
 

 

  االسم:                         الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                    

 :الشعبة                                            اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                   
 املدة ساعتان و نصف 066الدرجة :                          الظهردوام ( 0202 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                                          

 :(املعله)يف قصٗدتّا  يوفاطنة بديقالت الػاعسٚ 

                                  أٌب ا بىىىىىىين تسعىىىىىىا ا كىىىىىىىاز   نىىىىىىا يسعىىىىىىا  . 1 
                                                          دزَُّك مىىىىىىىىىىً ىبىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىود  علىىىىىىىىىىا    هلِل. 2
ً   ٍىىىىىىىرا ٍىىىىىىىو   . 3                                                 و  ضىىىىىىىى ٌس اجُلىىىىىىىود     م ىىىىىىى
ُ  د اجُلْيىىىىىىىِد . 4 ٌْ ُ ْيىىىىىىى                                              غىىىىىىىٍدفُكىىىىىىى ُّ  جمَىىىىىىىوً إ
5 .   ٌ ُْ ا ّيىىىىىىا   فىىىىىىاَك فأىىىىىىسًا بىىىىىى                                                                                          مىىىىىىا بس ىىىىىى

.                           
 

ٌ   ياىىىىىىىىىىىا                                                       )يىىىىىىىىىىروب ا د ىاىىىىىىىىىىوِ  ا   يىىىىىىىىىىا
                                                           ظنآىىىىىىىىىىىىا   ىىىىىىىىىىىاش   و  ا يُّفىىىىىىىىىىىو  ىىىىىىىىىىى   

                                                          و  شىىىىىىىىىىىىكاَ  تىىىىىىىىىىىىسدُّ ا  لىىىىىىىىىىىى   أضىىىىىىىىىىىى اىا   
                                                         ا ي ىىىىىىىىىا   إىطىىىىىىىىىاىا فىىىىىىىىىو  بىىىىىىىىىَ   ضىىىىىىىىى صدٍ 

                                                                  ٍىىىىىىىىىداَك بىىىىىىىىىدزِب ا عنىىىىىىىىىس  عن اىىىىىىىىىىا  ىىىىىىىىىو 
. 

 ا فَه و ا   ل   و احلفظ: أوً :   
 دزجاتا 14دزجةا ) كّ  إجابة ص   ة  44)   :اخرت اإلجابة ا ك   ة  ثه اى لَا إىل وزقة إجاب   ف نا ي ت   :ا طؤال األول       

 :( الٕازدٚ يف البٗت الجالحأض اٌضد كمىٛ ) ا1

 أ قٕٙ ب فسحاُ ج حصَٖ د طبمص

 الفكسٚ العاوٛ لمٍّّص الطابل ِ٘: ا2

 أ أثسٓ عطاٞ املعمي ٔربمٗد ب السغي وَ املعاٌاٚ عطاٞ املعمي عمٜ

 ج أثس املعمي يف املطتكبن د لمىعمي عدً تكدٖس الٍاع

 :الػاعسٚ يف البٗت اشباوظ إىل أُ املعمي اكتطب املكاٌٛ الطاوٗٛ بطبب أغازت ا3

 أ وطاعدٚ العىٗاُ ب ازباِمني تعمٗي ج الكتب قساٞٚ د التعمٗي عمٜ الصرب

ّقاه حاود حطَ يف املعمي:  ا4
 
ّوهعل

 
ّّن

 
ّّوكفىّبكل

 
ّّشرفاّ ّّّّّنّ هعل

 
ّع ّوقدّب

 
ّّث

 
ّالن

 
ّّبً

 
 :واّ هعل

 :حطَ ٔالبٗت السابع وَ الٍص الطابلاملعٍٜ املػرتك بني قٕه حاود 

 أ املٍصلٛ السفٗعٛ لمىعمي ب عٍاٞ املعمي ج زعاٖٛ املعمي لألدٗاه د دّن الٍاع بكٗىٛ املعمي

 درجة( 021أجب على األسئلة اآلتية: ) :ا طؤال ا جاى              
 دزدٛ( 02)                                 . أغازت الػاعسٚ يف البٗت األٔه إىل عطف املعمي الكبري عمٜ طالبْ. ٔضح ذلك ا1

 دزدٛ( 02) .                         أغازت الػاعسٚ يف البٗت الجالح إىل الصفات اليت ٖتخمٜ بّا املعمي. ِات صفتني وٍّا ا2

 دزدٛ( 02)                                                                       .  ٔافًٗا غسحا الٍص وَ اشباوظ البٗت وعٍٜ اغسح ا3

 دزدٛ( 02)                                                          :اآلتٗتني الكصٗدتني إحدٝ وَ ذبفظ مما أبٗات ثالثٛ اكتب ا4

 .( لمػاعس عكن ازبساألّو)           أٔ     .وعَ بَ أٔع( لمػاعس ذي ز ه )

 دزدات( 02)                                                                             :قاٟمّىااٌطب الططسَٖ الػعسٖني اآلتٗني إىل  ا5

ّ
 
فًّّّّّعلٍوّكواّحتنوّعلىّالولدّاألم

 
ّفواّزلتّيفّلٍنًّلوّوّتعط

 دزدٛ( 02)           ، يف البٗت اآلت٘: املػاز إلّٗا خبطاضبط أٔاخس الكمىات ثي اٌكن البٗت اآلت٘ إىل ٔزقٛ إدابتك  ا6

 ؟هضجعفكٍفٌّنبوّّالفؤادعٍونناّّّّّّّأهنّّهلءّاألشواكنغفوّعلىّ :شك٘ قٍصنقاه 

 درجة(  01) امأل الفراغ مبا يناسبه فينا يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك: :ثاى ًا: ا  رو  اجلنا  :     ا طؤال األول
 (دزدات 02)  .........وَ الٍص الطابل: ...... وَ أدٔات التعبري عٍْ الرتاكٗب، وجاه: . الجاٌ٘الػعٕز العاطف٘ يف البٗت  ا1

تّىداٌتوّ :قاه الػاعس يف الكصٗدٚ ٌفطّا ا2
َّ
ّتاهّيفّهسراهّحرياناّوّّّّّّّالٌّستويّعاملّمت

 
 جاىل

ّ٘ يف البٗت   دزدٛ( 02)                                    ................. ....... وجاه: ................. ٌٕعْ: ........الطابلاحملطَِّ البدٖع

ٔاملػبْ بْ ضبرٔف ِٕٔ الػذسٚ ٔالػ٘ٞ الرٙ بك٘ وَ   ............... (، اضتعازٚ وكٍٗٛ املػبْ أمثس جَد املعلهيف قٕلٍا ) ا3

 دزدٛ( 02)                                                                                                                     .............. لٕاشوْ



 

 

 درجة(  021أجب عن األسئلة اآلتية: ) :ثا جًا: قواعد ا لىة:     ا طؤال األول
 دزدٛ( 02)                                             أعسب وا ٔضع ذبتْ خط إعساب وفسدات، ٔوا بني قٕضني إعساب مجن.  ا1

ّٕلْ إىل ٌعت وفسداضتدسج  ا2  دزدٛ( 02)                                                               .وَ البٗت الجاٌ٘ ٌعت مجمٛ ٔ ح

 (دزدٛ 02)                 .(ا ىوعسفًا بـ )( عمٜ أُ ٖكُٕ الفاعن امسًا ىعه(امسًا طبصٕصًا باملدح وطتددً )املعّلهادعن ) ا3

 دزدٛ( 02)                                   .(مً يطكً احلّ  قبلُ فَو ضع د: )عمن اقرتاُ دٕاب الػسط بالـفاٞ يف ازبىمٛ اآلتٗٛ ا4

 درجة(  01 امأل الفراغ مبا يناسبه فينا يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك:) :ى ا طؤال ا جا

 .. ........................( ِٕ  فظُ ا  كائد معظنَاالبده الٕازد يف ازبىمٛ اآلتٗٛ )ٌٕع  ا1

 دزدٛ( 02)                                       .. ........................( ِٕ  فظُ ا  كائد مج عَايف ازبىمٛ اآلتٗٛ ) التٕكٗد ٌٕعٔ 

 دزدٛ( 02)   .......... وع وساعاٚ ........................الكمىات يف باب ........ ( يف وعذي ٖأخر بأٔاٟنجمَولظبد وعٍٜ كمىٛ ) ا2

 (اتدزد 02)                                                    .. ........................ألٌّا( اج اش) كمىٛ يف ٔصال األٔلٗٛ اهلىصٚ كتبت ا3

 (اتدزد 02)                                                            .. ........................ ألٌّا( ىاو ) كمىٛ يف وسبٕطٛ التاٞ كتبت  ا4

 دزجاتا 14دزجةا ) كّ  إجابة ص   ة  34)   :اخرت اإلجابة ا ك   ة  ثه اى لَا إىل وزقة إجاب   ف نا ي ت   :ا طؤال ا جا ح            

 :( اضي وػتل ٌٕعْظنآٌ)  ا1

 أ وبالػٛ اضي فاعن ب اضي وفعٕه ج صفٛ وػبّٛ د اضي تفضٗن

 :( فعن، ٔشٌْ اكف )  ا1

 أ فعاك ب مَكَعَف ج َكَمَمفع د فاعمك

 :فعن( تسعا) ا2

 أ حبسف وصٖد ب حبسفني وصٖد ج صبسد د حسٔف بجالثٛ وصٖد

 درجة(  21: )السؤال اآلتيأجب عن  زابعًا: ا  ساء :
 (ٛدزد 02)                                   الكتاب بّرا االضي؟ وؤلف الكتاب؟ ٔمل مّس٘وَ ( ا ع د ا فسيد) وَ فّىك ٌص ا1

                                                                                                        ادرجة 001)خامطًا )ا  عبريا: 

 درجة( 011): االختيار ي : اكتب يف أحد املوضوعني اآلتينيالتعبري  :ا طؤال األول             
ًٛ تّٕضح فّٗا اهلدف الرٙ تطىح إىل ذبكٗكْ يف املطتكبن وربشًا الطبن اليت  ا1 ٌُ بادتّادٌا، اكتب وكال ذبكُُّل أواٌٍٗا وسِٕ

 .ضتتبعّا لمٕصٕه إلْٗ

ًا تخدخ فْٗ عَ ضريتْ الراتٗٛ وساعٗت كبريٚ، اكتب وٕضٕعًا لمبمد خدواٍت ًَدَّق ٌادٌح زدن أعىاٍهأحد أقسباٟك  ا2

 .الكالب الرٙ تسآ وٍاضبًا ًاالٍفط٘( طبتاز -تىاع٘ تٗٛ: )االدازبٕاٌب اآل

 درجة( 01التعبري االجبار ي : ) :ا طؤال ا جاى              

بّدف اسبصٕه عمٜ وعمٕوات عَ  هبّدف اسبصٕ( حزبىعٗٛ اشبريٖٛ )غٗاكتب أزبعٛ أض٠مٛ ملكابمٛ صخفٗٛ دبسّٖا وع ودٖس ا

 .غسٔط كتابٛ املكابمٛ الصخفٗٛ عىمْ، وساعًٗا

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

 

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


