
 

 

  االسم:                         املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                      

 :الشعبة                                            اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                   
 066الدرجة :              ظهرية دوام ال( 0200 – 0202التاسع األساسي )                                                           

 قاي اهشاعس:

                                  سييييييا    اييييييا بياُييييييًارّدي عوييييييّ  . 1
                           ًيييّ هيييهو  يويييُ  هه ييي هد  بُيييا    يبييي مل . 2
                                يف كيييي ٍر ههشيييي   فٌييييا  يييي    بػيييي    . 3
                           ًلاُتيييي أكيييي َ بعيييي َ عويييي   فيييييٍُ  . 4
5 .     ِ                                                                                         يعييييبش ههشيييي   ًييييا رهعيييي   اسيييي

.                           

 

 ّّ ْ  بييي  ًيييّ ب ييي ًا  ايييا   ضييي                           ههزًيييا
ْ  ٌ يييييد  ًِيييي   يييي  ُ اييييا  إال                   ههبيييييا

                ُ يي  بيي  ًييا مبيي ا  ًيي  ًٌييا  يي  ا    أ
                 تيييأ رأٌ  عويييأ هدفيييان  ييي  ر ايييا  
ّو يف ٌ يي   ههييهي  باييا                              ٌيعييه   هنشيي

. 

 هه ٍُ ٌ ههتاويى ٌ هن ظ: أٌاًل: 
  در ا  14در ة  مهلّى إ ابة  اياة  44م   :هخرت هإل ابة ههصاياة, ثٍ هُعوُا إىل ٌر ة إ ابتم فيٌا يأت   :هدٌيههش هي        

ّّكوٌٞ ) ضد  1  : (ض

 أ أٙكّ ب خبى ج قبى د ََُسَك

 :( ٓٛ فلسٝ اهبٚتههبياْ ًت ة  ود ههشاع )  2

 أ األٗي ب اهجاُٛ ج اهجاهح د اهسابع

ًَعّع  3  :ٍّ اهشاعس يف اهبٚت اهسابع 

 أ ًلاُٞ اهشعس ٛٙعو ب تستفع ًلاُتٕ باهشعس ج اهِذَ٘ اهشعس مبساتب٠ ٙس د (ج)أ( ٗ )

   ًايًشاع هاًلي  ًبتيي   ًِييٌأك              ًايي هعي ع هبتييي  يبتييد ههش ييأ  :أب٘ اضخاقاهشاعس ٙك٘ي   4

  :املعِٟ املشرتن بني ٓرا اهبٚت ٗاهبٚت اهجاهح ًّ اهِص

 كالٌٓا ِٙفٚاْ عِٕ

  اهلالَ املبتري
 د

اْ بكالٌٓا حي

 يف اهشعس اإلبداع
 ج

 كالٌٓا ٙتدوصاْ ًّ

 اهلٌَ٘ 
 أ كالٌٓا حيباْ اهشعس ب

 درجة( 130أجب على األسئلة اآلتية: ) :ههثاُ ههش هي              
 (ٞدزد 02)                                                                        ًا اهِتٚذٞ اهيت ت٘صى إهٚٔا اهشاعس يف اهبٚت اهجاهح؟  1

ّٚ ,اهشعس قادز عوٟ تغٚري امل٘اقف  2  (ٞدزد 02) .                                                     ّ ذهم ًّ خالي اهبٚت اخلاًظب

 (ٞدزد 02)                                                                                        .شسحًا ٗافًٚاًّ اهِّّص اشسح اهبٚت األٗي   3

 (ٞدزد 02)                                                .(ًواٌة ًيشو ْأٗ )( ههِاع رو)اكتب ثالثٞ أبٚات ًّ إحد٠ اهكصٚدتني:   4

 (ٞدزد 02)                      ارـــان كبـــلء الزمـاس مــألو      ارــاء كبـه البىـزات مـمعجاُطب اهبٚت اآلتٛ إىل قا٢وٕ:    5

 اُكى ًا ٙوٛ إىل ٗزقٞ اإلدابٞ, ثٍ اضبط أٗاخس اهلوٌات اهيت حتتٔا خط   6

 مث
 
 ـكوم ـالقل ــ

 
 (ٞدزد 02)                                                       دارــاقتة وـحكم لیـمتثه ــفي        بــعجييء ـش ل

 درجة(  00 امأل الفراغ مبا يناسبه فينا يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك:) :هدٌيههش هي ثاُيًا: ههتهٌق هجلٌاه :     
 (ٞدزد 02)                             ...... ......................: أداتٕ...... ................ٓ٘: ...... األٗييف اهبٚت اهغاهب اهشع٘ز اهعاطفٛ   1

 ( ٞدزد 02)                            ...... ......................:  ًٕجاه...... ......................: اخلاًظاملعِٜ٘ يف اهبٚت احملطِّّ اهبدٙعٛ   2

ًْا ّّض: )يف ق٘ي اهشاعس  3 ِٞٚ( ههز ل  ًٝ ٕ حمرٗفٗ .,: ..........املشبٕ, اضتعاز ٕ ب ّ املشب  ًٛ ٜ بك ٗاهر  ْ ٘ اإلُطا ٘اشًٕ ٓ  (ٞدزد 02 ) :....... ه

 (أعذب:  زاع) 



 

 

 درجة(  130أجب عن األسئلة اآلتية: ) :هدٌيههش هي ثاهثًا:   هع  ههوػة:     
 دزدٞ( 02)                       إعساب ًفسدات, ًٗا بني ق٘ضني إعساب مجى.                    ًّ اهِص أعسب ًا حتتٕ خّط   1

 (دزدٞ 02)                               ( ٌ ف همل وٍ ي تد  بِتائج  اب )  :حاي ًفسدحدد احلاي يف اجلٌوٞ األتٚٞ ثٍ ح٘هٕ إىل   2

 (دزدٞ 02)                        .  (باهِجاح رغبًة درس ههطاهد  بى هالًتااْ درهسًة: )ٔاتٚٞ ٗمّسد األمسا١ املِص٘بٞ يف اجلٌوٞ اآلحد  3

 (دزدٞ 02)                                                                                      .(ههطبي ة ه هْأر   ): ح٘ي ًا حتتٕ خط إىل متٚص   4

 درجة(  00 امأل الفراغ مبا يناسبه فينا يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك:) :ههثاُ ههش هي             
 (دزدٞ 02) ..........   ...............: ًع ًساعاٝ ............................: ٗا٢ى اهلوٌات يف بابأخر بأ( يف ًعذٍ ٙههبياْجند ًعِٟ )  1

 (دزدٞ 02)                          :...............................................       عوٟ ٗاٗ ألُٔا( ف هد) كتبت اهلٌصٝ املت٘ضطٞ يف كوٌٞ  2

 (دزدٞ 02)                                        :...............................................          ألُٔا (وهّه)كتبت اهتا١ ًسب٘طٞ يف كوٌٞ   3

                           (دزدٞ 02)       :...............................................                               ( ألُٔااب )كتبت األهف اهوِٚٞ ًكص٘زٝ يف كوٌٞ   4

 در ا   14در ة  مهلّى إ ابة  اياة  34م   :هخرت هإل ابة ههصاياة, ثٍ هُعوُا إىل ٌر ة إ ابتم فيٌا يأت   :ههش هي ههثاهث 

 :( اضٍهنشّ)  1

 أ داًد ذات ب داًد ًعِٟ ج صفٞ ًشبٔٞ د ًباهغٞ اضٍ فاعى

َو)اهفعى    2  :ًصدزٖ( أك و

 أ تلسٍٙ ب كسَ ج تلازَ د إكساَ

 :(يوُ اهفعى )  3

 أ ضامل حٚصخ ب ًعتى أد٘ف ج ًعتى ُاقص د ًصٙد حبسف

 درجة( 30: )الشؤال اآلتيأجب عن  رهب ًا: ههع هءو:
ّٚ ٗ, د أُ٘اع اخلط٘ط اهعسبٚٞعّد  ؟صات خط اهسقعّٞ ًّٚب

 درجة( 100): اكتب يف املوضوع اآلتي )مبا ال يزيد على عشرة أسطر(   :خاًشًا مههت ب  
  ,ثاز يف بودنٓوم إىل أحد اآلأقٌت بسحوٞ ًع 

 .ٗادبِا يف احلفاظ عوٕٚ ًِاساخ ًبّٚٚٞ اآلثاز يف حفغ اهّتٌٓأ اكتب ً٘ض٘عا تصف فٕٚ ًا شآدتٕ ًربشًا

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