دولــة فلسطيـن
وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم /شمال الخليل
مدرسة محمود التوايهة األساسية للبنين

النمــوذج ()1

الصف :التاسع األساسي
التاريخ2020/11/ :
المبحث :اللغـة العربية
االسم_________/ :

امتحان الصف التاسع في مبحث اللغة العربية للفصل الدراسي األول  /الفتـرة األولى

أوالً  /القراءة من درس ( آيات من سورة نوح ) (7درجات )
ارا ( )5فَلَ ْم يَ ِز ْدهُ ْم دُعَائِي إِ اال ف َِرا ًرا (َ )6وإِنِِّي كُلا َما َدع َْوت ُ ُه ْم لِت َ ْغف َِر لَ ُه ْم َجعَلُوا أَصَابِعَ ُه ْم فِي آذَانِ ِه ْم
ب إِنِِّي َدع َْو ُ
قال تعالى{قَا َل َر ِِّ
ت قَ ْومِي لَي ًًْل َونَ َه ً
ارا(})9
ارا ( )7ث ُ ام إِنِِّي َدع َْوت ُ ُه ْم ِج َها ًرا ( )8ث ُ ام إِنِِّي أ َ ْ
ست َ ْغش َْوا ثِيَابَ ُه ْم َوأ َ َ
س َر ْرتُ لَ ُه ْم إِ ْ
علَ ْنتُ لَ ُه ْم َوأ َ ْ
ست َ ْكبَ ُروا ا ْ
ص ُّروا َوا ْ
َوا ْ
س َر ً
ستِ ْكبَ ً
 -1ما الرسالة التي حملها نوح -عليه السًلم -إلى قومه؟..........................................................................................
 -2بم وعد هللا المستغفرين من عباده؟ ................................................................................................................
 -3ماذا كان قوم نوح –عليه السًلم -يفعلون كلما حاول دعوتهم و تذكيرهم برسالته؟ ......................................................
و  .............................................................................و ......................................................................
 -4استخرج من النص فعًل ثًلثيا مزيدا بحرف واحد.............................................. ................................................. .
 -5ما معنى ( تبارا ً ) ...................................................

ثانيا ً  /النصوص

-أ -من درس ( يا أحبائي )

و ما مفرد ( :فجاجا)؟....................................................

(  7درجات )
سنأتي ذات يوم يا أحبائي
على مهل يقول الحق قولته
فًل تستأخروا حلما
وال تستعجلوا حينا

-1

من قائل األبيات السابقة؟ .................................................................. .........................................................

-2

ماذا طلب الشاعر في المقطع السابق؟ ............................................................................................................

-3

تحدث الشاعر بلغة الجمع في قوله(:سنأتي،أشيائنا )...عًلم يدل ذلك؟..................................... ................................

-4

وضح جمال التصوير في قول الشاعر( :فإن الوجد ملتهب)..................................................................................
..................................... .........................................................................................................................

-5

إالم رمز الشاعر بكلمة ( الحلم )؟...................................................................................................................

ب-

اكتب بيتين من قصيدة ولد الهدى.

.............................................................................

...............................................................................

.............................................................................

...............................................................................

ثالثا ً  /القواعد8( .درجات )
( أ ) زن الكلمات التالية مع الشكل التام-:
( تقدِّم ) ................................. :

( ِزلزال) ................................. :

( ب ) مجرد الفعل (استأذن)  .......................................ووزنه(وزن المجرد) ...........................................
أرا َد ا ْل َحيَـاة
د -اقرأ بيت الشعر اآلتي ثم استخرج منه المطلوب:إذا الش ُ
ِّعب يَ ْو َما ً َ
أ-

فعًل ثًلثيا مزيدا بحرف................... :

القــدر
فــًل بــ ِّد أن يســتجيب
ْ

ب -فعًل ثًلثيا مزيدا بثًلثة أحرف....................................:

(ج) ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 -1احدى الكلمات اآلتية ال توزن بالميزان الصرفي:
أ -قال

ب -هذا

د -سفرجل.

ج -بعثر

ارض :
ارض بما قسم هللا لك)).ما الوزن الصرفي لكلمة
(( -2
َ
َ
أ -افعل

ب -اف َع

د -أفل.

ج -فعل

رابعا ً  /البًلغة واإلمًلء والتعبير 8 ( .درجات )
( أ ) بين اإليجاز و نوعه فيما يأتي:
 -1الطالب مؤكدا على رأيه أمام معلمه :اسأل طًلب الصف ...............................................................................................
 -2قال تعالى { :ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض } ...................................................................................
( ب ) أكمل الفراغ بحرف الجر المناسب وما االستفهامية-:
 .............. -1يتكون أسلوب الشرط؟أكمل الفراغ بحرف الجر المناسب وما االستفهامية
 -2يدأب محمد على االجتهاد فهو في عمل ..... ....................

( دأوب

 ،دؤوب

 ،دئوب

).

 -3ما مضارع الفعل (ارتأى)؟ ............................................................................................
صوب الخطأ المقصود في الجملة اآلتية ( :فيما أنت منشغل؟) ........................................................................................
(ج)ِّ -
(د) -عرف المقالة واذكر أنواعها.
...................................................... ......................................................................................... ..............................
........................................................................................ .....................................................................................
......................................................................................... ....................................................................................
انتهت األسئلة
معلم المبحث :عماد أبو فارة

