
 

 

  االسم:                         الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                    

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

 متمّنيًا اللقاء باحملبوبة: مجيل بثينة قال الشاعر

                                  نيغيِِِِِِِّّّّّّّب م    ِِِِِِِّّّّّّّ ُّ ي ألحفُِِِِِِِّّّّّّّ إن ِِِِِِِّّّّّّّ. 1 

                م سًِِِِِِّّّّّّا ال أرى لِِِِِِِّّّّّّ   ِِِِِِّّّّّّ ٌ     ِِِِِِّّّّّّ ُ . 2

                                ن مِِِِّّّّن ا ِِِِّّّّ ى تعلمِِِِّّّّ  جِِِِّّّّ  أجِِِِّّّّ   لِِِِّّّّ. 3

                           ط ئعًِِِِِّّّّّ  ِ ي هج ُتِِِِِّّّّّال حت ِِِِِّّّّّ  أن ِِِِِّّّّّ. 4

                                                                                        الِِِِّّّّتع يتعِِِِّّّّد     مِِِِّّّّ  أنِِِِّّّّ   ال  َِِِِّّّّد. 5
.                           

 

                          تك عأ  ُتِِِِِِّّّّّّ لِِِِِِّّّّّّ  تعلمِِِِِِّّّّّّ    ِِِِِِّّّّّّ  ح  

                   هشِِِِِِِِّّّّّّّّكأ أ  نلتقِِِِِِِِّّّّّّّّي  يِِِِِِِِّّّّّّّّ   لِِِِِِِِّّّّّّّّي   

                تعِِِِِِّّّّّّترع مل    لظلمِِِِِِّّّّّّ  إ   ِت ألعِِِِِِّّّّّّتر 

                  هجِِِِِّّّّّ عُت أ   َع، رائِِِِِِّّّّّكعمُِِِِِّّّّّ ث، َلحِِِِِّّّّّد

                        ِ مِطِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّمل ُت ح  ةسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ إال كِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ ِ 
. 

  درجة( 190)األسئلة:   
  (اتدرج 10)          (؟                                                                                        الربق)مرادف (؟ و ما أجن) ما معنى (1

 درجة( 20)                                                           يف الّنّص:    امما يأتي إىل البيت الّذي يتضّمنهفكرة  انسب كلَّ (2

   عند تعّذر الوصال الزمن على الشاعر قلث-يب  بريه الكباحملبوبة للشاعر مرهونة مبعرفة حمساحمة -يأ    

 درجة( 20)                         ؟                                    لمحبوبةلدليلني على حمبة الشاعر الكبرية ات من البيت األول ه (3

 درجة( 20)     ؟ة اليت دافع بها عن نفسهسبها احملبوبة إليه؟ وما احلّجنما التهمة اليت خيشى الشاعر أن ت ,من فهمك البيت الرابع (4
 درجة( 20)                                                                               من الّنّص شرحًا وافيًا. اخلامساشرح معنى البيت  (5

 (اتدرج 10)                                                                                     .ى يف البيت الثانيجتّل ًاعاطفّي ًاشعور هاِت (6

 درجة( 20)                          (       يف إسعاد النفوِس ة كالعبرِياحملّبثّم حّوله إىل تشبيه بليغ فيما يأتي: )حّدد أركان التشبيه,  (7

 (اتدرج 10)                  .                                                       نوَعُه و اذكرحمّسنًا بديعيًا,  الّثالثاستخرج من البيت  (8

 درجة( 30)                                                                    :من إحدى القصيدتني اآلتيتني ثالثة أبياتاكتب مما حتفظ  (9
 .ينصللشاعر عبد الرحيم احل   حتية إىل تشرين -يب , الروميللشاعر ابن   طواه الردى-يأ    

 (اتدرج 10)                                جاهـــدِت يف مضـــض الشــــدا                ئــِد ال التـــواَء وال هجــــود ي إىل قائله: تنسب البيت اآلا (10
 درجة( 20)                                        :         بالّشكل كلمات الاضبط أواخر  وإىل ورقة إجابتك ,  اآلتيانقل البيت  (11

 رــه وفــل انــال كـــراء املـــأراد ث       اــمتن حاأو ــوام لــم األقــعلد ــوق
 درجة( 200): و التطبيققواعد اللغة ثانيًا: 

  درجة( 20)                                                 .                                استخرج من البيت األول مفعوال به, واذكر نوعه (1

  (اتدرج 10)                                 .  ثم اذكر نوعه,  (زهار شرفتناأفراشة تطري فوق  تشاهد) حدد النعت يف اجلملة اآلتية: (2

 درجة( 20)  .الضبط الصحيح ًامراعي (.ما أفعله!) صيغة ًامستخدم( التقى الشاعر اجلمهور يف أمسية شعرية) تعجب من الفعل الوارد فيما يأتي: (3

                                                                 درجة( 30)                               :حول األعداد املوضوعة بني القوسني إىل كلمات مكتوبة, واضبطها بالشكل فيما يأتي (4

 .شعريًا نصًا( 17مقاالت و ) (10)يف كتاب اللغة العربية 

 درجة( 60)                                       .  من النص ما وضع حتته خط إعراب مفردات, وما بني قوسني إعراب مجلأعرب  (5

 :     رفردا شرح امل
 .مفزع :عرائ



 

 

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

 .........................................اسم الفاعل منهفعل.  (:مطَرأ )-ب      ......................................... مشتق نوعه  اسم:(مْرَسل)-أ      

  (درجة 20)       إىل ورقة إجابتك:                                                                 اقوسني, ثّم انقلهالا بني اخرت اإلجابة الصحيحة مّم (7

 (          مشتّق -   جامد معنى -     اتجامد ّذ  ) اسم  (:الوعد)-أ     

 (         سامل ححيص -    مثال معتّل  -    جوفأ معتّل  )فعل  (:يكون) -ب    

  (درجة 20)                                                   .(ِتْرَذَع) والتاء املبسوطة يف كلمة(, رائع)ل كتابة اهلمزة على صورتها يف كلمة عّل (8

 ( درجة 50) القراءة :ثالثًا: 

  ما يأتي: "البن عبد رّبه  "( الطبيب العربيجاء يف مقالة )

حمد من ُ   ام ،  ق ل:  م  التع  ىك    جب جز  ه ز ،  أ ج هل    مل،   يف ال  س من أخت الق   ن يبهم،  فيهم م  » 

 «.حف  من متاهبهم؟أخاقهم،  ُ 

 درجة( 20)                                                           .            اذكر أربع صفات للعرب كما وردت على لسان احلارث (1

 (اتدرج 10)   .                                    مراعيًا الضبط الصحيح  َنصيبهم،  ُيحَمدي من الكلمتني اآلتيتني:اذكر وزن كل  (2

 درجة( 20)                                             ورودها يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات.وفق   مذاهبهميأين جتد معنى كلمة  (3
  (درجة 100التعبري االختياري : )أ(  رابعًا: التعبري :

 : من امل ض    اآلتي   احداكتب يف 

  :امل ض ع األ ل (1

 زها.لقيام باألعمال اليت كان ينجلك عت مع أبناء حّية طارئة, فتطّوك لظروف صحّيظافة عن حّيب عامل الّنتغّي

 ة التعاون يف حتقيق ذلك اهلدف.أهمّي ة, مربزًاضرورة احلفاظ على بيئتنا نظيفة نقّي نًاتصف فيه ما قمتم به, مبّي اكتب موضوعًا

  الث ني:امل ض ع  (2

 . مغريًا ًامادّي مت له عرضًاقّديدة ركة جدشوااللتحاق ب ,لصاحبها الوفاء ّنِكركة اليت ُيبني ترك عمله يف الّش وقع عامل يف صراع نفسّي

 .رد واحلواريف أسلوب عرض احلوادث بني الّس ًاعالعامل منّوة قصرية عن ذلك اكتب قّص

  (درجة 60: ) االجباريالتعبري ب(                                   

 .عناصر كتابة الطلب أللعاب القوى مراعيًابًا ّرديطلب فيه العمل م ياضّيادي الّربيع( إىل مدير الّنرهه )يوّج ًااكتب طلب

 **األسئلة....مع أطيب األماني بالتوفيقانتهت **
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