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 التاسعالصف:                                                               ــــــســــــــم العربي واألمريكي القــــ                     
 

 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  1الواجب المنزلي ) 
 القراءة والفهم:

 :قم بتحليلها تحلياًل جيدأ ثم أجب عن األسئله التالية  "الفارس األسيرعد إلى قصيدة "
 ؟.....................................................................وضح مالمح شخصية الشاعر من خالل أبيات قصيدته  -
 ؟وآثر ذلك على أبيات قصيدتهالعاطفة المسيطرة على الشاعر في هذه القصيدة  صف -

...................................................................... 
 حلل الصورة البيانية في البيت اآلتي :  -

 سيذكرني قومي إذا جٌد ِجدهم     وفي الليلة الظلماِء يفتقُد البدرُ 
 ...................................................................................... في نهاية القصيدة ؟ بم وصف قومه -
 .......................................................................................... بم شبه الشاعر نفسه بين قومه ؟ -
 العمر وانسفح يامن طالت األا  و       ال بد ميت نسانفاإل مت نا  و يقول الشاعر:  -

 ........................................................................................ اذكرها ؟ في هذا البيت حقيقة ،    
 ى : ................................................................................واحدة في هذا المعن نيةآقر  يةآ هات    
 :وصفاتهادوات القتال أورد فيه من ما  بينو  النص، عدد ،الحرب والقتال قديما   دواتأل ورد في النص ذكر كثير -

...................................................................................................................... 
 استخرج بعض الضمائر المتصلة في القصيدة وقم بإعرابها -

.................................................................................................................... 
  انفسح –خطب  –انّدق  –مات  –تجافى  –األفعال التالية : وقى  بين مصادر -

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

 
 : النحو
 
فكـن يقظ ـا فـي ، يجب أن نحافظ عليها حتـى يظـل تـدفقها، المياه مصدر للحياةإن تحدثت قطرة المياه فقالت: "  :اقرأ الفقرة التالية ثم أجب *

 ." فال تظل معطلة   األمل المنشود من تعمير الصحراءتحقيقا  تعاملك مع المياه لضمان حياتك وتوفير الالزم 
 :يلي استخرج من القطعة ما* 
 اسم مفعول ............................................  ............................ ضميرا متصل واعربه -
 مبتدأ وخبر .............................................  ...................................فعل الزم واعربه-
 ..............................................مفعول به .  فعل أمر ........................................ -
 ...............................توكيد .................  مفعول ألجله .................................... -
 



 : اآلتيةعرب الجمل * أ 
 يزعم العدو الشعوب غافلة - 

......................... ............................. ................................... ............................ 
 رقود وهم وتحسبهم أيقاظا   - 

.......................................................................................................................... 
 :  التعبير

زالـة األذ   ا  سـطر  20" في ضوء هذه العبارة اكتب فيمـا ال يقـل عـن صدقةإماطة األذى عن الطريق " موضـوعا  عـن أهميـة مراعـاة الطريـز وا 
 ثم قييم نفسك من خالل معايير الكتبة المرفقة منه وعدم وضع العوائز فيه وأثر ذلك على الفرد والمجتمع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 إمالء

 )همزة الوصل والقطع( 
ْح ما يليص   -1  :حِّ

 .ِإْجِلْس ُهن ا -1

ق ْفُت ِنْصف ساعٍة في ِإْنِتظ اِر النَِّتيجةِ  -2  . و 
ِ ؟ -3 ْبد  َّللاَّ ْبن ُتك  يا ع  اِ   أ ْين  ِإْبنك  و 
 . هذا الطَِّبيُب ِإْمر أ ُتُه ط ِبيب ُة أ ْطف الٍ  -4
ْرس   -5  ُأْكُتْب ه ذ ا أ لدَّ

اٍء تحتوي على همزة القطع اذكر -2  خمسة  أ ْسم 
............................................................................................................... 

ْصلِ ا ُ -3 ا ه ْمز ُة و  ُته   ْذُكِر األْسم اء  الَّتي ه ْمز 
............................................................................................................... 

فز معايير اإلمالء ستم التصحيح و طالبي وطالباتي األعزاء  يرجى العلم أنه سيتم عمل  اختبار إمالئي في قاعدة همزة الوصل والقطع و 
 الملصقة في دفاتركم

    
 
 
 
 
 

                                 
 
 

                                  
 

 -مع تمنياتي بالتوفيز  -                                                   

 معيار الكتابة:   4 3 2 1

الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة  -1    

  مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الّسليمة.

 

تظهر قدررة المتعلّم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض -2    

 المعلومة وتأليفها من مصادر متعدّدة.

 مقدّمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  موضوع ذوتظهر قدرته على كتابة  -3    

يُبدع في استخدام الحصيلة اللغويّة إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما  -4    

يراعي عالمات الترقيم  وأدوات الربط المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  

 الواضحة التي تحوي تطويرا وإبداعا . بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة


