
 

  االسم:                         املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                       

 :الشعبة                                            اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                   
 066الدرجة :              ( الدوام الصباحي0200 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                                           

    :واصفًا آثار بعلبكخليل مطران الشاعر يقول 

ُِ يها رررررررر      رررررررررب  ِخرررررررر  ٌ . 1                                                 حررررررررربي 
ٌُ مرررررررر  يه  رررررررررب  ِ   ررررررررربيٌ ُم. 2                                       عِجرررررررراي
                                      )ُ جرررررر مثررررر ًيمررررر   ررررررب     صررررر ع ي. 3
                                              و أسررررررر   ُ حفرررررررا يه    رررررررُا م  ررررررررب . 4
   عرببسررررررربُ يه  رررررر    رررررر    رررررررب ِ   . 5

                                                 ويه ُّظَّرررررررررررررربي يهسَّرررررررررررررربمعن    ررررررررررررر    
                                        ألنررررررررررربَّ مرررررررررر    يهاَّمرررررررررررب   ِ   ررررررررررربي  

          ( و هكرررررررر  بربهعصرررررررر  و يألب ررررررررربي                          ررررررررر ا
ُُو  ررررررررررررر وُ                                       رررررررررررررربه ا ي  يهسرررررررررررررك 

 برب  ررررررررربُ  يألن ررررررررربِ   رررررررر   رررررررر يي    
 

  يه  ه و يه  ل   و يحل ظ:أواًل: 
 ( ي ربُ 14 ي  ( )هكّ  إ ربب  ص      44)   :يخرت يإل ربب  يه     , ثه ينصل رب إىل ويق  إ ربب ك   نرب  أتي  :يألوليهسؤيل        

 :يف البٗت الجالح ( يألب ربي)وفسد كمىٛ  (1

 أ البصريٚ ب الَبصس ج الباصسٚ د البصري

 :فكسٚ املكطع الجاٌ٘ (2

 أ ٔصف املٍخٕتات ب مجاُه اآلثاز ٔ عظىٛ بٍائّا

ًُ اآلثاز  ج خٕف الٍّاع وَ األضٕد املٍخٕتٛ د ٔ زٔعتّا ِقَد

 :بدا الػّّاعس يف الٍّّص (3

 أ ًاوتعّذب ب حائسًا ج ُوعذبًا د حصًٍٖا

  راه م  ره يهعلرت عايئرت ه و ال               ررر   عصرك يمل  دسرربي   رحقاه الػاعس أمحد غٕق٘ يف ٔصف آثاز أضٕاُ: (4

  :ِرا البٗت ٔقٕه أمحد غٕق٘ يف البٗت األٔهاملعٍٜ املػرتك بني 

 أ إلّٗا ٍت الٍاظسَٖتاآلثاز ف ب عظىتّا ثاز أعذصت العكٕه يفاآل

 ج املٍّدضني ثاز حريت عكٕهاآل د اآلثاز وصدز حريٚ

 درجة( 210أجب على األسئلة اآلتية: ) :يهثربنييهسؤيل              
 (ٛدزد 02) ؟خ عَ ِرا التأثري مما داء يف البٗت األٔهيف ٌفٕع الٍاع، حتّد ٔاضخًا ثريًاأأثست األبٍٗٛ الكدميٛ املتّدوٛ ت (1

 (ٛدزد 02)                                                      .األضٕد املٍخٕتٛ بأوسَٖ، ٔضخّىا صفتاّتوَ فّىك البٗت السابع،  (2

 (ٛدزد 02)                                                                                 ًا.فٗاغسح وعٍٜ البٗت الجاٌ٘ وَ الٍص غسحا ٔا (3

 (ٛدزد 02)                    .وضبٕطٛ بالػكن( لمػاعس غفٗل دربٙ يوع  يه  رب اكتب ثالثٛ أبٗات حتفظّا وَ قصٗدٚ ) (4

ّتقطاٌطب البٗت اآلت٘ إىل قائمْ:   (5
 
ّـ

 
ّّع

 
ّغزّبالتـهالد

 
ّّّّّّنّـيّولكـن

ر
ّـاّفيـهسي

 
ـاّوالتأـضهّبالز

 
 (اتدزد 02)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّين

 اٌكن وا ٖم٘ إىل ٔزقٛ اإلدابٛ، ثي اضبط أٔاخس الكمىات اليت حتتّا خط  (6

ّالغزارّـاهلّوقاه الػاعس: 
 
 (ٛدزد 02)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنـغصّىقـفنّـمّانـاألحلدّـفيعيّّّّّّّاّـعنهّذـيأخّيدز

 درجة(  50 امأل الفراغ مبا يناسبه فينا يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك:) :يألوليهسؤيل      :يه ذوق يجلنربهيثربن رًب: 
 (دزدٛ 02)                  وجن: ............المفظ  ِٕ: ............ ٔوَ أدٔات التعبري عٍْ ٌ٘الجايف البٗت  الغالبالػعٕز العاطف٘  (1

 ( دزدات 02)                                         وجاه : .................... ٌٕعْ: .............  السابع يف البٗت املعٍٕٙ احملطَِّ البدٖع٘  (2

 (دزدات 02)  .                                                     وَ وصادز املٕضٗكا الداخمٗٛ يف البٗت اخلاوظ ........................... (3

 (دزدات 02)        ( تػبْٗ، ٌٕعْ: ..................، حتٕٖمْ إىل تػبْٗ بمٗغ: .................................              يجلنرب   أّنه مث )يف قٕلٍا:  (4

 احلٕٗاٌات املفرتضٛ: الضواري

 عادصٚ: مرضى



 

 درجة(  210أجب عن األسئلة اآلتية: ) :يألوليهسؤيل ق يعد يهلغ :     ثربهثرًب: 
 دزدٛ( 52)                       إعساب وفسدات، ٔوا بني قٕضني إعساب مجن.                    وَ الٍص أعسب وا حتتْ خٍط  (1

 (دزدٛ 02)                                                          : اضتدسج املفعٕه املطمل مما ٖم٘ ثي حٕلْ إىل ٌائب وفعٕه وطمل (2

  (ربق ينطالقرب مس   ينطلصت يف يهس)

    (ن  بت يملع د    ب )

ُُاضتدسج احلاه املفسدٚ وَ اجلىمٛ التالٗٛ ثي حٕهلا إىل حاه مجمٛ: ) (3  (دزدٛ 02)             . (  قبربهّ  ًيم  يالم  رب  مس  ف  ُعْد

 (دزدٛ 02)                                                    .      ألدمْ يف مجمٛ وفٗدٚ ( وفعٕاًل طلب -طنع ادعن املصادز الكمبٗٛ التالٗٛ )  (4

 درجة(  00 امأل الفراغ مبا يناسبه فينا يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك:) :يهثربنييهسؤيل             
 (دزدٛ 02) : ...............................................                                         (ألٌّاىيهلد)كتبت األلف المٍٗٛ وكصٕزٚ يف  (1

 (دزدٛ 02) :...............................................                                              ( عمٜ الططس ألٌّام  كتبت اهلىصٚ يف ) (2

 دزدات( 02) :...............................................             يف وعذي ٖأخر بأٔائن الكمىات يف(يه  رب مىٛ )ٌبخح عَ وعٍٜ ك (3

 دزدات( 02)                            :...............................................                     ( ألٌّامعجايُتبت التاء وبطٕطٛ يف )ك (4

 ( ي ربُ 14 ي  ( )هكّ  إ ربب  ص      34)   :يخرت يإل ربب  يه     , ثه ينصل رب إىل ويق  إ ربب ك   نرب  أتي  : هثيهثربيهسؤيل             

 :اضييف البٗت األٔه  (يهسربمعن) (1

 أ داود ذات ب داود وعٍٜ ج اضي فاعن د وبالغٛ اضي فاعن

 : البٗت السابع( يفخيفا)الفعن   (2

 أ وعتن ٌاقص ب وعتن أدٕف ج صخٗح وّىٕش د وجاهوعتن 

 :(ييس وصدز الفعن ) (3

ًٛ ج إزضاه د تساُضن ٌٛ ب وساضم  أ زضال

 درجة( 10: )الشؤال اآلتيأجب عن  ييبعرًب: يهص ي ة:
 بًااذا اضتعىن اال( لمكاتب عفٗف بٍّط٘، عمٜ واذا ٖعتىد اخلط الكٕيف، ٔمليخلّط يهع بّيوَ خاله قساءتك لدزع )

                                                                                                         ي  ( 164) :)يه ع  ( خربمسرًب
 درجة( 200): )مبا ال يزيد على عشرة أسطر( املوضوع اآلتي اكتب يف            -

عَ  ثًاتصف فْٗ حاه صدٖكك عٍدوا شزتْ، وتخّد وٕضٕعًاض صدٖكك حلادخ وسٔزٙ فرِبت لصٖازتْ، اكتب تعّس

 .وا غعست بْ يف ِرٓ الصٖازٚ الٍصائح اليت قدوتّا لْ، ٔاصفًا

 درجة( 00): اكتب يف املوضوع اآلتي             -
 .خطٕات كتابٛ املكابمٛ الصخفٗٛ الٍادخٛ قي بإعداد وكابمٛ صخفٗٛ وع ودٖس الػسكٛ العاوٛ لمىخسٔقات، وساعًٗا

**انتهت األسئلة**

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


