
 

 

  االسه:                         الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                    

 :الشعبة                                            اللغــــــــــة العربيـــــــة                                                                                                                                   
 666الدرجة :              الصباحيالدوام ( 1029 – 1028التاسع األساسي )                                                           

 َتُّٓيًا ايًكاء باحملبوبة: مجَل بجَنة قاٍ ايشاعس

                                  ىيغيِِِِِِِّّّّّّّب ه   شِِِِِِِّّّّّّّ ُّ ي ألحفُِِِِِِِّّّّّّّ إى ِِِِِِِّّّّّّّ. 1 

2 .ٌُ                 م سًِِِِِِّّّّّّا ال أرى لِِِِِِِّّّّّّ   ِِِِِِّّّّّّ ٌو    ِِِِِِّّّّّّ 

                                ً مًِِِِّّّّ ا ِِِِّّّّ ى تعمنِِِِّّّّ  جِِِِّّّّ  أجِِِِّّّّ   لِِِِّّّّ. 3

                           ط ئعًِِِِِّّّّّ  ِ ي ٍح ُتِِِِِّّّّّال حتشِِِِِّّّّّ  أى ِِِِِّّّّّ. 4

                                                                                        الِِِِّّّّتع يتعِِِِّّّّد ي   مِِِِّّّّ  أىِِِِّّّّ   ال  َِِِِّّّّد. 5
.                           

 

                          تك عأٌ ُتِِِِِِّّّّّّ لِِِِِِّّّّّّ  تعمنِِِِِِّّّّّّ    ِِِِِِّّّّّّ  ح  

                   َشِِِِِِِِّّّّّّّّكأ أ  ىمتقِِِِِِِِّّّّّّّّي  يُِِِِِِِِّّّّّّّّ  مِِِِِِِِّّّّّّّّي   

ٌِ ِت ألعِِِِِِّّّّّّتر                  تعِِِِِِّّّّّّترع مل    لظمنِِِِِِّّّّّّ  إ

ٌِ َع، رائِِِِِِّّّّّكعنُِِِِِّّّّّ ث، َلحِِِِِّّّّّد                   َحِِِِِّّّّّ عُت أ

                        ِ نِطِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّمل ُت ح  ةسِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ إال كِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ ِ 
. 

  درجة( 091)األسئلة:   
  (اتدرج 10)                                                                                       (؟              الربق) مجع(؟ و َا أجن) َا َعٓى (1

2) َّ ُّٓٗفهسة  اْطب ن  درجة( 20)                                                           يف ايّّٓص:    امما يأتي إىل ايبيت ايّري يتض

   عند تعّذر الٌصال الشمن على الصاعز قلث-يب  بريى اللباحملبٌبة للصاعز مزهٌنة مبعزفة حمضاحمة -يأ    

 درجة( 20)                         ؟                                    ًُخبوبةيدييًني عًى حمبة ايشاعس ايهبرية ات َٔ ايبيت األوٍ ٖ (3

 درجة( 20)     ؟ة اييت دافع بٗا عٔ ْفط٘طبٗا احملبوبة إيي٘؟ وَا احلّذَٓا ايتُٗة اييت خيشى ايشاعس إٔ ت ,َٔ فُٗو ايبيت ايسابع (4
 درجة( 20)                                                                               َٔ ايّّٓص شسحًا وافيًا. اخلاَظاشسح َعٓى ايبيت  (5

 (اتدرج 10)                                                                                     .ى يف ايبيت ايجاْيجتًّ ًاعاطفّي ًاشعوز ٖاِت (6

ِّ حّوي٘ إىل تشبي٘ بًيغ فيُا يأتي: )حّدد أزنإ ايتشبي٘,  (7  درجة( 20)                          (       يف إصعاد النفٌِس ة كالعبرِياحملّبث

ُ٘ و اذنسحمّطًٓا بديعيًا,  ايّجايحاضتدسج َٔ ايبيت  (8  (اتدرج 10)                  .                                                       ْوَع

 درجة( 30)                                                                    :َٔ إحدى ايكصيدتني اآلتيتني ثالثة أبياتانتب مما حتفظ  (9
 .ايبوصريييًشاعس    رصٌل اهلدى -يب , ايسوَييًشاعس ابٔ   طٌاي الزدى-يأ    

 (اتدرج 10)                                جاهـــدِت يف مضـــض الصــــدا                ئــِد ال التـــٌاَء ًال هجــــٌد ي إىل قائً٘: تْطب ايبيت اآلا (11
 درجة( 20)                                        :         بايّشهٌ هًُات اياضبط أواخس  وإىل وزقة إدابتو ,  اآلتياْكٌ ايبيت  (11

 ٍــا مٌصـــَه العطـــز إلـى الشهـــز عـــاد       أقبلـــت فــُ املٌعـــد ٍا شوــــزساد
 درجة( 011): و التطبيققواعد اللغة ثانيًا: 

  درجة( 20)                                                 .                                اضتدسج َٔ ايبيت األوٍ َفعوال ب٘, واذنس ْوع٘ (1

  (اتدرج 10)                                 .  ثِ اذنس ْوع٘,  (سهار شزفتناأفزاشة تطري فٌق  تشاهد) حدد ايٓعت يف اجلًُة اآلتية: (2

ا يأتي: (3  درجة( 20)  .ايضبط ايصخيح ًاَساعي (.ما أفعلى!) صيغة ًاَطتددَ( التقى الصاعز اجلنوٌر يف أمضَة شعزٍة) تعذب َٔ ايفعٌ ايوازد فُي

                                                                 درجة( 30)                               :حوٍ األعداد املوضوعة بني ايكوضني إىل نًُات َهتوبة, واضبطٗا بايشهٌ فيُا يأتي (4

 .شعزًٍا نصًا( 17مقاالت ً ) (11)يف كتاب اللغة العزبَة 

 درجة( 60)                                       .  أعسب َٔ ايٓص َا وضع حتت٘ خط إعساب َفسدات, وَا بني قوضني إعساب مجٌ (5

 :     رفردا شرح امل
 .مفزع :عرائ



 

 

 درجة( 20)                                                                     اَأل ايفساغ ايتايي مبا يٓاضب٘ , ثِ اْكً٘ إىل وزقة إدابتو: (6

 .........................................اضِ ايفاعٌ َٓ٘فعٌ.  (:مطَزأ )-ب      ......................................... َشتل ْوع٘  اضِ:(مْزَصل)-أ      

ِّ اْكًٗايا بني اخرت اإلدابة ايصخيخة مّم (7   (درجة 20)       إىل وزقة إدابتو:                                                                 اكوضني, ث

 (          َشتّل -   داَد َعٓى -     اتداَد ّذ  ) اضِ  (:الٌعد)-أ     

ٌّ  )فعٌ  (:ٍلٌن) -ب     ٌّ  -    دوفأ َعت  (         ضامل حخيص -    َجاٍ َعت

  (درجة 20)                                                   .(ِتْرَذَع) وايتاء املبطوطة يف نًُة(, رائع)ٌ نتابة اهلُصة عًى صوزتٗا يف نًُة عًّ (8

 ( درجة 51) القراءة :ثالثًا: 

  ( َا يأتي:باحجة البادٍة)يف ّْص داء 

ٌَ امل أة »  ٍَ ِت  تح   ٍ ...... ام أةجمتنعَ ،    ىِ  أ ل    مة يف  امل   ة نَمِ  ممُ   مى أٌ ت    «.ج 

ًَََْو حفين ْاصف يف اجملايني ايجكايف و األدبي؟ (1  درجة( 20)                                                              َا أِٖ مثسات 

 (اتدرج 10)                                                                                          .اضبط بايشهٌ ايهًُات اييت حتتٗا خط (2

 درجة( 20)                                              ؟يف َعذِ يأخر بأواخس ايهًُات  جاَهَزْتينيف تبخح عٔ َعٓى نًُة  (3
  (درجة 011االختياري : )التعبري أ(  رابعًا: التعبري :

 : مً امل ض    اآلتي   احداكتب يف 

  :امل ض ع األ ل (1

 صٖا.ًكياّ باألعُاٍ اييت نإ يٓذيو عت َع أبٓاء حّية طازئة, فتطّوو يظسوف صخّيظافة عٔ حّيب عاٌَ ايّٓتغّي

 ة ايتعاوٕ يف حتكيل ذيو اهلدف.أُّٖي ة, َربشًاضسوزة احلفاظ عًى بيئتٓا ْظيفة ْكّي ًٓاتصف في٘ َا قُتِ ب٘, َبّي انتب َوضوعًا

  الث ىي:امل ض ع  (2

فطّي ًُ٘ يف ايّش وقع عاٌَ يف صساعْ   . َغسيًا ًاَادّي َت ي٘ عسضًاقّديدة سنة ددشوااليتخام ب ,يصاحبٗا ايوفاء ِّٔهسنة اييت ُيبني تسى ع

 .سد واحلوازيف أضًوب عسض احلوادخ بني ايّط ًاعة قصرية عٔ ذيو ايعاٌَ َّٓوانتب قّص

  (درجة 01: ) االجباريالتعبري ب(                                   

 .عٓاصس نتابة ايطًب أليعاب ايكوى َساعيًابًا ّزديطًب في٘ ايعٌُ َ ياضّيادي ايّسبيع( إىل َديس ايّٓزٗ٘ )يوّد ًاانتب طًب

 **األماني بالتوفيقانتهت األسئلة....مع أطيب **
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