
 

 

  االسم:                         املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                      

 :الشعبة                                            اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                   
 600الدرجة :              الدوام الصباحي( 2018 – 2017التاسع األساسي )                                                           

 :حممد مهدي اجلواهري قال الشاعر

                                  إنَّااااااَ   َجااااااة     ااااااُ  الّشااااااَِ يااااااَ ج  اااااا   . 1 

    فخاااااااااتاا ناشااااااااا   جَ  اااااااااَ اتا جاااااااااة             . 2

                                كتبااااة    اااا ا   ألَجاااا   يااااَ جباااااَة ا ااااد     . 3

                           أ ِّ الب ياااااااَ  َنجااااااا  ن ااااااابَا   ب ااااااا  ياااااااَ . 4

                                                                                        بااااااااَ اهلاااااااَِ  نراح ااااااا   لااااااا ُِّ  كاااااااّ   . 5
.                           

 

                          مل يااااااادِر ااااااااَ سااااااات  َ إال  الااااااا      َ جاااااااَ     

   و الت جااااااااااااااَ                اآلال و الياااااااااااااا   نج  اااااااااااااام 

     َلجاااااااااَ           اااااااااا  الشاااااااااا أ    يااااااااااَ ِ ن ن ااااااااااَ أَ   

أغ ااااااااا  و أكااااااااات     ا ن اااااااااَأ  اع  جاااااااااَ                 

  و ح لاااااااااا   اسَّااااااااااَ    اااااااااااا و  ا ا    ااااااااااَ                      
. 

 درجة(  190األسئلة: )  
  درجة( 20)        (؟                                                                                        اهلازئني)مرادف (؟ و ما جّلق) ما معنى (1

 درجة( 20)                                       ما أثر املصائب يف دمشق كما ورد يف البيت الّثالث؟                                     (2

 درجة( 20)                                                         يف الّنّص:    امما يأتي إىل البيت الّذي يتضّمنهفكرة  كلَّانسب  (3

   نسبها ِمأصالة دمشق وَكر- أ  متزيق دمشق لكلِّ من حاول النّيل منها- أ    

 درجة( 20)                                                                               اشرح معنى البيت الرابع من الّنّص شرحًا وافيًا. (4 

 (اتدرج 10)                                                                                 .ما الّشعور العاطفّي الّسائد يف البيت اخلامس (5

 درجة( 30)                       (       دمشُق كاألمِّ يف احتضاِن أبنائهاحّوله إىل تشبيه بليغ فيما يأتي: )حّدد أركان التشبيه, ثّم  (6

 درجة( 30)                                أغنية لألرض أو مقطعًا من   , قيم اجتماعية من نّص   : ثالثة أبياتاكتب مما حتفظ  (7

 درجة( 20)                                      بالّشكل املناسب. هورقة إجابتك , ثّم اضبط أواخر كلماتإىل الّثاني انقل البيت  (8

 درجة( 20)                  .                                                         نوَعُهثّم حدِّد استخرج من البيت الّثاني حمّسنًا بديعيًا,  (9

 درجة( 200: )و التطبيققواعد اللغة 

  درجة( 20)                                             استخرج من البيت الّثاني مفعواًل به, و اذكر نوعه.                                 (1

  درجة( 20)                                                   يف مجلٍة مفيدة.                             مفعواًل ألجله  (أمل)اجعل املصدر  (2

 (درجة 20)                :عدد مرات الفعل مراعيًا الّضبط الّصحيح نًاأكمل اجلملة احملصورة بني قوسني مبفعول مطلق مبيِّ (3

  (................زرُت املتحَف)    

  درجة( 20)                                            .                                ثمَّ حّدد نوعه استخرج من البيت الّثاني مفعواًل فيه, (4

 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

 فعل. مصدره......................................... (:اقتسم )-ب      ......................................... مشتق نوعه :(أكرم)-أ      

 ملعَن :أَلق    -   الّ ع  :الّرهق :     مفردات للشرح

 

 األول النموذج



 

 

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

 (        مزيد حبرفني -مزيد حبرف   -جمرد فعل ) (:متزُِّق)-أ     

 (        مخاسي - رباعي - ثالثي )لفعل  مصدر (:اجملد) -ب    

  (درجة 20)                                                 .(اهلازئنَي)اهلمزة يف كلمة (, و ألَقْت)التاء على صورتها يف كلمة سبب كتابة عّلل  (8

 ( درجة 50القراءة : )

  للكاتب "عبد اهلل عبد":املشرَّد مقالة جاء يف 

إهلي, اَذا حّ  بَلعَمل؟ أليس     ا الب د س ى اص عي؟ إن  احلَن  و العشتون مم   جَؤوا ي أل نين  م ا, نعم ليس  يَ» 

 «.لدّ  أّ   م  

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

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

 درجة( 20)                                         يأخذ بأوائل الكلمات. حبسب ورودها يف معجم  يسألون أين جتد معنى كلمة  (3
  درجة( 160التعبري الكتابي:  )

  درجة( 100)                                                                                                          املوضوع التالي: يف اكتب أ  

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

 (.التكوين الّثقايف واكتب موضوعًا تتحّدث فيه عن سريته الشخصية مراعيًا: )التكوين االجتماعي      

  درجة( 60)                                                                                                         املوضوع التالي: يف اكتب أ  

 ( مبا ال يتجاوز ستة أسطراجلمال اإلنسانيخّلص قصة )

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

 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  االسم:                         املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                      

 :الشعبة                                            اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                   
 600الدرجة :              ( الدوام الصباحي2018 – 2017التاسع األساسي )                                                           

 :حممد مهدي اجلواهري قال الشاعر

                                  إنَّااااااَ   َجااااااة     ااااااُ  الّشااااااَِ يااااااَ ج  اااااا   . 1 

    فخاااااااااتاا ناشااااااااا   جَ  اااااااااَ اتا جاااااااااة             . 2

                                كتبااااة    اااا ا   ألَجاااا   يااااَ جباااااَة ا ااااد     . 3

                           أ ِّ الب ياااااااَ  َنجااااااا  ن ااااااابَا   ب ااااااا  ياااااااَ . 4

                                                                                        بااااااااَ اهلاااااااَِ  نراح ااااااا   لااااااا ُِّ  كاااااااّ   . 5
                          . 

 

                          مل يااااااادِر ااااااااَ سااااااات  َ إال  الااااااا      َ جاااااااَ     

و الت جااااااااااااااَ                   اآلال و الياااااااااااااا   نج  اااااااااااااام 

     اااااااااا  الشاااااااااا أ    يااااااااااَ ِ ن ن ااااااااااَ َأَلجاااااااااَ              

أغ ااااااااا  و أكااااااااات     ا ن اااااااااَأ  اع  جاااااااااَ                 

  و ح لاااااااااا   اسَّااااااااااَ    اااااااااااا و  ا ا    ااااااااااَ                      
. 

 درجة(  190األسئلة: )  
 درجة( 20)                                        ما أثر املصائب يف دمشق كما ورد يف البيت الّثالث؟                                     (1

 درجة(  20)        (؟                                                                                        اهلازئني)مرادف (؟ و ما جّلق) ما معنى (2

 درجة( 20)                                                                                اشرح معنى البيت الرابع من الّنّص شرحًا وافيًا. (3

 درجة( 20)                                                          يف الّنّص:    امما يأتي إىل البيت الّذي يتضّمنهفكرة  انسب كلَّ (4

   أصالة دمشق وَكرِم نسبها- أ  النّيل منهامتزيق دمشق لكلِّ من حاول - أ    

 درجة( 30)                        (       دمشُق كاألمِّ يف احتضاِن أبنائهاحّدد أركان التشبيه, ثّم حّوله إىل تشبيه بليغ فيما يأتي: ) (5

 (اتدرج 10)                                                                                 .ما الّشعور العاطفّي الّسائد يف البيت اخلامس (6

 درجة( 20)                                      بالّشكل املناسب. هإىل ورقة إجابتك , ثّم اضبط أواخر كلماتالّثاني انقل البيت  (7

 درجة( 30)                                 أغنية لألرض أو مقطعًا من   , قيم اجتماعية من نّص   : ثالثة أبياتاكتب مما حتفظ  (8

 درجة( 20)            .                                                               نوَعُهثّم حدِّد استخرج من البيت الّثاني حمّسنًا بديعيًا,  (9

 درجة( 200: )التطبيقو قواعد اللغة 

  درجة( 20)                                            استخرج من البيت الّثاني مفعواًل فيه, ثمَّ حّدد نوعه.                                 (1

 درجة( 20)                :أكمل اجلملة احملصورة بني قوسني مبفعول مطلق مبيِّنًا عدد مرات الفعل مراعيًا الّضبط الّصحيح (2

  (................زرُت املتحَف)    

  درجة( 20)                                                   مفعواًل ألجله يف مجلٍة مفيدة.                              (أمل)اجعل املصدر  (3

  درجة( 20)                                             استخرج من البيت الّثاني مفعواًل به, و اذكر نوعه.                                 (4

 درجة( 20)                                                                   امأل الفراغ التالي مبا يناسبه , ثم انقله إىل ورقة إجابتك: (5

 فعل. مصدره......................................... (:اقتسم )-ب      ......................................... مشتق نوعه :(أكرم)-أ      

 درجة( 60)                                                        أعرب ما حتته خط إعراب مفردات وما بني قوسني إعراب مجل.    (6

 ملعَن :أَلق    -الّ ع     :الّرهق :     للشرح مفردات

 

 الثاني النموذج



 

 

  (درجة 20)                                                 (.اهلازئنَي(, و اهلمزة يف كلمة )ألَقْتعّلل سبب كتابة التاء على صورتها يف كلمة ) (7

  (درجة 20)    إىل ورقة إجابتك:                                                                    ااخرت اإلجابة الصحيحة مما بني قوسني, ثّم انقله (8

 (        مزيد حبرفني -مزيد حبرف   -جمرد فعل ) متزُِّق(:)-أ     

 (        مخاسي - رباعي - ثالثي )لفعل  مصدر اجملد(:) -ب    

 ( درجة 50القراءة : )

  املشرَّد للكاتب "عبد اهلل عبد":مقالة جاء يف 

إهلي, اَذا حّ  بَلعَمل؟ أليس     ا الب د س ى اص عي؟ إن  احلَن  و العشتون مم   جَؤوا ي أل نين  م ا, نعم ليس  يَ» 

 «.لدّ  أّ   م  

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

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

 درجة( 20)                                         حبسب ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات.  يسألون أين جتد معنى كلمة  (3
  درجة( 160التعبري الكتابي:  )

  درجة( 100)                                                                                                          املوضوع التالي: يف اكتب أ  

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

 اكتب موضوعًا تتحّدث فيه عن سريته الشخصية مراعيًا: )التكوين االجتماعي  و التكوين الّثقايف(.    

  درجة( 60)                                                                                                         املوضوع التالي: يف اكتب أ  

 خّلص قصة )اجلمال اإلنساني( مبا ال يتجاوز ستة أسطر

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

 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 

 

 


