
 

 ورقة عنــل يف مــادة اللغـــة العربيـــة 

 8102 / 8102التاسع    
 : ايبٛصريٟ ميدح ايسضٍٛ ايهسِٜقاٍ ايشاعس 

 الثَقَلدددددد  ِ الكدددددد       سددددددّ ُ حمّمدددددد   . 1  
َتددد    ددد   تُ  ُ  . 2  ُهددد  ابُ دددُذ اُلدددي( شُفع
     ُ ُلدددددد  فدددددد َّت اليف ُدددددد      تِلدددددد    . 3
َُ ُفع  تدددد    . 4 ِتُدددد ب  أ ُظمتددددُ  ضتدددد  ال ط ددددذت 
َب تّ  األ ددددد  ُ لب ت  تفبددددد ب  َددددد  ت   . 5                                        سددددد 

. 

   ال دددددعِق  عبددددد   ُ دددددع     عبددددد    ت تددددد ِ     
َِ ُعقدددددد ت تِ                   َ  عبدددددد  األهدددددد ا ْل هتدددددد                          لُكدددددد

    ال َكددددددددددعتِ     لدددددددددد   مل ِدددددددددد ا    
  طدددددددد  ش ُقيف  ت بدددددددد   عيفدددددددد    عل تددددددددثب ِ   
                                  مت بددددد  عل ددددد   لدددددش سددددد َّ   ددددد  َ ددددد تِ    

.  

 

 درجة(  081): اسئلة الفهم و االستيعاب أواًل:
 درجة( 02)                                                                                   ؟(الكونني) ن١ًُ ( َٚا َفسدهولَا َسادف ن١ًُ ) (1

 درجة( 02)                                                                                     حٓد ايبٝت ايرٟ ٜكابٌ نٌ فهس٠ َٔ األفهاز ايتاي١ٝ:
ِٓ -.          بتًب١ٝ األشذاز يدع٠ٛ ايسضٍٛ ايهسِٜ-أ  .تسب١ زضٍٛ اهللَسح٢ ملٔ ش

ٛٓم ايٓٓيب ذلُد (2  درجة( 02)                                                      ؟ع٢ً األْبٝاء ايرٜٔ ضبكٛٙ  َٔ فُٗو ايبٝت ايجايح, مَب تف

 درجة( 02)                                                                                            .سٚ َعبِّ بأضًٛب مجٌٝاألٍٚ اشسح َع٢ٓ ايبٝت  (3
ِّ ايشعٛز ايعاطفٞ ايبازش يف ايبٝت ايجايح (4  درجات(02)                                                                                              .ض
ّٝٓاايبٝت ايجاْٞ اضتدسج َٔ  (5 ِّ ْٛع٘ذلٓطّٓا بدٜع  درجة( 02)                                                                                    ., ٚض

 درجات(02)                                                                                         ., ٚحٓددٙاضتدسج َٔ األبٝات ايطابك١ تشدٝضّا (6

 درجة(  02)                                  .             (تفيئي ظل اخللود) أٚ( اللقاء امليتظز) قضٝد٠ نتب َٔ حفعو ثالث١ أبٝات َٔا (7

ِٓ اضبط  ايتايٞاْكٌ ايبٝت  (8  درجة( 02)                              .١هًُات باحلسنات املٓاضبايأٚاخس بايشهٌ إىل ٚزق١ إدابتو, ث

 اـــو القصب ورديـــال لـــه املخنـــى           أقدامـــدي و ارو علــي اجليــل أخـــزيً قّبــتش

 درجة( 001): اللغة قواعدثانيًا : 

 درجة( 02)                                                                                                                .ٚحٓدد َفسدٙ, األبٝات امسّا َج٢ٓٓ اضتدسج َٔ (1

 درجة(  02)                                                                          .اضتدسج َٔ األبٝات امسّا َضافّا إيٝ٘, ٚحٓدد ْٛع٘, ٚأعسب٘ (2
 (درجة 02)                                                                                      .اضتدسج َٔ ايبٝت األخري حااّل َفسدّا , ٚحٛٓي٘ إىل حاٍ مج١ً (3
 (درجة 02)                                                                . أعسب َا حتت٘ خّط َٔ ايٓٓٓط إعساب َفسدات, َٚا بني قٛ ضني إعساب ُدٌُ (4

 (درجة 02)                                     . : ..................بيئة: .................. , كاظنة(: عذرياْطب ايهًُات اآلت١ٝ ع٢ً غساز ن١ًُ ) (5

 درجة( 02)                                        .( مقاعد1و ) ًا( طالب51صفِّيا )يف حٍِّ األزقاّ اآلت١ٝ إىل أعداد َهتٛب١ َٚضبٛط١ بايشهٌ:  (6

 (درجة 02)                                                                          .(؟ َٚا فعٌ نٌٍّ َُٓٗاساجدة-مقتَحه   َا ْٛع نالًّ َٔ املشتكني ) (7
 (درجة 02)                                                                                                 .(ليهِإ-   ْتجاَء)ن١ًُ يف ع٢ً صٛزتٗا عًٌّ اهلُص٠  (8

 ( ةدرج 51القراءة : )ثالجًا : 
 ".استفحل الداء وعز الدواءارتفع صوت املزيض بالعويل وقال أعفوىي مً الشؤال و االستجواب, فقد ":ٚزد يف ْٓط املكا١َ ايطٝب١

 درجة(  02)                                                                          َا ايعالج ايرٟ أشاز ب٘ األضتاذ؟                                      (1

 درجات(02)                                                                                     .(ارتفع صوت املزيض بالعويلٖأت تسنٝبّا مبع٢ٓ ) (2
 درجة( 02)                                                                                    َا يٕٛ ايبدٜع ايٛازد يف ايٓٓٓط, ٖأت َجااّل عًٝ٘.                 (3

 درجة( 022)            :                                                          َٔ املٛضٛعني اآلتٝني يف ٚاحٕد انتب:  ختيارّياالالتعبري  -أ:رابعًا 
ّٗ ٚ ايصٚد١ُ ٚ املٓاض١ًُ ٚ األدٜب١ُ, انتب َٛضٛعّا تتخٓدخ فٝ٘ عٔ دٚز املسأ٠ يف بٓاء األضس٠ ٚ ( 1    اجملتُع.املسأ٠ ٖٞ األ

 ٔصِف َّٜٛا شدٜد احلساز٠ ٚبٝٓٔ أثس احلساز٠ املستفع١ ع٢ً َعاٖس احلٝا٠, َساعّٝا شسٚط خضائط األضًٛب ايعًُٞ.( 2

  درجة( 02) ., َساعّٝا عٓاصس ايّطًبتٛدٗ٘ إىل شسن١ ايهٗسباء يرتنٝب َضابٝح نبري٠ يف ايٓشٛازعانتب طًبّا  التعبري اإلجباري: -ب
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 (تفيئي ظل اخللوداللغة العربية )

 8102 / 8102التاسع    
 ات:ــرح األبيــش

  :َ رٟاألدلاد ٚاخلًٛد اي ع٢ً عسِش ٞرتبعتيو إٔ  حٖل ,ملسأ٠ ايك١ٜٛ ايضاَد٠ نضُٛد دبٌ قاضٕٝٛاأٜتٗا  عح الُ ت األ 

٘ٔ ضأُٖت  .يف صٓع

  :   ايًّٛ ٚايتذاٌٖجلِأٔت إىل األٚداع ٚاآلالّ ٚايشدائد فُا احنٓٝت أَاَٗا َٚا  ٔتِٜحتٖد عح الُ ت الث. 

  :اٖاطأق أصعب ايعسٚف ٚ يك١ٜٛ ٚقاَٚت نٌ أْٛاع األضًخ١ يفمحًت ايٓضاٍ ٚضط املعازى ا عح الُ ت الث لث. 

  :ع٢ً ايفساش ايٛثري ئٞيف شد٠ ايربد ٚمل تته داٖدٔت عح الُ ت العا ع. 

  :دفْٛو ضبٝاّل إىلَا أنجس ايًٝايٞ اييت قضٝتٗا يف ايضخازٟ ٚمل ٜعسف ايّٓٛ  عح الُ ت اخل عس! 

  :١ يف فاضتًُٗت حسٚفٗا َٔ َٛاقفو املشسِّ ٠َٕءضاططٍٛز ٚبٜتٗا املسأ٠ أنتب ايصَإ تازخيو املشسم  عح الُ ت الس دس

 .ضاحات ايٓضاٍ

  :يف شعسٟ ٚيهٔ ايشعس عذص عٔ ذيو ٚ بطٛالتوإٔ أصف أدلادى  حاٚيت عح الُ ت الس  ع! 

  : ٖبٛطاملتٓٛع١ بني صعٕٛد ٚ ايشعس١ٜ يريو فال فائد٠ يف إضاع١ ٚقيت يف اخلٛض يف ايكٛايف  عح الُ ت الث ع. 

  َجٌ عٔ ايٓضاٍ َٔ نٌ قضٝد٠ٕ تكاٍٜبك٢ ايفعٌ ايعًُٞ ٖٛ ايتعبري األ: ال  سع عح الُ ت. 

  ايشعس إٔ ٜتُاٌٜ طسبّا عٓدَا أصف َآثسى ٚبطٛالتو أٜتٗا املسأ٠ ايعسب١ٝ املٓاض١ً أٚشَو: الُ  ع عح الُ ت.  
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 (رسول اهلدىاللغة العربية )

 8102 / 8102التاسع    
 ات:ــرح األبيــش

  :َ تكٖسَحت عٝٓأى )ضًِ( بهٝت بهاّء شدٜدّا حت١٢هٕٓٛ َٓطكٜطأبطبب أحبتو ايرٜٔ  عح الُ ت األ. 

  :   ٕٖأّ بطبب ٖبٛب ايسٜاح َٔ د١ٗ)ناظ١ُ(حٝح  عح الُ ت الث َٚ ٜكِٝ األحب١ أّ أل ٚ أضاء ايع١ًُ يف َٓطك١  َضََايربم 

 .)إضِ(

  :اَتٓع عٓو ايّٓٛ عٓد ترنس  اايطايف١ ٚملاألَانٔ ملا بهٝت ع٢ً  ايٓضادمإْو يٛال ايعشل  عح الُ ت الث لث

 .)ايبإ(ٚ)ايعًِ(

  :َتِيَرملا َع َتِيَدٜا َٔ تعاتبين يف احلب ايعفٝف ايطاٖس فًٛ َع عح الُ ت العا ع. 

  :عح الُ ت اخل عس ٖٕ ِِ َٚٔ عسٕب ذلُدّا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٖٛ ععِٝ ٖرا ايعامل مبا فٝ٘ َٔ إٍْظ ٚدٍّٔ إ  .ٚ عذ

  :نإَٔ ٜكضدٙ ألٟ شٞء  يكد اَتٓع زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٔ زدِّ عح الُ ت الس دس. 

  :يًفكري نٌ َا حيتاد٘ ٚال ٜسدٙ خائبّا ناملطس ٜٗطٌ ع٢ً إٕ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜكدّ  عح الُ ت الس  ع

 .األزض اجلسداء فٝعٝد هلا احلٝا٠

  : ٚمساح١َ ِلًُفٗٛ جيُع بني مجاٍ اخُل !فُا أزٚع األخالم ايهسمي١ اييت اتضف بٗا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عح الُ ت الث ع 

ٔ٘  .ايٛد

  :نايصٖس  عح الُ ت ال  سع ِ ضً  ٚ٘ ُت٘فايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ ٚايدٖس يفٖ   ٘ ٚايبخس يف نسَ كاَ٘   َ نايبدز يف عًٛ  ٚ٘ ضازت  .يفْ 

  :إٕ اجلٛاٖس اجل١ًُٝ املض١ْٛ اييت تطتدسج َٔ أعُام ايبخاز ٖٞ دصْء َٔ نالَ٘ ٚابتطاَت٘ ص٢ً اهلل  عح الُ ت الُ  ع

 .عًٝ٘ ٚضًِ
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