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 http://www.youtube.com/watch?v=5l22GvVrD9Y 
 "اٌذمبمخ َاٌثعٍت َمبٌه اٌذضٔه"  رذًٍٕ ٌمصخ 

 

فٟ ٘ظٖ حٌجٍّش، طؼٛص ٌذىّخء حٌٕٙض، ٚلض حؿظؼٍّٙخ حٌىخطذ ١ٌزؼض ػٕٗ طّٙش حٌىظخد، " ٚحٚ حٌجّخػش:" عجبسح صعمُا

 .ٚرٛحؿطش ٘ظٖ حٌؼزخعس ٠فُٙ حٌمخعة أْ ٘ظٖ ح٤ِؼٌٛش طذًّ حٌظىظ٠ذ أٚ حٌظصض٠ك

 

 أشخبص اٌمصخ

                                      

 

 أْ حٌؼمً ١ٌؾ فع١ٍش اطح حؿظشضِٗ صخدزٗ فٟ ؿز١ً حٌشغ  (1:                              غخ٠ش حٌىخطذ

                               

 أْ أصذخد حٌّىغ ٚحٌذ١ٍش ُ٘ حٌٕخجذْٛ فٟ حٌٛحلغ،   (2                                               

 .                                                 ٠ذ١ْٛ ِٓ فعً ِخ ٠ٕؼٌٛٔٗ رخ٢سغ٠ٓ ِٓ سـخثغ

 

اٌذمبمخ فٓ َداعزٍب َسلزٍب َخُفٍب أصٕجذ ثبٌثىً َمبٌه اٌذضٔه ٌمٓ مصشعً مه اٌخٕش اٌزْ أسذاي ٌسُاي، 

 . ٌَم ٔذظ َٔفض ئال اٌثعٍت ٌَُ األشذ ٌإمب َاألوثش غذسا
 

 

ِخٌه حٌذؼ٠ٓ ٘ٛغخثغ ِٓ غ١ٛع حٌّخء ػػّٛح أٔٗ صػٟ رظٌه ٤ٔٗ ال ٠ؼحي ٠مؼض رمغد ح١ٌّخٖ ِٚٛحظغ : ِالدظش* 

ٔزؼٙخ ِٓ ح٤ٔٙخع، فبطح ٔشفض ٠ذؼْ ػٍٝ ط٘خرٙخ ٠ٚزمٝ دؼ٠ٕخ، وج١زخ، ٚعرّخ طغن حٌشغد دظٝ ٠ّٛص ػطشخ، سٛفخ 

 .ِٓ ػ٠خصس ٔمصٙخ اطح شغد ِٕٙخ

 

 

 !هال لنفِسَك كاَن ذا التَّعليُم؟** يا أيُّها الرَّجُل الُمَعلُِّم غيَرُه 

ُل َن الْأِ َتاَا َأَ اَل  َتعْأِ ُل نَ  َن أَ َتْأُفَسُ مْأ َ أَ َتْأُتمْأ  َتتَتْأ  أَ َ ْأُ ُر َن النَّاَا  ِالْأِ رِّ َ  َتنْأَس ْأ

 اْ حٌذّخِش :اٌذمبمخ

طظصغف دـذ 

١َّغس رغغ٠ؼس  ـَ غغ٠ؼطٙخ، ِ

حٌظٕخؿً طؼض ػشٙخ فٟ 

د١ٕٗ ٚطشخف ػٍٝ 

فغحسٙخ ٚطٕمً ػشٙخ اٌٝ 

عأؽ ٔشٍش رخؿمش، فٟٙ 

طزؼض رصغخع٘خ ٚال طضػٙخ 

فٟ ِظٕخٚي ِٓ ٠عّغ ٌٙخ 

وً ٘ظح غز١ؼٟ . حٌشغ

ٌىٓ حٌؼؼٍذ . ٚٚحلؼٟ

أسخفٙخ ٚوخٔض طٍمٟ ٌٗ 

. فغحسٙخ ٌىٟ طٕجٛ رٕفـٙخ

فخٌذّخِش طغِؼ اٌٝ 

غغ٠ؼس ح٤ِِٛش ٚدفظ 

 .حٌٕـً ٚدذ حٌزمخء

ٚ٘ٛ ٠غِؼ : مبٌه اٌذضٔه

اٌٝ فجش ِٓ حٌٕخؽ حٌظ٠ٓ 

٠ـضْٚ حٌش١غ ٣ٌسغ٠ٓ ٚال 

ٚ٘ٛ . ٠ؼغفْٛ س١غ أٔفـُٙ

٠زضٚ أوؼغ طوخًء ِٓ 

حٌذّخِش، ٠فطٓ اٌٝ ٚحلغ 

ح٤ش١خء ِٚؼط١خطٙخ ٠ٕٚفظ 

فمض ػغف . ِٕٗ اٌٝ حٌٕجخس

أْ حٌؼؼٍذ ال ٠ظـٍك ٚأْ 

. حٌذّخِش طـظط١غ حٌط١غحْ

ٌىٓ ِؼغفظٗ ٔخلصش، فٙٛ 

ػٍٝ طوخثٗ، ٠فـض ػمٍٗ 

حٌغغٚع د١ٓ ِضدٗ حٌؼؼٍذ 

ٚصضق لٛي حٌؼؼٍذ أٔٗ 

اٌٝ أْ . ِظفٛق ػٍٝ غ١غٖ

 .وخٔض ٔٙخ٠ظٗ

٠ّؼً حٌغضع أٞ حٌؼمً، : اٌثعٍت

ػٕضِخ ٠عغ ٔفـٗ فٟ سضِش حٌشغ 

. ١ٌعخػف ِٓ لضعطٗ ػٍٝ ح٤طٜ

فخٌؼؼٍذ ٠ىـذ عػلٗ ِٓ ٌذَٛ 

أٗ عِؼ ح٤ٔخ١ٔش . ح٢سغ٠ٓ

حٌغخصعس حٌظٟ طـظذً وً دغحَ 

ٚ٘ٛ فٟ طوخثٗ . ٌظذم١ك ٘ضفٗ

ٌمض أٌُ . ٠ـظف١ض ِٓ غزخء ح٢سغ٠ٓ

رخٌذّخِش ٚأوً فغحسٙخ رؼض أْ 

ٚوؤْ . حؿظفخص ِٓ سٛفٙخ ٚغزخثٙخ

حٌىخطذ ٠غِؼ اٌٝ حٌمٛي أْ 

ظؼ١فٟ حٌذ١ٍش ٚحٌظضر١غ فٟ 

حٌٛجٛص ُ٘ ظذخ٠خ طٚٞ حٌذ١ٍش 

 . ٚحٌّىغ

 

http://www.youtube.com/watch?v=5l22GvVrD9Y
http://www.youtube.com/watch?v=5l22GvVrD9Y
http://www.youtube.com/watch?v=5l22GvVrD9Y
http://www.google.com.kw/imgres?q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8+%D9%88+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D9%86&hl=ar&biw=1024&bih=673&gbv=2&tbm=isch&tbnid=aXb4fWv9-vgBDM:&imgrefurl=http://www.tqatar.com/vb/showthread.php?t=9512&docid=d-ncRo9Cz3_qkM&imgurl=http://www.alhsa.com/forum/imgcache/214644.imgcache&w=720&h=480&ei=8f4LT9aYG42PiAe-vMX3BQ&zoom=1


 أحمد الفقي . م                                           أ2014-2013                    الصف التاسع            الفصل الدراسي األول       
 

2 
 

 

 

  (  وٍٍٕخ َدمىخ  )دُي وزبة 

  حٌٕٛحصع ٚح٤سزخع حٌّـ١ٍش ػزخعس ػٓ دىخ٠خص ف١ٙخ ِجّٛػش ِٓ

  اٌذىبٔبد ؟؟ مه ٌُ ساَْ ٌزي
 (شٙغ٠خع )١ٌالً ػٍٝ ِـخِغ حٌٍّه  طغٚٞ (شٙغػحص  )ٟ٘ 

 ؟؟ مب سجت دىبٔزٍب
  ٘ٛ أْ حٌٍّه شٙغ٠خع ػػؼػض ػمظٗ رٕـخء ػصغٖ رـزذ س١خٔش ػٚجظٗ

  فؤعحص أْ ٠ٕظمُ ِٓ ج١ّغ ػظحعٜ حٌزٕخص فٟ ٍِّىظٗ ، طؤطٟ وً ١ٌٍش رٕض ا١ٌٗ فظذىٟ ٌٗ ،

 دظٝ اطح أصخرٗ حًٌٍّ ِٓ لصظٙخ لظٍٙخ

 اٌذىبٔبد ٌزي
  ٔفـٙخ ِٓ حٌمظً ٟ٘ ٚؿ١ٍش شٙغػحص ٌظٕمظ

 

  َأخٕشا

  ٌزي اٌذىبٔبد
 عحثؼخ أّصٜ صٚعح ِّٙخ فٟ طخع٠ز حٌذعخعس حإلٔـخ١ٔش حٌؼخ١ٌّش طؼظزغ ّٔٛطجخ سالّلخ

  ٌٍٕخ ٌٍَٕخ مب ٌُ أصً دىبٔبد أٌف
 أصٍٙخ حسظٍف حٌضحعؿْٛ فٟ

  أٙخ... ُِٕٙ ِٓ لخي 

 ... فبسسٕخ ...
  أٙخ... ُِٕٙ ِٓ لخي 

 ... ٌىذٔخ ...
  ... أصٍٙخ ِّٚٙخ ٠ىٓ حالسظالف فٟ

  فبْ ٌغظٙخ حٌؼغر١ش حٌظٟ طغجّض ا١ٌٙخ ٟ٘ حٌظٟ أشٙغطٙخ

 

  : اٌفىٓ ٌٍمصخ اٌجىبء

  : شخصٕبد اٌمصخ
 رخٌذذ ، ال ١٠ؤؽ أرضح فٟ ؿز١ً حإلغخدش رفغ٠ـظٗ حٌّىخع حٌّشخصع حٌّظظخ٘غ : اٌثعٍت -1

 . حٌّذـٓ ٌىٓ فٟ غزخء جؼٍٗ ٠ؼطٟ حٌٕص١ذش ٌغ١غٖ ٠ٕٚـٝ ٔفـٗ :اٌذضٔه مبٌه -2

 صغخع٘خ حٌط١زش ٌىٓ فٟ غزخء جؼٍٙخ ال طؼغف و١ف طذخفظ ػٍٝ: حٌذّخِش  -3

 

 : اٌمىــــــبن
 . (ِىخْ ٚحؿغ)، شخغت حٌٕٙغ  (ِىخْ ظ١ك)، حٌؼش  (ِىخْ ظ١ك)حٌٕشٍش  عأؽ

 

  : اٌضمــــبن
  ٠ز١ٓ أْ حٌذىّش فٟ حٌفصش ١ٌٚؾ فٟ ػِخٔٙخ وخْ ِزّٙخ غ١غ صل١ك ، دظٝ

 

 : اٌذجىـــخ
  طص٠ٛغ ِشٙض حٌذّخِش ِغ حٌؼؼٍذ طّؼٍض فٟ ِمضِشاٌٝ صعجش ِٓ حٌظؼم١ض ، اط رضأص حٌمصش د طفخػٍض أدضحع ححٌمصش ٚططٛعص

  حٌشز١غ حٌؼؼٍذ ِى١ضس ٌّخٌه حٌذؼ٠ٓ ػٍٝ شخغت حٌزذغ ، ٚصغحع ر١ٓ حٌّذـٓ حٌٕخصخ ٚحٌّخوغ طّؼٍض فٟ طضر١غ ػمضس ػُ

ًّ  ػُ   حٌذؼ٠ٓ ٚغزخإٖ ، ٚحٔظصخع حٌؼؼٍذ رخٌّىغ ٚحٌض٘خء طّؼً فٟ ؿظحجش حٌذّخِش ، ٚغغٚع ِخٌه د

 

  ِظـٍـٍش ؛ طـٍـال ِذىُ حٌز١ٕخْ ، ِظغحرطش طغحرطخ ِٕطم١خ جخءص أدضحع ٘ظٖ حٌمصش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.com.kw/imgres?q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8+%D9%88+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D9%86&hl=ar&biw=1024&bih=673&gbv=2&tbm=isch&tbnid=AJlDGTD2OZ1L6M:&imgrefurl=http://haybinyakzhan.blogspot.com/2011/09/blog-post_08.html&docid=GMaIcXbW5twBvM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-0OhVgCZX28g/TmlOj0ibOeI/AAAAAAAAEwY/XhDbCyrTn9Q/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8.jpg&w=289&h=285&ei=8f4LT9aYG42PiAe-vMX3BQ&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=108528989457125820732&page=5&tbnh=133&tbnw=140&start=66&ndsp=16&ved=1t:429,r:6,s:66&tx=53&ty=97
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: تدريبات  عمى الدرس 
 :ما اليدف الذي أراده الكاتب من القصة  - 1
 : إلقاء الضوء عمي-
 .  نصح النفس قبل نصح اآلخرين توضيح أىمية-1
.   عاقبة من ينصح غيره وال ينصح نفسوبيان- 2
.   إلي التحمي بالذكاء وحسن التصرف في المواقف الدعوة- 3
 :عدد أىم الشخصيات الواردة بالقصة وصف كال منيا - 2

قاسي القمب  – مخادع – ماكر  : الثعمب- 
الضعيفة  المستسممة  : الحمامة- 
مغرور - غير ذكي : مالك الحزين- 
. استخمص أىم القيم المستفادة من القصة  - 3 

. العمل بالنصائح الحكيمة التي نقدميا لآلخرين - 
. مشاورة ذوي الخبرة والنصيحة - 
.            العمل بنصائح الحكماء - 
. أخذ الحيطة والحذر من المخادعين - 
. التحمي بالذكاء وحسن التصرف  - 
. أخذ العظة والعبرة  من قصص الحكماء - 
.  مساعدة اآلخرين والوقوف بجوارىم وقت الشدة - 
. اإلقبال عمى قراءة كتب التراث -
 .استخمص فكرة رئيسة مناسبة لمقصة السابقة -  4

 .مروءة المرء ورجاحة عقمو تدفعو إلي نصح النفس قبل اآلخرين  -
. نصح اآلخرين وترك نصح النفس يؤدي إلي اليالك  -

:- بكتابة الرقم المناسب  (ب)ما يناسبيا من المجموعة  (أ )صل من المجموعة  -  5
الر (أ)المجموعة الرقم 

قم 
 (ب)المجموعة 

شعور  يرمز الثعمب في القصة  إلى المكر  1
معمومة  العمل بنصائح الحكماء طريق إلى النجاة من كل بالء  2
فكرة  كره الظالمين المخادعين  3
قيمة    

 

 

http://www.google.com.kw/imgres?q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8+%D9%88+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D9%86&hl=ar&biw=1024&bih=673&gbv=2&tbm=isch&tbnid=GyWw_smjIpxB5M:&imgrefurl=http://animalsmore.wordpress.com/category/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8/&docid=HN6AlkZdXW-GeM&imgurl=http://animalsmore.files.wordpress.com/2011/07/128141.jpg?w=640&w=620&h=413&ei=8f4LT9aYG42PiAe-vMX3BQ&zoom=1
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   تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  - :  6
أسموب الثعمب في حواره مع مالك الحزين يعبر - 1

                    (حبو لو          – مكره وخداعو – إعجابو بو )
  :موقف مالك الحزين من الحمامة ينم عن - 2
       (سذاجتو – سخريتو منيا – حبو لمساعدة اآلخرين  )

 .اذكر أىم أحداث القصة  - 7
 :اذكر مترادف كل من الكممات التالية :  8

  (ىمزه – دق عنقو – وثب – تشرع – أطرح – أدرك )           
  فيما يأتي  (أفرق  )وضح معني  كممة-: 

  (         )أفرقت الحمامة من الثعمب               - 
  (         ).                   أفرق الراعي غنمو           - 

 :-ىاتي ما يأتي  - 9 
 (جناح   – مثل – حيمة  ):             جمع الكممات التالية 
 (تعجز  – اليم – يرقي   ):               ضد الكممات اآلتية 

  في جممة من إنشائك توضح معناىا  (زعموا  ّ   )ضع  كممة .
 (2)أين كانت تبني الحمامة عشَّيا ولماذا؟- 10

 ___________________________________________________________________
 (2)من الذي كان يتوعد الحمامة ولماذا؟- 11

 ____________________________________________________________________
 (2)متى كان مالك الحزين ذكيًا؟ ومتى كان غبيًا؟- 12

____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

  :إمؤل الجدول التالي حسب المطموب- 13
الحيوانات التي 

ذكرت في القطعة 
فئة الناس التي يرمز ليا أىم ما يميزىا 

الحيوان 
1 -
 

  

 2 -  
3 -
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 ما ىي الغاية التعميمية التي ىدف إلييا الكاتب؟- 14
 ____________________________________________________________________

: أمام اإلجابة غير الصحيحة  (خطأ  )أمام اإلجابة الصحيحة ، وعالمة  (صح  ) ضع عالمة 3س- 15
 (     )           .                    رفضت الحمامة إلقاء أفراخيا لمثعمب شجاعة منيا -
 (     )         .                      اتصف مالك الحزين بحكمتو في جميع أمور حياتو -
 (     )         .    تمكن الثعمب من مالك الحزين بدىائو ومن الحمامة بضعف شخصيتيا-
 (     )            كانت الحمامة تفرخ في رأس نخمة ذاىبة في السماء                         - 
 (     )                                       كانت تنقل القش وتجعمو تحت البيض بكل سيولة- 
 (     )                                               وقف الثعمب بأصل النخمة وتوعَّد الحمامة- 
 (     )         إذا أتاك قولي لو سألقي بنفسي                           : قال ليا مالك الحزين- 
 (     )          "               يا معشر الطير لقد فضمكم اهلل عمينا:" قال الثعمب لمالك الحزين- 
 (3): كتب نتائج األسباب التاليةا- 16

النتيجة السبب 
 فرغت الحمامة من نقل القش - أ
 انقاض البيض وأدرك فراخيا - ب
 أدخل مالك الحزين رأسو تحت جناحيو - ج
 (4) :كتب مرادف الكممات التالية من النصا- 17
المرادف  لكممةا
 بمغ - 1
 إلى أن - 2
 تيدََّدىا - 3
 َضمَّت بيَضيا - 4
 كسر - 5
 ُبميُت - 6
 عابسة - 7
 أخاُف - 8
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التقويم أسئمة الكتاب المدرسي 
: اٌفٍم َاالسزٕعبة /أَال 

: الشأ اٌمصخ لشاءح مزأوٕخ وبلذح ، ثم اجت عمب ٔأرٓ 

: صف وال مه / 1 

  ١ٌؾ ٌض٠ٙخ سزغس فٟ حٌذ١خس - ِغٍٛرش ػٍٝ أِغ٘خ - حٌطخػش حٌؼ١ّخء – ل١ٍٍش حٌذ١ٍش - دّمخء : حٌذّخِش. 

  ِذظخي – غّخع – ِخوغ : حٌؼؼٍذ. 

  ٓحٌذىّش ٚحٌظضر١غ ٌغ١غٖ ال ٌٕفـٗ : ِخٌه حٌذؼ٠. 

مب اٌمشىٍخ اٌزٓ وبوذ رعبوٓ مىٍب اٌذمبمخ ؟ / 2

. حٌّشىٍش حٌظٟ وخٔض طؼخٟٔ ِٕٙخ حٌذّخِش اط١خْ حٌؼؼٍذ ٌٙخ ٚأوً فغحسٙخ 

. َضخ اٌذً اٌزْ لذمً مبٌه اٌذضٔه ٌٍذمبمخ / 3

حٌذً حٌظٞ لضِٗ ِخٌه حٌذؼ٠ٓ ٌٍذّخِش ٘ٛ أْ طغفط اٌمخء فغحسٙخ ٌٍؼؼٍذ ٚططٍذ ِٕٗ أْ ٠غلٝ ا١ٌٙخ فٛق حٌٕشٍش 

. ف١مغ فٟ حٌّذظٛع 

. عًٍ ئصشاس اٌثعٍت عٍّ افزشاط مبٌه اٌذضٔه / 4

٤ٔٗ ٔزٗ حٌذّخِش اٌٝ و١ف١ش حٌظشٍص ِٓ ؿ١طغس حٌؼؼٍذ رغفعٙخ ربٌمخء أصغ حٌؼؼٍذ ػٍٝ حفظغحؽ ِخٌه حٌذؼ٠ٓ 

 .فغحسٙخ ا١ٌٗ

مب اٌذٍٕخ اٌزٓ ارجعٍب اٌثعٍت ٌٕمضٓ عٍّ مبٌه اٌذضٔه؟ / 5

ٟ٘ رّضدٗ ػُ ؿئحٌٗ ػٓ غغ٠مش دّخ٠ش ٔفـٗ ِٓ حٌغ٠خ فّؼً حٌذ١ٍش حٌظٟ حطزؼٙخ حٌؼؼٍذ ١ٌمعٟ ػٍٝ ِخٌه حٌذؼ٠ٓ 

. ٌٗ حٌطغ٠مش ٚطّىٓ ِٓ حالٔمعخض ػ١ٍٗ ٚأوٍٗ 

. َضخ اٌمغضِ اٌزْ ٔشمٓ ئًٌٕ اٌىبرت مه ٌزي اٌمصخ / 6

. اْ حإلٔـخْ ٠جذ ػ١ٍٗ أْ ٠ذـٓ حٌظصغف فٟ أِٛع د١خطٗ ٚأسظ حٌذ١طش ٚحٌذظع ِٓ ح٢سغ٠ٓ 

: أومً مب ٔأرٓ / 7

. ٔصخ حٌذّخِش ٚأصخد فٟ حالٔشضحع رىالَ حٌؼؼٍذ   /أمخط ٔفـٗ أسطؤ ِخٌه حٌذؼ٠ٓ فٟ  /أ 

. حٌظؼحِٙخ رٕص١ذش ِخٌه حٌذؼ٠ٓ   أػجزٕٟ فٟ طصغفخص حٌذّخِش  /ة 

. حٌّىغ ٚحالدظ١خي ٚحٌظؼضٞ ػٍٝ دمٛق ح٢سغ٠ٓ – عِؼ ٌٍجٛع ٚحٌظٍُ  حٌؼؼٍذ فٟ حٌمصش /د 

: دًٍ مُالف شخصٕبد اٌمصخ رذٍٕال وبلذا مذٌال عٍّ وً مُلف ممب رشاي فٓ اٌُالع / 8

  أـخْ ظؼ١ف حٌششص١ش ال ٠ذـٓ حٌظصغف فٟ د١خطٗ ٠ـظـٍُ ٣ٌسغ٠ٓ ٠ٕٚصخع ٌىٍّظُٙ : حٌذّخِش. 

  أـخْ ِخوغ ِشخصع ٠ـظغً ح٢سغ٠ٓ ٌّصٍذظٗ : حٌؼؼٍذ. 

  ٓأـخْ دى١ُ ٔخصخ ٌغ١غٖ ِـٟء ٔفـٗ : ِخٌه حٌذؼ٠ .

 : ثبوٕب اٌثشَح اٌٍغُٔخ

:  اسزعه ثمعجمه ٌجٕبن معىّ وً ممب ٔأرٓ مشاعٕب سٕبلٍب فٓ اٌمصخ / 1

سخف ٚ فؼع ٚحشظض سٛفٗ  : حفغقٔخي ٚرٍغ وزغ ّٔخ               : أصعن

/  أسظ ٠فؼً : طشغعأٌمخٖ                    : حغغح

صفؼٗ  : ّ٘ؼٖلظٍٗ                        : صق ػٕمٗ لفؼ                      : ٚػذ

:  ٌبد وال ممب ٔأرٓ / 2

ِزظٙجش  : (وج١زش  )ظض وٍّٗ  /أ               

د١ً   : (د١ٍٗ )* فالؿفش               : (ف١ٍـٛف ) جّغ وال ِٓ /ة               

:  ثبٌثب اٌسالمخ اٌٍغُٔخ 

: الشأ اٌفمشح اٖرٕخ مه اٌمصخ ثم اجت عمب ثعذٌب مه  اسزًٍ / 1

 [ ئٌٓ َغشس ثىفسه فشخٓ فبسقال اٌمٓ ئٌٕه : ئرا أربن ٌٕفعً مب رمٌُٕه فمٌُٓ ًٌ : لبي ٌٍب مبٌه اٌذضٔه  ] 

أعشة مب رذزً خظ فٕمب سجك / أ  

. ِفؼٛي رٗ ِٕصٛد ٚػالِش ٔصزٗ ح١ٌخء ٤ٔٗ ِؼٕٝ : فغسٟ * 

. فؼً أِغ ِزٕٟ ػٍٟ دظف دغف حٌؼٍش : فخعق * 
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:  اسزخشج مه اٌفمشح اٌسبثمخ مب ٍٔٓ / ة 

  طم١ٌٛٓ ػالِش اػغحرٗ ِغفٛع رؼزٛص حٌْٕٛ :فعً مه األفعبي اٌخمسخ  .

  اطح أطخن ١ٌفؼً ِخ طم١ٌٛٓ فمٌٟٛ ششط: أسٍُة  .

  ً(جٛحد حٌشغغ  )فمٌٟٛ  (فؼً حٌشغغ  )أطخن  (أصحس شغغ  ) اطح :دذد أسوبو 

  غغع / فخعق /  فمٌٟٛ  :فعً أمش

  ٤ٔٗ ِؼظً ح٤سغ  : ر١ٓ حٌـزذ *  حٌمٟ  :مضبسع مشفُع ثضمً ممذسي

:  اوزت مب ٔأرٓ مشرجظ ثمُضُع اٌمصخ / 2

  فٍؼّغٞ ٠خ ِؼشغ حٌط١غ  :أسٍُة لسم 

  طزٍغْٛ ِخال ٔزٍغ :أسٍُة مذح 

أْ اٌزعجٕشٔه اٖرٕٕه الُْ فٓ اٌذالٌخ عٍٓ مصبة اٌذمبمخ ؟ / 1  :ساثعب اٌززَق اٌفىٓ 

   ٗأْ ػؼٍزخ ٠غحلزٕٟ      * (  √  )اْ ػؼٍزخ ص١٘ض ر)     ( 

 : ثم ُٔدٓ وال ممب رذزً خظ فٕمب ٔأرٓ / 2
.  رخٌشه ٚػضَ ح١ٌم١ٓ :رُدٓ .                     ػػّٛح أْ دّخِش وخٔض طفغر /أ 

.  رخٌىآرش ٚحٌذؼْ :رُدٓ ! .           ِخٌٟ أعحن وخؿفش حٌزخي ؿ١جش حٌذخي /ة 

.  رّضٜ حالعطفخع :رُدٓ .          طشغع فٟ ٔمً حٌؼش اٌٟ عأؽ حٌٕشٍش /د 

: اعذ لشاءح اٌمصخ ثزأن ثم أمأل اٌجذَي األرٓ ثبٌمطٍُة / 3

وٍمبد داٌخ عٍّ اٌعىف وٍمبد داٌخ عٍّ اٌعىبء 

شض٠ضس حٌُٙ  – وخؿفش حٌزخي 

ِشمش – دؼ٠ٕش – طؼذ – وج١زش 

صلض ػٕمٗ  – ٠ظٛػض – ّ٘ؼٖ – ٠ظٙضص 

أجٙؼ ػ١ٍٗ – ٠ص١خ 

: ثم ثٕه اٌغشض مىً  (ئوشبئٓ- خجشْ )َضخ وُع وً أسٍُة ممب ٔأرٓ / 4

! . مبٌٓ أسان وبسفخ اٌٍُن سٕئخ اٌذبي  /أ 

  حٌظؼجذ : حٌغغض ِٕٗ * حؿظفٙخَ       / أشخثٟ : ٔٛع ح٤ؿٍٛد. 

. فبسق ئٌٓ َغشس ثىفسه  /ة 

  حٌظذضٞ ٚحٌظؼج١ؼ : حٌغغض ِٕٗ * أِغ            / أشخثٟ : ٔٛع ح٤ؿٍٛد  .

. َوٕف رسزطٕع أن رجعًٍ رذذ جىبده ؟  /د 

  حالؿظشزخع ػٓ ح٤ِغ ٚحالدظ١خي : حٌغغض ِٕٗ * حؿظفٙخَ        / أشخثٟ : ٔٛع ح٤ؿٍٛد .

. َرذخٍُن سؤَسىم رذذ أجىذزىم مه اٌجشد َاٌشٔخ  /س 

  حٌظمغ٠غ : حٌغغض ِٕٗ *سزغٞ                   : ٔٛع ح٤ؿٍٛد .

. رشِ اٌشأْ ٌٍذمبمخ َرعٍمٍب اٌذٍٕخ ٌىفسٍب َرعجض عه رٌه ٌىفسه  /ج 

  حٌظمغ٠غ : حٌغغض ِٕٗ *   سزغٞ                  : ٔٛع ح٤ؿٍٛد   .

 
 (اٌذمبمخ َاٌثعٍت َمبٌه اٌذضٔه  )رطجٕك خبسجٓ عه دسط 

: ألغأ حٌمصش ح٢ط١ش لغحءس ِظؤ١ٔش ػُ أجذ ػّخ ١ٍ٠ٙخ ِٓ أؿجٍش 

عأٜ ص٠ه ػمغرخ صغ١غح ، فخٔظفش ع٠شٗ ، ٚحٔمط ػ١ٍٗ رىً لٛطٗ ٠ٕمغٖ رشضٖ ٚػٕف ، ٚوخٔض رخٌمغد ِٕٗ اٚػس فغأطٗ ، ٚ٘ٛ ٠ٕخظً 

 !!أٔض ِذخعد ػظ١ُ طٙخجُ رمٛس حٌؼخصفش ِغ أْ ػضٚن ظج١ً صغ١غ : رٙظح حٌشىً ٠ٚشٛض دغرخ ؿخسٕش ، فـشغص ِٕٗ لخثٍش 

! ال ٠ّىٓ أْ ٔظشظ ِٓ حٌؼضٚ صض٠مخ ِّٙخ وخْ دجّٗ!! ِخ حٌؼًّ : فغص حٌض٠ه 

 :اٌمىبلشخ 
: حلظغح ػٕٛحٔخ ٌٍفمغس حٌـخرمش / 1

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

: أوًّ ِخ ٠ٍٟ ػٍٝ ظٛء فّٙه ٌٍفمغس حٌـخرمش / 2

... حٌذضع حٌزخعػ حٌظٞ طعّٕظٗ حٌفمغس ٘ٛ/ أ 

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

........................................... ٔصف حإلٚػس فٟ ٘ظح حٌّٛلف رـ/ د

..................................... ِٓ حٌم١ُ حٌّـظفخصس ِٓ حٌمصش حٌـخرمش / ص

ٌّٓ طمضَ حٌٕص١ذش ؟ ٌّٚخطح ؟ / 3



 أحمد الفقي . م                                           أ2014-2013                    الصف التاسع            الفصل الدراسي األول       
 

8 
 

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

:............................  (حٔمط  )٘خص ِغحصف وٍّش / أ/ 4 

: فٟ جٍّش طٛظخ ِؼٕخ٘خ  (ظج١ً  )حؿظشضَ ظض وٍّش /    د

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

: فغق فٟ حٌّؼٕٝ ر١ٓ حٌىٍّظ١ٓ حٌّشطٛغظ١ٓ فٟ حٌجٍّظ١ٓ ح٢ط١ظ١ٓ / 5

  حٌّغظخد فٟ أػغحض حٌٕخؽ ٠شٛض .(............................) 

  حٌج١ش حٌّؼخعن ٠شٛض             .(.............................) 

جٕخؽ – جٕخؽ طخَ – ؿجغ  ]:فٟ حٌجٍّش  [حٌّغغد ٚحٌّغغد ]حٌّـّٝ حٌزالغٟ ر١ٓ وٍّظٟ  (ص١ٍض حٌّغغد فٟ رالص حٌّغغد  )/ 6

 [ِمخرٍش – ٔخلص 

"  ال ٠ّىٓ أْ ٔظشظ ِٓ حٌؼضٚ صض٠مخ  " /7

: دضص ِٓ حٌجٍّش حٌـخرمش ِذـٕخ رض٠ؼ١خ ِؼ٠ٕٛخ ػُ ر١ٓ أػغٖ فٟ حٌّؼٕٝ 

 :.........................أػغٖ فٟ حٌّؼٕٝ :.................حٌّذـٓ حٌزض٠ؼٟ *

" ػغض حٌفٕخْ ٌٛدخص ِؼزغس فٟ حٌّؼغض  " /8

: حرٓ حٌفؼً فٟ حٌجٍّش حٌـخرمش ٌٍّجٙٛي ٚدضص ٔخثذ حٌفخػً ف١ٙخ 

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

 (٠جٕٟ ػّخع س١غٖ  )–  (٠ـ١غ ر١ٓ حٌٕخؽ رخٌش١غ  )/ 9

: حعرػ ر١ٓ حٌجٍّظ١ٓ رؤصحس شغغ جخػِش ِٕخؿزش ٚغ١غ ِخ ٠ٍؼَ 

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

: وْٛ جٍّش طمضَ ف١ٙخ سزغ حٌٕخؿز ػٍٝ حؿّٗ / 10

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

 
 الدزِن ومالك والثعلب الدمامة : المٍضٍع:ّٔٛطؽ حسظزخع   

ول الشؤال
أ
راك مالُ خمامة ِا : الدزِن مالك قال " : ال فرر  ِجٌددهُ جاءهُ فرخان لُ مان ملما بي ذًبت  علباًا  إن ، الدزِن مالك ِا لي فقالت الدال صّئة البال ماصفة اأ

أ
 موي فا

خرر 
أ
ثاك إذا الدزِن مالك لٌا فقال ، فرخُ إلَ فا لقُ ل لي فقٍلُ ثقٍلّن ما لّفعن اأ ملت ذلك فعلت فإذا ، بوفشك وورر  إلُ فارر  فراخُ إلّك اأ  بوفشُ وهجٍت عوك ظرت ، فرخُ واأ

". 
 الشابقة للفقرة مواصباًا  عوٍاهاًا  ضع : 1س

----------------------------------------------------------- 
  ؟ الدمامة موٌا ثعاهُ ماهت الجُ المطللة ما : 2س

----------------------------------------------------------- 
 .الدزِن مالك وضعي الذي الدن وضح 3س

----------------------------------------------------------- 
 ؟ الدزِن مالك علَ القضاء الثعلب اصجعاع مّف : 4

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

رادى الذي الممزز  ما : 5س
أ
 المٍضٍع؟ ًذا من اللاثب ا

-------------------------------------------------- ------------------------- 
 ---------- خال وجمع ---------- خزِن وضد -------- دًّت معوَ ًات : 6س
  خط ثدجي ما من ٍِخُ بم :7س

ن زعمٍا
أ
س إلَ العض هقن فُ ثطرع  - ثفرر  ماهت خمامة ا

أ
  الوخلة را

----------------------------------------------------------- 
  : ِلُ ما الوع من اصجخرر  : 8س

 ------------------ : إلّي مضافاًا  ------- ----------: موصٍبة خالًا 
  ------------- الخبر هٍع:----------خبرى --------- : اصمي ------هاصخاًا  خرفاًا 
فعال من فععًا  ---------- :موصٍباًا  مضارعاًا  فععًا 

أ
 ----------- --------:الخمشة ال

صلٍب من هٍع وضح :9س
أ
ثُ مما ا

أ
 .موي المرض بّن  م ( إهطائُ – خبري  ) ِا

راك مالُ -
أ
 الدال؟ صّئة اللٍن ماصفة ا

صلٍب هٍع
أ
 ------------------ : موي المرض ------------------- : ال

جودجلم ثدت رؤوصلم وثدخلٍن -
أ
 والرِح البرد من ا

صلٍب هٍع
أ
  -------------- : موي المرض ---------------- : ال

ثُ ما ام جب :10س
أ
 .الوع بمٍضٍع مرثبعاًا  ِا

صلٍب
أ
 ------------------------------------------------- : قشم ا
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 ( والثعمب ومالك الحزين الحمامة)من موضوع : نموذج 
يا حماَمُة ما لي أراِك :  َحزينةًة شديَدَة الَيمِّ قاَل ليا كئيَبةًة فممَّا رأأ الحماَمةَ ... َفوَقَع عمى النَّخَمةِ  الَحزينُ فبينما ىي ذاَت يومٍم وقد كبر ليا َفرخاِن إذ أقَبَل مالكٌك "  

كاِسَفَة الباِل َسيَِّئَة الحاِل؟ 
 ماِلكٌك قاَل ليا   . النَّخَمِة فأخاف منو فأطَرُ  إليو َفرَخيَّ أصلِ  ُدىيُت بو كمَّما كاَن لي َفرخاِن جاَءني َيَتَيدَُّدني وَيصيُح في  َثعَمبًةايا ماِلُك الَحزيُن إنَّ : فقالت لو
رْر بنفِسكَ : إذا أتاِك لَيفَعَل ما َتقوليَن فقولي لو: الَحزينُ    " .فإذا َفَعمَت ذلك وأكمَت َفرَخيَّ ِطرُت عنَك وَنَجوُت بنفسي. ال ُألقي إليَك َفرَخيَّ فارَر إَليَّ وغرِّ

 2:                                                                     اكتب سببًا واحدًا لما يمي :  -1
  .....................بشبب خٍفٌا من الثعلب:.......نقل العش إلى رأس النخمة - 
من فرار الدمامة:....... وقوف الثعمب أسفل النخمة - 

أ
  ..............................لّا

ْد أهم الشخصيات الواردة بالقصة وصف كال منها  -2  :َعدَّ
ا - العاعة العمّاء – قلّلة الدّلة - خمقاء ..... :  الحمامة .. مًر

أ
                    .....لّس لدٌِا خبرة فُ الدّاة - مملٍبة علَ ا

                                                       ...مدجال – ظماع – مامر  ....... :  الثعمب ..
           ..          ممرور- مدشن إلَ المّر  .الدلمة والجدبّر لمّرى ل لوفشي  ...... :  مالك الحزين ...
  ما المشكمة التي كانت تعاني منيا الحمامة ؟                                                       –3

من فراخٌا  ......
أ
 ....................... .إثّان الثعلب لٌا وا

  (أ  )لما يوافق معناه في  (ب  ) ضع الرقم المناسب في العمود –4
  (ب  )  (أ  )

 .عنوان (       ) .حسن التصرف في المواقف و أخذ الحيطة والحذر  – 1

 .مشاعر (   3   ) .مروءة المرء و رجاحة عقله تدفعه إلى نصح النفس قبل نصح اآلخرين  – 2

 . فكرةعامة (  2    ) كره الظالمين المخادعين – 3
 . قيمة  (  1    ) 
 

              :-فٕمب ٔأرٓ  (أفشق  )َضخ معىٓ  وٍمخ -  5
  ( ...  خافت و فزعت و جزعت     ...)أفشلذ اٌذمبمخ مه اٌثعٍت               -    

ضاعٌا    .....).                     أفشق اٌشاعٓ غىمً    - 
أ
ٌا و ا ضلَّ

أ
 (   .....   ا

   : ٔأرٓ فٕمب خظ رذزً ممب وال ُٔدٓ ثم  - 6
 .  ....الطك و عدم الّقّن.. :ثـ  رُدٓ .                    طفغر وخٔض دّخِش أْ ػػّٛح  /أ

بة.. :ثـ  رُدٓ ! .          حٌذخي ؿ١جش حٌزخي وخؿفش أعحن ِخٌٟ  /ة
 
 .  ..الدزن و اللا

                                                                       :(ئوشبئٓ - خجشْ) ٔأرٓ ممب أسٍُة وً وُع َضخ/  - 7
 ......               إهطائُ.....:                                          وُع األسٍُة   .ثىفسه َغشس ئٌٓ فبسق - أ 

 ......               إهطائُ.....: وُع األسٍُة                       .؟ جىبده رذذ رجعًٍ أن رسزطٕع َوٕف- ة 

 .....               خبري .....:       وُع األسٍُة   .َاٌشٔخ اٌجشد مه أجىذزىم رذذ سؤَسىم َرذخٍُن - ج 

  (إذا أتاك ليفعل فقولي لو  ) – 8
 2 :   َبيِّْن نوع األسموب السابق ثم حدد عناصره 

 ....ظرط  : ....نوع األسموب 
داة الطرط:  .عناصره 

أ
ثاك  )فعن  الطرط .و    ..   (إذا  ) ا

أ
  .. (فقٍلُ  ) جٍاب الطرط ..و ....  (ا

 5 : أعرب ما تحتو خط في الفقرة السابقة إعرابًا تامًا –9
  ....نعت مرفوعة و عالمة رفعو الضمة/ صفة : .. الَحزينُ - 
  ....حال منصوبة و عالمة نصبيا الفتحة: ...كئيَبةًة  - 
 ..اسم إن منصوب و عالمة نصبو الفتحة : ....َثعَمبًةا- 
  ...اسم مجرور و عالمة جره الكسرة: .....أصلِ - 
  ......فاعل مرفوع و عالمة رفعو الضمة الظاىرة: ......ماِلكٌك - 


