
 

 

  االضم:                         املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                      

 :الشعبة                                            اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                   
 666الدزجة :              ظهرية دوام ال( 8102 – 8102التاسع األساسي )                                                           

 :حممد مودي اجلواهزي قاه الشاعس

                                  َكااااااة     ااااااٌ ْ إنَّااااااَ ِ  الّشااااااَِ يااااااَ ج  اااااال  . 1

              رُبااِرسْ دمشال رباًاع   ااب الب ام   هام     . 2

                                أ ِّ البالياااااااَ  َنكااااااا  نطااااااابَع  بنااااااا  ياااااااَ . 3

ِّ اباااااااَِش   براااااااَ  متاااااااصُِّمزاح اااااااْ  . 4                            نااااااا

                                                                                        ضااااخكَ ال قااااد  اااا َّ ال ومالناااام تيماااامُز. 5
.                           

 

                          ضاااااسالوَ إال  الااااار     َ كاااااَ   مل يااااادِز ماااااَ   

                  ضاااابَ و الاااارو  ال ااااَل   مااااَ اح قااااَ  

                أغ ااااااب ال أنااااااس   ت اانطااااااَِ  مع نكااااااَ   

                ال حملاااااااِو اضَّاااااااَقَ  مراااااااصالش ع ِمص قاااااااَ   

 َّ                         الااااادالنَ ال   ااااب أضااااامازوَ انطاااااخكَ  ناااا
. 

 درجة(  091األسئلة: )  

  درجة( 02)            (؟                                                                                        صبائم) وفسد(؟ ٔ وا ُصوَزت) وا وعٍٜ (1

 درجة( 02)                                                            يف الٍّّص:    امما ٖأت٘ إىل البٗت الّرٙ ٖتضّىٍّفكسٚ  اٌطب كنَّ (2

   اهلل عليٌم جبوهز ما فطزنا عليى من عظمة-    دعوة دمصق إىل الّصمود و حتّمل الصدائد - أ    

 (اتدرج 12)                                                           وَ فّىك البٗت الجالح, ٔضِّح داٌيب عظىٛ دوشل بسأٙ الّشاعس. (3

ّٕز الّشاعس حالتني لألعد (4  درجة( 02)     .اٞ قبن االعتداٞ عمٜ دوشل ٔ بعدٓ, ّٔضح كالًّ وٍّىا كىا ٔزد يف البٗت اخلاوظص

 درجة( 02)                                                                                   اشسح وعٍٜ البٗت السابع وَ الٍّّص شسحًا ٔافًٗا. (5

 (اتدرج 12)                                                                                   .يف البٗت اخلاوظجتّمٜ  ًاعاطفّٗ ًاشعٕزِات  (6

ّٕلْ إىل تشبْٗ بمٗغ فٗىا ٖأت٘: )  (7  درجة( 02)                                       (كالذهب يف األصالةدمصُق حّدد أزكاُ التشبْٗ, ثّي ح

ُْثّي ضيِّ حمّطًٍا بدٖعًٗا, األٔه اضتدسج وَ البٗت  (8  (اتدرج 12)                    .                                                         ٌَٕع

ٗاتاكتب مما حتفظ  (9 ٛ أب صّ :   ثالث ّص للشاعر حاتم الطائي ,    قيم اجتماعية وٌَ   درجة( 32)   للشاعر نديم محمد  الفالح و الزيف ٔأ وٌَ 

 (درجات 12)                            و احذر لنفضم من أنفاس نرياني        وقف لتنظز ما بي ال تلن عجال: اٌطب البٗت اآلت٘ إىل قاٟمْ (11

 درجة( 02)              : باحلسكات املٍاضبٛ اليت حتتّا خط كمىاتالىل ٔزقٛ إدابتك , ثّي اضبط أٔاخس إ اآلت٘اٌكن البٗت  (11

 و األرقـــا الضـــودو العيـــون  ملــــةريعانـــًا و خافقــًة           و  عصتــم دمصــق

 درجة( 011: )و التطبيققواعد اللغة 

  درجة( 02)                                                         ٌٕعْ.                          حّددوفعٕاًل بْ, ٔ الّجالح اضتدسج وَ البٗت  (1

ّٕهلا إىل حاه مجمٛ امسٗٛ (2   درجة( 02)                                                      .  اضتدسج وَ البٗت الّسابع حااًل وفسدٚ, ثّي ح

     (درجة 02)                                                        (هطل املطز) :بَّٗ ٌٕع الفعن باضتدداً املفعٕه املطمل يف اجلىمٛ التالٗٛ (3



 

 

  درجة( 02)                                                                                   ضيِّ املٍصٕبات اليت حتتّا خط يف اجلىمٛ التالٗٛ: (4

 يف سيادة معزفيت رغبًة مضزورًا, فاندفع إليوا كثريًااملطالعِة  صاعَةأحبُّ 

 درجة( 62)                                                           أعسب وا حتتْ خط إعساب وفسدات ٔوا بني قٕضني إعساب مجن.    (5

 درجة( 02)                                                                     اوأل الفساغ التال٘ مبا ٍٖاضبْ , ثي اٌكمْ إىل ٔزقٛ إدابتك: (6

 فعن. وصدزٓ......................................... (:مشَّق )-ب      ......................................... وشتل ٌٕعْ :(نياهلاسئ)-أ      

  (درجة 02)      إىل ٔزقٛ إدابتك:                                                                     ااخرت اإلدابٛ الصخٗخٛ مما بني قٕضني, ثّي اٌكمّ (7

 (        وعٍٜ داود  -وشتل  - ذات داود )اضي (:الصَّرب)-أ     

 (        بجالثٛ أحسف  - حبسفني  -حبسف   )فعن وصٖد  (:احرتق) -ب    

  (درجة 02)                               .(الباليا)كمىٛ آخس يف األلف ممدٔدٚ (, ٔ صبائم)عمٜ صٕزتّا يف كمىٛ  اهلىصٚضبب كتابٛ عّمن  (8

 ( درجة 51القراءة : )

  :وا ٖأت٘ "حٍّا وٍٗٛ" لألدٖب  ودٍٖيت, حتّٗٛ أخسٝ( إىل الالذقٗٛ)وكالٛ داٞ يف 

 «. حّب  ل بخس ال حي َج إىل شرَد , ن يب و  شرَدت , غري أنَّ البخس حمبمبَع ال يبكب ت املَ ل, إنَّه ت ذات  ظسف مهَن ال شمَن» 

 درجة( 02)                               لْ؟ٔ واذا أعطٜ واٞ البخس  ؟وا املكصٕد بكّن وَ املكاُ ٔ الّصواُ كىا بٍّّٗىا الكاتب (1

 (اتدرج 12)                                                                             .يبقى, شوادة : الكمىتني اآلتٗتني وا ٔشُ كن وَ (2

 درجة( 02)                                                 ٔزٔدِا يف وعذي ٖأخر بأٔاٟن الكمىات.ٔفل   مطلق أَٖ جتد وعٍٜ كمىٛ  (3

  درجة( 011:  )االختياريالتعبري 

 أخٕك طبٗب وتىّٗص ٔ خممص يف وٍّتْ, أ  

 (.التكَٕٖ الّجكايف ٔاالدتىاع٘  اجلاٌب وساعًٗا: )الراتٗٛ تتخّدخ فْٗ عَ ضريتْ اكتب وٕضٕعًا    

ُِّٕٕ مجاهلا, فطاٞك ذلك املٍظس, زأٖت أطفااًل ٖعبجُٕ حبدٖكٛ عاّوٛ, ٔ     ٖش

 اكتب وٕضٕعًا تصف فْٗ ذلك املشّد, وبًٍِّا ضسٔزٚ احلفاظ عمٜ احلداٟل العاوٛ, ٔ عٕاقب العبح بّا.     

  درجة( 01:  )االجباريالتعبري 

ًٌِّٕا األضمٕب بني الطسد ٔ    احلٕاز.اكتب مبا ال ٖصٖد عَ عشسٚ أضطس:  قصٛ تتخّدخ فّٗا عَ طفن وشسَّد وم

 

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