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 التاسعامتحان الصف نموذج إجابة 
 م 2022/2023 - ه 1444للعام الدراسي 

  . ولاأل الدور  -الفصل الدراسي األول 

 .درجة ( 40) الدرجة الكلية:                                                      اللغة العربية  المـــــــادة:
 .( صفحات4 تنبيــــــــه: نموذج اإلجابة في )

 
 ( درجات.10أوال : إجابة النصوص القرائية.                                            الدرجة الكلية )

 المستويات الدرجة اإلجابة الصحيحة الجزئيةالسؤال 
 أ 1

 ب

 )نصف درجة(           َفّذة       
فإجابته  4لو كتب الطالب الرقم ، و )نصف درجة(  اأَلْخُيَلة -4      

 صحيحة أيضا

 معرفة وفهم  1

 معرفة وفهم 1 العتقادهم أنه مجنون                        2

 أ 3
 ب

 . درجة -   الخامسة
 االعتقادات والظنون الخاطئة لدى البعض عن اإلبداع.

 درجة. –المعنى تفيد هذا يأتي بها الطالب أو أي إجابة 

 معرفة وفهم 2

4  
 
 

إصدار األحكام  -توليد األفكار –االستفادة منها  –اكتشاف الفرصة 
 والقرارات الصائبة

 )يأتي الطالب باثنتين منها لكل منهما درجة(

 تطبيق 2  

 معرفة وفهم  2 حب االستطالع )لكل منهما درجة( –المخاطرة    5

ي قلة قليلة غرابة األطوار توجد فاألصل في اإلبداع أنه ظاهرة صحية ، و   6
أفكار من أي )أو    يعيشون حياة طبيعية، ألن أغلبهم  من المبدعين

 هذا المعنى( دور حولالطالب ت

 قدرات عليا  2

  10 المجموع الكلي للسؤال 

 2يتبع/
 
 

 نموذج
 اإلجابة



 
 

 (2 ) 
 التاسعامتحان الصف تابع  نموذج إجابة 

 م 2022/2023 -ه 1444للعام الدراسي
 األول.الدور  -الفصل الدراسي األول 

           
 ( درجات.12ثانًيا : إجابة النصوص األدبية.                                       الدرجة الكلية )

السؤا
 ل 

 المستويات الدرجة اإلجابة الصحيحة الجزئية

 فهم  1                                 المعنى(  أتعبناه )أو أي كلمة تفيد   -أ    1

 معرفة وفهم 1  الشعر الحر -4 -ب

 -أ 2
  -ب

 قول الشعر.  )درجة(
 )درجة(   والتربيع والتخميس والوصف. بالتشطير،

 مالحظة: إذا ذكر الطالب واحدة فقط منها يستحق الدرجة

  تطبيق 2   

 الشعر يشيخ   3 
 )درجة(

شبه الشعر عند ما يضعف 
 بإنسان أصابته الشيخوخة 

 )درجة(           
                                

  تطبيق 2

  معرفة وفهم 2  يدل على التعجب )درجة( –استفهام )درجة(   4

 الشعر العمودي يمثله أبو تمام           )درجة(   5
    الشاعر نزار قباني )درجة(والشعر الحر يمثله 

 قدرات عليا  2

 ومراد النفوس أصغر من أن ** نتعادى فيه وأن نتفانى   6
 غير أن الفتى يالقي المنايا ** كالحات وال يالقي الهوانا

 )لكل بيت درجة(
 أكثر من خطأين في البيت وعدم الترتيب ُيسقطان درجة البيت. مالحظة:

  معرفة  2

  12 للسؤالالمجموع الكلي  

                                                                                                
 

 3يتبع / 
 
 



 
 

(3) 
 التاسعامتحان الصف نموذج إجابة 

 م 2022/2023 -ه  1444 للعام الدراسي
  الدور األول . -الفصل الدراسي األول 
 

 ( درجات.10الدرجة الكلية )                  إجابة التطبيقات اللغوية.                         ثالًثا :
 المستويات الدرجة اإلجابة الصحيحة الجزئيةالسؤال 

 تطبيق 1 اليوم -أ 1

 تطبيق 1 بين -ب

 تطبيق 1 أسفا -ج 

 
2 

 -أ
 -ب

 مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح )درجة(
 )درجة(منصوب،وعالمة نصبه تنوين الفتح  مفعول به ثان  

 تطبيق 2

 الشمُس )ضمة على السين( نصف درجة  3
 الحقوِل )كسرة على الالم( نصف درجة 

 تطبيق 1 

 -أ 4
 ب_

 )درجة(  .الرجحان -3
 أصلهما مبتدأ وخبر )درجة(

 معرفة وقهم 2

 
5 

 المتفوقين جائزتين أعطت المدرسة  
 : )درجة( )درجة( _ جائزتينالمتفوقين: 

 تطبيق 2

  10 المجموع الكلي للسؤال 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
 4يتبع                                                                                                

 
 



 
 

(4) 
 التاسعامتحان الصف تابع نموذج إجابة 

 م 2022/2023 -ه  1443/1444للعام الدراسي 
  الدور األول . -الفصل الدراسي األول 

 
 
 

 نهاية نموذج اإلجابة

 ( درجات.8الدرجة الكلية )                         إجابة اإلمالء والترقيم .                      رابًعا :
السؤا
 ل 

 المستويات الدرجة اإلجابة الصحيحة الجزئية

 تطبيق 2 عالمة درجةلكل )! (        –) :  (   1

 
2 

 تطبيق 1 تمأل أ

 تطبيق 1     ُرَبى ب

 معرفة وفهم 1 بألفألنها مسبوقة   3

 تطبيق 1 شيء  4

 معرفة وفهم 1 بما بعدهألنها مسبوقة بحرف ساكن يوصل   5

 تطبيق 1 ضوًءا  6

  8 المجموع الكلي للسؤال 


