
 

 

 االضي:                     االمتحان الفصلي األول                                                                                                                             

 ضاعتاُ ٌٔصف، املدٚ:  600الدزجٛ:     اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                                                   
  التازٖذ:             لدوام الظهر( 8102 – 8102التاسع األساسي )                                                                                                          

 : ابن محديس يصف ليلة مطريةقاه الػاعس  أواًل الّنصوص:

 علررررررررر ا    برررررررر     اجلرررررررر   نثرررررررر    .1  

 لؤلرررررررؤ الررررررردا   ال ررررررر   الررررررر     .2

 برترررررررررررر   مرررررررررررن  رررررررررررر     ا مرررررررررررر   ذّو .3

 منررررررررر   ررررررررري     لنررررررررر     جررررررررر  ْ  .4

 ْت ّلل ررررررر كرررررررفٌّوكررررررربح  الصررررررر     .5
 

  ؟لن رررررررررررررررررر   لرررررررررررررررررر      ررررررررررررررررررْد   ٍّ اّي 

 اجنررررررررُ ال رررررررر     من رررررررر  مرررررررر   وعررررررررد  

 ا ٍ  تتلقرررررررررررررررررر    ررررررررررررررررررد   رررررررررررررررررر   

 ررررررررررررررّر ْ كرثرعر بريررررررررررررررن  عررجررررررررررررررر   تررطَّ

 ْدق ررررررررمررررررررن لررررررررع  الليرررررررر  برررررررر لن   ع 
 

 

 (درجة 02)                                   ( ٔفل ٔزٔدِىا يف الٍص ؟ َذوََّب( ٔوا ضد )تط َِّرِدوا وعٍٜ ) (1

 ( درجات 02)                                     :اٌطب كن فكسٚ مما ٖأت٘ إىل البٗت الرٙ ٖتضىٍّا يف الٍص الطابل (2

  تساقط حبات الربد النقية الصافية *   وفاء السحابة بوعودها *

 (درجة 02)       الٍّص الّطابل وَ الػعس العىٕدٙ، ِاِت مستني وَ مساِتْ.                               (3

 (درجة 02)                             ملاذا اٌدفعت الطٕٗه ؟ ٔوا الػكن الرٙ اخترتْ يف جسٖاٌّا ؟ (4

 (درجات 02)                      .يف البٗت اخلاوظ طسفاُ وتصازعاُ حددِىا (5

 ( درجات 02)         وا الػعٕز العاطف٘ البازش يف البٗت األٔه ؟ (6

 (درجة 02)            .مب غبْ الػاعس كن وَ حبات املطس ٔالطخب يف البٗت الجاٌ٘ (7

 (درجة 02)          .اضتدسج وَ البٗت األٔه أضمٕبًا إٌػاًٟٗا ٔآخس خربًٖا (8

 (درجة 02)  لٍاشك املالٟكٛ (النور العاشق) أٔ وكطعًا وَ حٗدزلعبد السمحَ  (والنلنا اجل)اكتب مما حتفظ ثالثٛ أبٗات وَ  (9

 (درجات 02)                          لقد كانت مهيَّتًا مهايا    مست بم للمعالي نفس حرَّ اٌطب البٗت اآلت٘ إىل قاٟمْ : (11

ِٛ إجابتَك ثي اضبط أٔاخس  (11  (درجة 02)     بالػكن :   حتتّا خط الكمىات اليت ٔضعاٌكن البٗت اآلت٘ إىل ٔزق

 اــاة سهانــي القهـرء فـــب املـــرّك  اةـــاى قهــت الزمــنبا أــكلم

 ثانيًا : قواعد اللغة : 
 درجة( 62)                                                    أعسب وا حتتْ خط إعساب وفسدات ٔوا بني قٕضني إعساب مجن.    (1

 ( درجة 02)               .ٔبَّٗ داللتّا ،أداٚ اضتفّاً -ب       .ٌٕعْ ٔ حدد ،وفعٕاًل بْ-أ       :األٔهاضتدسج وَ البٗت  (2

 (درجة 02)  :  ، ٔأجِس التغٗري الالشً وفسدٚحّٕه وا ٔضع حتتْ خط يف ادتىمٛ األٔىل إىل متٗٗص، ٔ يف ادتىمٛ الجاٌٗٛ إىل حاه  (3

 .مبوسٍم و فري و يم متفائلوىاستقبل الفالحوى الغيث     ,    احلليم أكثر مو الهَّاس جتربُة
 (درجات 02)                       .(ذوََّب املطُر حبات الربد : )(ما أفعَلُىباضتدداً صٗغٛ ) اآلت٘تعّحْب وَ الفعن يف الرتكٗب  (4

 (  درجات 02)                                                            .احرتم حقوق املشاة,   سائقًايا أ: يف ادتىمٛ اآلتٗٛ ٔ حِّلْ إىل وبين املٍادٝ املعسبحدد ٌٕع  (5

 (درجة 02)     .ضىريًا ممٗصًا بٍكسٚعمٜ أُ ٖكُٕ الفاعن  (نعَم)خمصٕصًا باملدح وطتددوًا امسًا ( اإلخالصاجعن كمىٛ ) (6

 (درجة 02)  .......:......وصدزٓفعن، ( ذوَّب.......، )..........: .الفاعن وٍْ( اضي أجنز) :اوأل الفساغ مبا ٍٖاضب عمٜ ٔزقٛ إجابتك  (7



 

 

 (درجة 02)اخرت اإلجابٛ الصخٗخٛ مما بني قٕضني، ٔ اٌكمّىا إىل ٔزقٛ إجابتك:                                                       (8

     ( فعن )جمسد ، وصٖد حبسف ، وصٖد حبسفني( تلّقى)   -    (اضي )جاود ذات ، جاود وعٍٜ ، وػتل(سيول)

9) ّٗ  ( درجة 02)                  (فجَرِت( ٔالتاٞ وبطٕطٛ يف )تغهَّىعمٜ صٕزتّا يف كمىٛ ) األلفَ ضبب كتابٛ ب

يف اواخ  الق ح الث من عش       القدو  ض و ة  نّية  » (:جبقجيعبد الرمحو " لمكاتب )القدوديف وكالٛ " ٞجا ثالثًا: القراءة:

 «ا بّية,  قد ط ا علر بعض ا غ ني الّشع ية تعديع  من   م  ل  للة ب لكع , ومن   م  ل  للة ب لّل ن

ّٕز أوني ادتٍدٙ يف املّٕغخات؟ ؟وا الكّد عٍد أزباب املٕضٗكا (1  درجة( 02)                                                    ٔ واذا ط

 درجة( 02)                                                                                                  (.تعديالت  -  القدودوا ٔشُ كنٍّ وَ ) (2

 (درجات 02)                                        الكمىات؟بأٔاٟن يف وعحي ٖأخر  ٔفل ٔزٔدِا ةالشَّعبيَّ أَٖ جتد وعٍٜ كمىٛ  (3
   رابعًا: التعبري:

                                                                                درجة( 022)                                                           امل ض عني اآلتيني:            من  وا داكت  يف  - التعبري االختياري:  -أ
 اكتب وكالٛ تتخّدث فّٗا عَ وػكمٛ قطع األغحاز، ٔ تكّمص األزاض٘ الصزاعٗٛ، ٔ أضساز ذلك عمٜ الب٠ٗٛ ٔ اإلٌطاُ    (1

  )وٕظفًا األضمٕب العمى٘(    

 املطتكبن(:  اكتب وٕضٕعًا حٕه الفكسٚ الطابكٛ وساعًٗا زؤٔع األقالً التالٗٛ:)أطفاه الًٕٗ زجاه الغد ٔ أون  (2

 ضسٔزٚ تسبٗتّي تسبٗٛ ضمٗىٛ. . 2.  أثس األطفاه يف بٍاٞ حٗاٚ ضعٗدٚ.                        1

 الٕطَ ٔ ٌّضتْ..   إضّاً األطفاه يف بٍاٞ 4أِىٗٛ تعمٗىّي ٔ تجكٗفّي.                                 .  3

                                                                                درجة( 62)                                                                                   اكت  يف امل ض ع اآلتي:             - التعبري االجباري:  -ب
 اكتب طمبًا ٖٕجّْ )مسري( إىل ودٖس غسكٛ املٗآ ٖطمب فّٗا تسكٗب عداد وٍصل٘، وساعًٗا عٍاصس كتابٛ الطمب. 

 **ة** انتهت األسئل
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