس قص١ )تادس ايبٓدق١ٝ( َساعًٝا عٓاصس ايتًدٝص

 **ة** انتهت األسئل
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