
 

  االسم:                         املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                      

 اللغــــــــــة العربيـــــــة
 600الدرجة : داوم الظهرية                   ( 2018 – 2017التاسع األساسي )                                                           

 (:قيم اجتماعيةيف قصيدته ) حامت الطائي قال الشاعر

! ماااا   الااااُ ال ااااىا ا  اااا  ال  اااا                                      . أماااا   1َّ 

. فمااااااااا  اا عااااااااا   ااااااااا  ا    ااااااااا      ىا اااااااااة                                           2

ا اااا ع ال اااامن. خو ياااا و خ اااا                                        ال أظ ااااما. 3

               فاااا   م              القاااا ِ ,    نااااة جاااا را .   ماااا   ااااىَّ 4

ُا  اااااااا  جاااااااا را   اااااااا م     ااااااااة   5                                                                                         .   ااااااااا
.                           

 

ُع   اااا  ال اااادرا                              َ ب   اااا  خ ا )حعْشااااىعجعْف ع اااا

                                   الَ ْقااااااااااااااىاِ نع ععاااااااااااااا   عال َأْارعَ ِ َ ْح عاااااااااااااا ِ نع   

 إ   اااااااااا  الاااااااااادا ىا                             أ  َشاااااااااا   ا ,    ااااااااااد 

جيااااااااااااااا  رع  أال    ااااااااااااااا و لااااااااااااااا  سااااااااااااااا ا                                                                  

                                                                                                                   يف ال اااااااامع مناااااااا   ااااااا  حاااااااد   م   اااااااىا 
. 

 درجة(  190األسئلة: )  
 ( اتدرج 10)        (؟                                                                                        أحساب(؟ و ما مفرد )الثراءما ضّد ) (1

 درجة( 20)                                                              انسب كالًّ مما يأتي إىل البيت الّذي يتضّمنه يف الّنّص:       (2

  باملال ال ينفع اإلنسان عند اقرتاب ساعة املوت-)ب بإنفاق الّشاعر أمواله برغم معاتبة اآلخرين له-)أ

 درجة( 20)                                       د يف البيت الّثاني.رأّكد الّشاعر أصالته يف موقفني متباينني, وّضحهما كما و (3

 درجة( 20)                 , ما األمران السلبيان اللذان ترّفع عنهما حامت, و عالم يدّل ذلك؟من خالل فهمك البيت اخلامس (4 

 درجة( 20)                                                                               اشرح معنى البيت الرابع من الّنّص شرحًا وافيًا. (5 
 (اتدرج 10)                                                                                  هاِت شعورًا عاطفيًا جتّلى يف البيت اخلامس. (6

 درجة( 20)                       (            رع يف صون جارهكالّد حامٌتحّوله إىل تشبيه بليغ فيما يأتي: )حّدد أركان التشبيه, ثّم  (7

 (اتدرج 10)           استخرج من البيت الّثاني حمّسنًا بديعيًا, و سمِّ نوَعه.                                                                   (8

 درجة( 30)                                                             من إحدى القصيدينت التاليتني: ثالثة أبياتاكتب مما حتفظ  (9
 .للشاعر "حممد مهدي اجلواهري" بجبهة اجملد)قصيدة -ب.  للشاعر "نديم حممد" بالفالح والريف)قصيدة -أ       

 (اتدرج 10)                    زدنـي مـن النـوح و أسعدنـي علـى حزنـي      حتـى تـرى عجبـًا مـن فيــض أجفانـــيانسب ما يأتي إىل قائله:  (10

 درجة( 20)     :                                انقل البيت التالي إىل ورقة إجابتك , ثّم اضبط أواخر الكلمات اليت حتتها خط (11
 وفـــركـــان لـــه  املــال ثــراءلــو أّن حامتــًا         أراد  األقــوامو قــد علــَم 

 درجة( 200قواعد اللغة : )

  درجة( 20)                                             (ظننت أخاك حيب أن يعّلم الصغارحّدد املفعول به يف اجلملة اآلتية و بّين نوعه: ) (1

  درجة( 20)                                                   (أحسن حامت إىل الفقراءضعْ  مفعواًل مطلقًا مبيِّنًا للنوع يف اجلملة اآلتية: ) (2

  درجة( 20)                            (انتظر الطالب النتائج متشوقني إليهاأعرب احلال يف اجلملة اآلتية, ثّم حّوهلا إىل حال مجلة: ) (3

 درجة( 20)                                                                                            اآلتية و مّسها: ةحّدد املفاعيل يف اجلمل (4

                      (يهاُب املقصِّر مروَر الوقِت هيبَة عدوَِّه  حرصًا منه على تدارك تقصريه قبَل بدء االمتحانات)   

 درجة( 60)                                                          أعرب ما حتته خط إعراب مفردات وما بني قوسني إعراب مجل.    (5



 

 درجة( 20)                                                                  امأل الفراغ التالي مبا يناسبه , ثم انقله إىل ورقة إجابتك: (6

 .......................................... (:ضاقاسم الفاعل من )-أ      

 فعل. مصدره......................................... أغنى(: )-ب      

  (درجة 20) إىل ورقة إجابتك:                                                                       ااخرت اإلجابة الصحيحة مما بني قوسني, ثّم انقله (7

 ناقص(         -أجوف   -فعل معتل )مثال   (:زادنا)-أ     

 مشتق(         -جامد ذات  -)جامد معنى  اسم  (:الفقر) -ب    

  (درجة 20)                                                                    .(أودى(, و األلف مقصورة يف )بأوًابّين سبب كتابة اهلمزة يف كلمة ) (8

 ( درجة 50القراءة : )

  املشرَّد للكاتب "عبد اهلل عبد":مقالة جاء يف 

خهل , م  ا حلا   ل  مل؟ ألاَ يف  ذا الب د س َ م ن  ؟ خعك احل      ال شى و مم   ج ؤ ا    ل عُ  مال , ع م لاَ    » 

 «.لد ا أ ا  مل 

 درجة( 20)                                                         هاِت عملني ذكرهما املشّرد أمام احلّداد كي يقبله للعمل عنده؟ (1

 (اتدرج 10)                                                                                                    ب.حّل، مصنع)ما وزن كل من:  (2

 درجة( 20)                                        حبسب ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات. بيسألون)أين جتد معنى كلمة  (3

  درجة( 160التعبري الكتابي:  )

  درجة( 100)                                                                                                        املوضوع التالي: يف اكتب أب 

 عّمك طبيٌب ماهر, كّرس وقته ملعاجلة املرضى و ختفيف آالمهم,     

 الصفات النفسية(. -اكتب موضوعًا تتحّدث فيه عن سريته الشخصية مراعيًا: )التكوين االجتماعي      

  درجة( 60)                                                                                                      املوضوع التالي: يف اكتب بب 

 ( مبا ال يتجاوز ستة أسطرخّلص قصة )تاجر البندقية

 **انتهت األسئلة....مع أطيب األماني بالتوفيق**
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