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 م 2019/2020للعام الدراسي    ألول ا الفصل الدراسي/الثانياالختبار 

 علي رضا الركابي مدرسة 
 حصة دراسية    : االمتحانمدة                                                                                                                                        لواء الجامعة مديرية التربية والتعليم/  

     لغة عربية المبحث:            

                                                                                                       (           )   ألساسيا  التاسعا  الصـف :                                                                                                                                            

    2019 /    /   التاريخ :                        ..............   الشعبة                  .................................................:  الطـالـباســم                

اثم أجب عن األسئلة التي تليه اقرأ األبيات الشعرية اآلتية  -ول:ل األالسؤا   

حتى بلغِت أَبا طاللِ                                           َوَعلوِت ُكلَّ  َمنارٍة -1  

وأعزُّ سيٍف في الرجال        في ظل أشرف منبٍت                               -2  

شرف الجهاد بكل غالٍ      سين ويفتدي                                 يفدي الح-3  

في الحرِب السجالِ         اليوُم يوَم العُرِب ُمتحدين                            -4  

عامِة                            -5 غيُث من الضالِل والمُ            وأميُرنا قطُب الزَّ  

                                                                                                                                عالمات  4                                                                ؟    ن اآلتيتينالكلمتي نىما مع -1
-2...            ................................المغيث -1 

 ................................................السجال 
        ؟                                                      ما العاطفة الموجودة في البيت الثاني  -2

   عالمتان
                                                        

 
    عالمتان           َوَعلوِت ُكلَّ  َمنارٍة   حتى بلغِت أَبا طاللِ  ل الشاعر فنية في قو وضح الصورة ال-3
 
 
ًيا                                                                   اشرح البيت الثالث شرًحا أدبًيا واف-4

 عالمتان
 
 
                                                 من المقصود بقول الشاعر أبا طالل ؟               -5

                                                                                                                                   عالمتان
 
 3                                     ما مناسبة إلقاء قصيدة معان؟                                       -6

                                                                          عالمات 
 
 
 
                                                                                                                                                 مضاًفا إليه  ....................................... عالمتان                                              استخرج من األبيات السابقة  -7

                                                            عالمات   4السؤال الثاني :ما المعنى اّلذي تفيده قد في كل من الجملتين التاليتين؟      

 ,.................................. قد يشارك الالعب في المباراة -2.  ................................ قدأقرَّ الشاهُد بهذا-1
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 السؤال الثالث :اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه
ذاتك ترتسُم في ذات كل منهم والنجاُح مع الصداقِة  أبهُر ظهوًرا واإلخفاق أقل  إذا ُكنَت كثيَر األصدقاء فكن سعيًدا ؛ألن 

مرارةً وجمع القلوب حولك يستلزم صفاٍت وقدراٍت ال توجد في غير النفوس ذات الوزن الكبير أهمها الخروج من 
إذا كنت كثير األعداء فكن سعيًدا ؛ ألن األعداء سلَّم حصن أنانيتك الستكشاف ما عند اآلخرين من نبٍل ولطٍف وذكاٍء 

االرتقاء وهم أضمن شهادةً بخطورتك  وكلما زادت منهم المقاومة والتحامل وتنوع االغتياب والنميمة زدَت شعوًرا  
 لك أعظم َ ولكنك تأخَذه بكميات ٍ قليلٍة  فيكونَ   فتاًكابأهميتك فاتعظَت بالصائِب من النقد  الذي هو كالسم يريدونه 

 المقوياتِ 
                                                                  ؟     في النص  المخطوط تحتهاما معنى كلمة َفتاًكا -1

 عالمتان
                                                                                                                                 

     عالمات  3                           ؟        كما ورد في النص   لماذا يتوجب على الشخص كثير األعداء أن يكون سعيًدا-2
 
 
 

                                                                                                                                                         
                                                                                                     استخرج من النص  -3
 عالمات 4
                                                                                                                                    )ضمير متصل(.................... اسًما لفعل ناسخ صورته-اسم تفضيل.........................  ب -أ  
م االرتقاء    وضح الصورة الفنية في قول الكاتبة-4                                                             األعداء سلَّ

                                                                                                          عالمتان
 
 
 

  10                                                                  الصحيحة السؤال الرابع:ضع دائرة حول رمز اإلجابة
                                                                                عالمات 

 ما دامنوع ما في الفعل -1
 مصدرية-د          موصولة -ج                          زمانيةمصدرية    -نافية                    ب -أ

 من الَّذي وجه مي زيادة إلى  قراءة العربية -2
 الطيب صالح-د     مصطفى لطفي السيد -ج        د مصطفى لطفي العقا -ب                            طه حسين -أ

 الجملة التي كتبت كتابةً صحيحة هي  -3
                كانا طالبان في المدرسة   -ليس فينا عيًبا                                                         ب -1
 ظل في المستودع جهازان -د      أصبَح هذا الشخُص أفكاُرهُ مبعثرةً                         -ج  
 توفيت مي زيادةفي مدينة -4
 االسكندرية-القاهرة               د  -طولكرم                    ج-الناصرة                             ب -أ

 من متطلبات المقابلة الصحفية-5
   جميع ما ذكر -ج  الموضوع    لومات المناسبة عنجمع المععدم  -اإلعداد المسبق لألسئلة          ب -أ

 عالمات  4السؤال :الخامس ما معاني كان واخواتها في الجملتين اآلتيتين    ؟                         
 .........................................   ظلَّ الحضوُر داخَل المسرح-2......  ......................... صارالقمُح طحيًنا -1

(      ضع إجابتك في الجدول أدناه) في الجمل اآلتية  ماثم بين صورتهوأخواتها خبر كان اسم و س:عين داالسؤال الس
                       عالمات 6
 ظلَّ أخي يشاهُد المباراةَ -3       منذ البداية  كان الحق عليك    -2      كن محًبا للخير  -1

 صورته هاخبر كان وأخوات صورته اسم كان وأخواتها رقم الجملة

1     

2     

3     
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                                                                                     عالمتان     ة اآلتيةفي الجمل :صوب الخطأ السؤال السابع

 .......................... الصواب...................................................  مشيَة المتكبرِ  ال تمشييا محمد  -أ
 ( عالمات 6)لبيع ما تبقىأصبحا عند البائع   لجملة اآلتية إعرابًا تاًمالمخطوط تحته في اا اعرب السؤال الثامن 

 
 

 


