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ًعالمات(ًٙالتَّعبيرً)ً-أولًا
 ًعالمات(ًٙ)ًًًًًًًًًًلموضوَعْيِنًاآلتيين:ًأدبيَّةًتدورًَحْولًواحٍدًمنًاًمقالةًااكُتب 
 ."وِ سانِ لِ  تَ حْ تَ  بوءٌ خْ مَ  ءَ رْ مَ إن  الْ فوا؛ فَ رَ موا ُتعْ م  "تكَ : ))يقول أمير المؤمنين عمُي بن أبي طالٍب  (1)
ذا النساُء نشأن في أمي ة  يقول أحمد شوقي (2)  رضع الّرجال جيالًة وخموال  : وا 
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ًعالمة(ًٛٔ)ًاْلُمطالعةً-ثانياًا
 ً:)ل:ً)منًسورةًنوح ًعالمات(ًٙ)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالسُّؤالًاألوَّ
ًِإنِّيًَدَعْوتًُ﴿ ًَربِّ ًَوَنَيارااً)ًَقاَل ًِفرَارااً)ً(َ٘قْوِميًَلْيالا ًُدَعاِئيًِإلَّ ًَيِزْدُىْم ًَجَعُمواًَٙفَمْم ًَلُيْم ًِلَتْغِفَر ًَدَعْوُتُيْم نِّيًُكمََّما ًَواِ  ً )

( واًَواْسَتْكَبُرواًاْسِتْكَباراًا ً﴾(َٚأَصاِبَعُيْمًِفيًآَذاِنِيْمًَواْسَتْغَشْواًِثَياَبُيْمًَوَأَصرُّ
 ًَةًالتاليَةًليا:ًاألْسئمعنًاقرأًاآلياِتًالّسابقَة،ًثمًََّأِجِب 
)فرارًا(................، اْلَوْزَن الص رفي  لكممة  َتْغَشْوا(.............، ضد  كِمَمِة )اسْ  اْذُكْر مرادف (1)

 )عالمتان(ًًًًًًً    )َيِزْدُىْم(..................، َسَبَب َرْسِم اْلَيْمَزِة عمى نبرة في كممة )ُدعائي(.
 )عالمتان(ًًًًًًًًًًًًًًًًالس ابقِة:اْسَتخرج من اآلياِت  (2)

 ..................أْسموَب ِنداٍء، ُمَبيِّنًا َغَرَضُو.................................................................. - أ
 .................أْسموَب َقْصٍر، ذاِكرًا وسيَمَتُو.................................................................. - ب
 )عالمة(ًً         ؟﴾ِإنِّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوَنَياراً ﴿ما ِداللُة َقْوِلِو تعالى:  (3)

............................................................................................................ 
 )عالمة(ًًًًًًًًتشير إلى أحقي ة ا بالعبودي ة، وّضح ذلك. لقومو أدل ة -عميو السالم-قد َم نوٌح  (4)

........................................................................................................... 

                                                         

 
 
 
 
 

ًمٕٚٔٓ/ٕٔ/ًٙٔالتاريخ:-( 60):مجموعًالعالمات -ًم2017 - 2018امًالدراسـيًــــلمعً-لالدراسيًاألوًفصلـانًنيايةًالـامتح
 

 

 

 ــــــــطيـنـــــــــــــدولــــــــــــــةًفمس
 مــــــــةًوالتعــميــــوزارةًالتربيـــ

ً 

 مًــــةًوالتعميــريةًالتربيـــمدي
 ـزةغــــــــــــــــــــــــــــًـــــربــغــــــــــ

 الّتاسعًاألساسيًالصـــف:ً
 ًًًًالّمغــــةًالعربيَّـــــةالمبحــث:ً
 اعـــةًونصفًــسالزمـــن:ًً

 
 الطالب:
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 ً:الّنورسًالخريفيَّةالسُّؤاُلًالثّاني  عالمات(ًٗ)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(.)ىجرةًُ
َرةًًَالدَّمًًِنافوَرةًًَ"َلِكنًَّ ًِباْلِحنَّاءًًِالرَّْملًًَُفاْحَتَضنًًَُسؤاَلُو،ًُيْكِملًًَأنًًِْمنًًْأْسَرعًًَكاَنتًًَْصْدرِهًًِِمنًًْاْلُمَتَفجِّ ًَجَسَدهًًُاْلَمْفروُش

ريعًَ ًاْلَبْحِر."ًِبماءًًَِواْلَمْغسولًًَالصَّ
 )عالمة(ًًًًًًًًًًاألقواس:اختِر اإلجابَة الّصحيحَة مْن َبْيِن اْلَبدائِل اْلٌمعطاة داخَل  (1)
َرةَ اْلَمعنى الص رفيُّ لكممة ) - أ  َمْصدر ميمّي( –صيغُة مبالغة  –اْسُم َمْفعوٍل  –)اْسم فاعٍل      (: اْلُمتََفجِّ
 االستمتاع بجمال الن ورس( –الّسجن  –الغربة عن الوطن  – )صيد الس مك:قضى سعيٌد َخْمَس َسنواٍت ِمْن ُعمره في - ب
 )عالمة(ً   الص ريَع"؟ وما رأيك؟ َجَسَدهُ  اْلَمْفروُش ِباْلِحن اءِ  الر ْملُ  بـ )الحّناء( في َقْول الكاتب "َفاْحَتَضنَ ما المقصود  (2)

.............................................................................................................. 
ة؟مَن األمل،  -رغم معاناتو–د اإلنساُن الفمسطينيُّ "لْم ُيجر   (3)  ًعالمة()      كيف تحق ق ذلك مْن خالل القص 

.............................................................................................................. 
 )عالمة(....................................السٍّمك وَبْيَن َمْن َيصيُدهُ"؟إالَم َترمز عبارة "الفرق كبير بين َمْن يأكل  (4)
 عالمات(ًٛ)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:السُّؤاُلًالثّالث 
 األسئمةًاآلتية:عنًاستحضرًالموضوعاتًالواردَةًفيًكتابًالمطالعة،ًثمًَّأجبً -
 مّيز األساليب اآلتية:  (1)

  ........................................................َتَخْمَخَمْت أركاُن َنفسي. كمما تذك رُت اصفراَر وجوىيم - أ
 ...............................ما أشبَو اليوَم باألمس!..................................................... - ب

  ................................................................وّظف الت ركيب )َتْكتظُّ بـ( في جممة من إنشائك. (2)
  .............َوِنجاَدىا"، ما نوُع المحّسن البديعّي في العبارِة الّسابقة؟ ِوىاَدىا: اأْلْرَض  أَنْرتَ  ِإن كَ  اْلُمنيُر، اْلَقَمرُ  أيُّيا" (3)
خالل دراستك موضوع )الموت المترّبص عمى  . ما المقصوُد بالعبارة الّسابقة من"َمْن أِمَن اْلِعقاَب أساَء األدب" (4)

 ...................................................................................................الطُُّرقات(؟
ر َزْوُجيا َبين ثالَثِة خيارات، برأيك أ (5) ى عمى يُّيا كاَن األقسوجدْت َرْممة بنت أبي سفيان َنْفَسيا َبعد أْن تنص 

 ......................َنْفِسيا؟................................................................................
 ....................................راستك قّصة )سيرة القيد والقمم(؟..ِل دما المقصوُد بـ )األدب الُممتزم( ِمْن خال (6)
 .................عمى كبار الّسّن.................................................ممارسة الرياضة وّضح أثر  (7)
ة )شكرًا لك (8)   ................. ...................، اذكرىا..........سيدتي( ظاىرًة اجتماعي ة خطيرة..  تعالج قص 

ًعالمة(ًٕٔ)ًالنُّصوُصًاألدبيَّةً-ثالثاًا
 ًل:ً)من ًعالمات(ًٙ)ًًًًًًًًًًًًًًًًًً(:ًنّصًياًأحّبائيالسُّؤالًاألوَّ
 ًًالتيًتمييا.األسئمَةًعنًالشعرّيةًاآلتية،ًثمًَّأجبًًاألْسطرًَاقرأ
ً
ً
 

 

 )عالمةًونصف(..........، ضد  )ُيقّربُو(....، ُمْفرَد )أْحيان(......اختر من الّسطور الّشعرّية: مرادَف )ُمرتبطًا(... (1)
 دة(ـــةًواحــ)عالم............................................؟الّشاعُر ِمن أحّبائو في األسطر الّسابقةماذا طمب  (2)
 )نصفًعالمة(ًًًًًًًًًًبدا الّشاعُر في نياية القصيدة متفائاًل، اذُكِر اأْللفاَظ الّدال َة عمى ذلك.  (3)

............................................................................................................... 
 )نصفًعالمة(ًًًًًًًًًًًًوّضِح الجماَل في قول الّشاعِر: )جنون الشّر(. (4)

............................................................................................................... 

 أِحّبائيًياًَيْومًًٍذاتًًََسَنْأتي
 َقْوَلَتوًًُالَحقًًَُّيقولًًَُمْيلًًٍَعمى
 ُحْمماًاًأخرواَتْستًًََفال
 حيناًَتْسَتْعِجمواًَول

 ُرْكناًاًداِرناًفيًَفَكمًْ
 !ِبماضينا؟ًَمْرىوناًا...ًاألّيامًًَِعمى
 :َوآَلُتُيم...َزَمنً ًُيْقِصوًًَِلمًًُْىنا

،ًُجنونًُ  َمراميناًَتْسَحقًًَْلمًًْالشَّرِّ
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 دة(ـــةًواحــ)عالمًًًًًًًًًًًًًَفرِّْق في المعنى َبْيَن ما َتْحَتُو خّط: (5)
 سّيُد األخالق.............. اْلِحْممًُ..................................ُحْمماًا أخرواَتْستَ  َفال........................... 
 )عالمةًونصف(         اْنُثر األْسُطَر الشعري َة الّسابقَة بأْسموبَك األدبي  الخاّص.  (6)

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 ًعالمات(ًٙ)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:الثانيالسُّؤال 
 ًًاألسئمَةًالتيًتمييا.عنًالشعرّيةًاآلتية،ًثمًَّأجبًًاألبياتاقرأ
 
 

 
 
 

 (انعالمت)ًًًًًًًًًًًًًًاختِر اإلجابَة الّصحيحَة مْن َبْيِن اْلَبدائِل اْلٌمعطاة داخَل األقواس: (1)
 (ُىنا بالدي – ىّيا بالدي – ىي وبالدي – ىي بالدي)            : وردت األبيات الشعرية السابقة في نّص  - أ
 (طباق – جناس – سجع – ترادف)         (:حالوة، حالوتي)اْلُمحّسُن البديعيُّ في كممَتي - ب
 َأْفَعْمُت( –َأَفْعُت  –أَفْمُت  –)َفَعْمُت         الوزن الّصرفي لمفعل )أَجْبُت(:  - ت
 تمييز( –مفعوٌل بو ثانٍ  -مفعوٌل بو أّول  -)مفعوٌل بو      ":     َظَنْنتِ  َخَطأً إعراب كممة )خطأ( في قولو: " - ث

 )عالمة(         لَم أحب  الّشاعُر محبوبتُو كما تفيم من األبياِت الّسابقة؟  (2)
.................................................................................................................. 

 )عالمة(ًًًًًًًاعتمَد الّشاعُر أسموب الحوار في الكشف عْن جوانب الجمال في وطنو، ما رأيك؟ (3)
.................................................................................................................. 

 )عالمة(ًًًًًًًًًًًحّدِد العاطفة المسيطرَة عمى الّشاعر في األبيات الّسابقة. (4)
.................................................................................................................. 

 )عالمة(ًًًًًًًكبرياء المحبوبة ُمستمدٌّ من كبرياء الكرمل، اذكر من القصيدِة البيَت الّدال  عمى ذلك.  (5)
.................................................................................................................. 

ًعالمة(ًٕٔالنَّحوً)ً-رابعاًا
 ًًاآلتية،ًثمًأجبًعنًاألسئمةًالتيًتمييا:اقرأًالقطعة
، مطم ة عمى روضة من رياض الحبشة الن ضرة، وفي أحد أبيائو وفي قصر النجاشي الرابض عمى رابيٍة شجراءَ "

الفسيحة المزدانة بالنقوش الزاىية، المضاءة بالسُّرج النحاسية الوضاءة، المفروشة بفاخر الرياش، اجتمع وجوه الصحابة 
 في الحبشة". المقيمون

ًعالمات(ٗ)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاستخرجًمنًالفقرةًالسابقة: (ٔ)
 ........واذكر مصدره.......مزيدًا بحرفين. فعاًل ثالثياً  - أ

 ..........واذكر فعمو....ثالثي.. غير اسم فاعل لفعل - ب
 ...واذكر وزنو.................اسم مفعول.... - ت
 ........عميا....واذكر ف.......صيغة مبالغة..  - ث

ً)عالمتان(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاإلجابةًالصحيحةًمماًبينًاألقواس:اخترً (ٕ)
 اصفّر (    -ازدان        -أضاء       -) تفاخر       ل(:اه عمى وزن )افتعرُ دَ صْ اآلتية مَ  فعالِ من األ واحدٌ  - أ

 إرضاء (    -استرضاء      -تراٍض     -) ارتضاء          ) استرضى(: مصدر الفعل  - ب

ًقاَلتًْ لًِباْلَغرامًَسأْلُتكًَ: ًاأْلوَّ
ًَفأَجْبُتيا ًًَفَمْوِطنيًَظَنْنِت،ًَخَطأًا:
ًقاَلتًْ ًَكَحالَوتيًَحالَوةًأفيوًِ:

ًَفأَجْبتًُ ًَجماِلوًًَِبْعَضًًُكْنتًًِماًَلوًْ:
ً

ًلي؟ًَىواكًًََوُكلًًُّلي،ًَقْمبكًًَأَجميعًًُ
لًًِاْلَمكانًًِفيًُفؤاديًِمنًًُْىوًَ ًاأْلوَّ
ًوَتَجمُّمي؟ًَتَعطُّريًفيوًًِأنًًَّأمًْ
ً!ِلَتْنِزليًالُفؤادًًِىذاًفيًكْنتًًِما

ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
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اءةً (ٖ) ًعالمات(ٖ)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالزاىية(ً–استصحبًً-ً)الوضَّ
 ...........................................مثالثة.الفعل المجّرد لمصدر الثانية، و ألولى، و ا لمكممةِ  ىات الوزن الصرفي

ً)عالمتان(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمثِّلًلكلًمماًيأتيًفيًجممةًمنًإنشائك:ً (ٗ)
 ...........................................................................اختار(.......اسم مفعول من )  - أ
 .........................................اسم فاعل من )أقام(............................................. - ب

ً)عالمة(ًًًًًًًًًًأعربًماًتحتوًخطًفيماًيأتي: (٘)
 ...........................................................................بأخالقو دانالمز يعجبني الطالب  - أ
 ..............................................................................أىل الرأي حكمٌة. استشارةَ إن  - ب

ًعالمات(ًٙ)ًاإلمالء
 )عالمة(ًًًًًًًًًًًًًًًً(ًفيماًيأتي:بينًنوعً)ما (ٔ)
  ...............................................................﴾نايْ مَ عَ  مْ تُ دْ يِ شَ  مَ لِ  مْ ىِ مودِ جُ قالوا لِ وَ ﴿قال تعالى:  - أ

ل فيما ال يعنيك - ب  .....................................................................................ال تتدخ 
 )عالمة(ًًًًًًًبينًسببًكتابةًاليمزةًعمىًىيئتياًفيًالكمماتًاآلتية:ً (ٕ)

 ُكُفؤ .....................................ارتَأى.......................................................... 
بًاألخطاءًاإلمالئيةًفيماً (ٖ)  (ًعالمتان)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:تحتوًخطًّصوِّ

 ..................................................عمى الكرسي من شدة التعب.......... ردائوًالطالبنسي  - أ
 ...........................................لبحث األوضاع االقتصادية..........طارِءًكان لمحكومة اجتماع  - ب
 ........................................................................آدم، ال تأخذك الدنيا بزينتيا. ابنيا  - ت
 .........................................................رضي ا عنيا. طمحة ابنةقرأت عن سيرة عائشة  - ث

ً)عالمتان(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًمىًعميكًكتابةًصحيحةًامًْاكُتبًماًسيًُ (ٗ)
................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
ًعالمات(ًٙالبالغةً)ً-خامساًا

 عالمات(ًٗ)ًًًًًًًًًًًًًًًًأجبًعّماًيأتي: (ٔ)
 ............................................................................................عّرف اإليجاز. - أ
   .................................................................أربعَة أمور، عّددىا.ب اإليجازِ  يتحقق َجمالُ  - ب

ً)عالمتان(ًًًًًًًًًًًًًً:ًاآليتينًاآلتيتينوّضحًاإليجازًونوعوًفيً (ٕ)
ّنا لصادقونَواْلعيَر التي أقبمنا  ِفييا ُكّنا ال تي اْلَقْرَيةَ  َواْسألِ ﴿: َتعالى قالَ  - أ  (ٕٛسورةًيوسفً)       ﴾فييا وا 

................................................................................................................. 
 (ٜٚٔسورةًالبقرةً)         ﴾ولُكْم في القصاِص حياٌة يا أولي األلباب﴿قال تعالى:  - ب

................................................................................................................. 
 انتيتًاألسئمة،ًبالتوفيقًوالنَّجاح،،،


