مديرية التربية والتعليم/
مدرسة

اسم الطالب------------------:

امتحان الشهر األول
الفصل الدراسي الثاني2019/2018
مبحث اللغة العربية

أوالً :مهارات االتصال.
السؤال األول :إق ار النص اآلتي ثم اجب عن األسئلة التي تليه:
_1ال تسلني فلن أطيق جوابا

الصف :التاسع األساسي
الزمن------- :

التاريخ2019/---/--- :

كيف أبكي الديار واألحبابا

_2ويطل الفجر الحبيب ضحوكا

ويضيء الدروب واأللبابا

_4يا فلسطين ال تراعي فإنا

لم نزل في الدنى نخوض العبابا

_3ينجلي الظلم والظالم إذا ما

إلتهب الشعب في النضال التهابا

_1عرف بقائل القصيدة:

عالمتان

_2ما معنى الكلمات التي تحتها خط؟

عالمتان

_3وضح الصورة الفنية في البيت الثاني؟

عالمتان
عالمتان

_4اشرح البيت األول شرحا وافيا؟

عالمتان

_5من المخاطب بقول الشاعر (ال تسلني)
_6استخرج من النص:

_1فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة_2 ...................نعت مرفوع.........................
_3حرف جزم....... ........................

_4فعل مضارع مجزوم...........................

السؤال الثاني :من خالل دراستك لوحدة الحديث اجب عما يلي:
أ-

ما معنى الحديث النبوي الشريف--------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------

ب -اذكر سمتين اتسمت بها األحاديث النبوية؟

( 8عالمات)

(عالمتان)
(عالمتان)

------------------- ----------------------------------------

ج -وضح موضوعين تحدثت عنها األحاديث؟

(عالمتان)

(عالمة)

رجل قلبه معلق في المساجد )
د -وضح الصورة الفنية في قول الرسول ٌ ( 

-------------------------------------------------------------------------

رجل ممن كان قبلكم)
ه -اعرب ما تحته خط ( حوسب ٌ
حوسب----------------------------- :

------أ  -بين داللة المفردات المخطوط تحتها في التراكيب التالية:

(عالمتان)

ممن---------------------- :
(4عالمات)

 _1قال عليه الصالة والسالم":من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم"
.....................................................................................................
_2قال عليه الصالة والسالم" :كان يخالط الناس وكان موسرا"
.................................................................
_3قال عليه الصالة والسالم" :إنَّ الرفق ال يكون في شيء إال زانه"
.................................................................

(4عالمات)

ب_ بين جمال التصوير الفني في التراكيب التالية:
 "_1الحديث ذو شجون"
.............................................................................................................
" .1إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه"
..............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س .3بين النعت في التراكيب التالية:
 _1ومن يك ذا فم مر مريض

يجد مرا به الماء الزالال

_2من ذا يكافئ زهرة فواحة

أو من ذا يثيب البلبل المترنما

(5عالمات)

()...................................
()..................................

 _3في ذرى الجبال جنود صامدون

()..................................

 _4المعلم الناجح يحب طالبه حبا يجذبهم إليه

()...................................

 _5يا بدر واألمثال يضربها

لذي اللب الحكيم

س. 4بين البدل في التراكيب التاليه:

()....................................

(5عالمات)

 _1قال تعالى ":كذبت قوم نوح المرسلين * إذ قال لهم أخوهم نوح أال تتقون" ().....................
 _2قال تعالى " :هل أتاك حديث الجنود * فرعون وثمود "

().....................................

وسرتنا الشوارعُ نظافتُها
 _3أعجبتنا المدينةُ أبنيتُها
ّ
الكتاب غالفُه
._4تمزق
ُ

()....................................
()....................................

 _5قطفنا البستانَ عن َبه

()....................................
(5عالمات)

س :5اضبط ما تحته خط:
نهرا متجددا من العطاء
 _1ما زلت ً
_2

أعجبت بالمزرعة زيتونها

_3المرء بأصغريه :قلبه ولسانه
_4التكافل االجتماعي يديم المحبة الصادقة بين األفراد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س  .6أعرب ما تحته خط:
.1

(10عالمات)

الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى

الحسين.....................................................................................................:
العربية..................................................................................................... :
 .2قرأت كتابين اثنين
كتابين...................................................................................................... :
.3

تولى أمانة الصندوق مدقق ذو خبرة

ذو......................................................................................................... :
 .4بُ ِهرنا بالحفل تنظيمه
تنظيمــ...................................................................................................:/
ـــه........................................................................................................:
من جد وجد..........ومن سار على الدرب وصل
مع تمنياتي لكم بالتوفيق

معلم المادة:

