
            الّصّف الّتاسع األساسيّ        لغة عربّيةامتحان 
 ..جوموطن النّ 

وموطن الفراشات والعصافري املرفرفة على أغصانه، تفوح منن هواهنه  جوم هووطن الن  هذا الوطن!  أمجل ما
م ناهرنا  هننا و نني. وطنن اباناا املسم نة بقررلنا ل نراهه، تنر  الن نراهحة أريج صنوبره القنمي  بعرنر متنات ال  ن

ذي شنلمي ودد  امخ ال نيف ملمي الوادي احلاضن يف ملناده رنرا  ملناًرا  ال الاحنر. هنو وطنن الانارو  وأر ه ال  ن
ة لننه، م ننا مه هننا م نا ة القلننوحل ا ا نن ،دون أننم  م ننا مه بعلنن  احل نناحل، ويف احلقيقنةاألناينا.. وطننن،  ننمي  

وعننن العننيه فيننه مكننرهني وهننارهني هننذه  ذين ان ننلاوا عنننهال نن  ننميودا . تعرفننه أفتننمي  أبناهننههلننا يت د تعننر  وال نن
 ،بعطفنهت هنابحل،   يعنودون الينه بللفنة، فيغرنره  يت أبعنميم  عننه، ملمجتنني ال وطنن م   نة ال نالغربة الق نري  

 ويضر ل  ال  ضنه المي افئ.
 ..ةات واملوسنوعات العاملي نغناحل الكانار، املكموبنة أؤنا ه  يف  نواميل الل  عرا. والكم نوطن األدبا. وال  ن... 

واهن  يف شعاه مجيع الط  منوبج عاملا  للعيه امل رت ،  يث خيمصر . بقيرمه وأمه ي مهوطن صغري حبجره، هاري 
  ...و ال ياسةأق بينل  املوت ويفر   ،مي أبنا.ه احليا ة، تو   واألديان ال راوي  

ة حبننرا  مننن يف مكمااتننه الغني نن  يننث  ننمي الوافننمي... املعاصننر ة يف صننحرا. الفكننر العننر   هننو وا ننة فكري نن... 
 ار  والعلوم...املع

هذا الوطن بأيمييك ، هنذا  رواتميم  أخر  ب كاهينك  القميمية ابمييمي ، ود     ا لانان مر  تذحبو ا بعمي: فس وأم  
نننوده الض نننالنننوطن ال ننن ننن واهلنننام   روري  ذي ه ننناه اا مجننناد  منننا بعنننميه منننن مجننناا، د ت يلنننوا ًو رق احلننناهر يف هنننذا ال  

نننه لنننا ع بننمييلود نننا، يلا  نناةبالن   «الننوطن احليننا »ه فيننه، واعلرننوا أن نن اإلن ننانحل، ود تقضننوا عليننه وعلننى املعننذ  
  وطن ا.

 (نقاًل عن اإلنترنت) عاصم ستيتيه
 عالمة( 63)حليل: أسئلة الت  

 (3).ص  رت يف الن  ر  لن ص  من خسا  اشيمه، وابهر ما تعنيه عسمة الو  )...( ال يت تكعر   ان 1
 (3)اآلتية: الص ور األدبي ةعلى مابا تميا  هل  من ن 2
 .وموطن الفراشات والعصافري املرفرفة على أغصانه جوم هووطن الن  ن 

 ن تر  الن وم ناهر ا هنا يف ملمي الوادي.
 ن وطن ابااا املسم ة بقررلا ل راهه.

نننن أشنننار الكاتننن  يف املقطنننع األو ا ال م نننكلة يعننناي منلنننا لاننننان. منننا هنننا هنننذه امل نننكلة  ابهنننر  س نننة منننن 3
 (4)أسااهبا 



 (4)ن وطنك  وملابا هل تفض ل أن يكون لك بمييل م ن4
 واملوسننوعات الل غننات يف  ننواميل ننن مننابا يعننك أن تكننون أؤننا. الكم نناحل واألدبننا. وال  ننعرا. الل اننناني ني مكموبننة  5

 (2)العاملي ة 
 (4)ن يف املقطع الث اي طااق ومقابلة.  مي دمها، وابهر وظيفة هل  منلرا.6
 (3).عليهال ة من امل ش رات المي   ما الن وع األد   هلذا الن ص   ابهر ا ننين 7
ننننا. يف املقطننننع األخننننري عاننننار : د تننننذحبوا لانننننانننننن 7  ًننننا. يف املقطننننع األو ا عاننننار : د تعننننر  هلننننا  ننننميود ا. ًو

 (2)بأيمييك .
 ن ما الفرق بني )د( يف ابرلة األول، و)د( يف ابرلة الث انية.

 (3)باحلرهات املناساة.ابرل اآلتية  هلراتن  ر   أواخر  8
ننهننو   ...ةغننات واملوسننوعات العاملي نناحل الكاننار، املكموبننة أؤننا ه  يف  ننواميل الل  عرا. والكم ننوطننن األدبننا. وال  

نواهن  واألدينان ال نراوي  يف شنعاه مجينع الط   رت ،  يث خيمصر منوبج عاملا  للعيه امل  ،مي أبننا.ه احلينا ة، تو  
 ..و ال ياسةأق بينل  املوت ويفر  
 (3).(تذحبوا)ما ن بمييل ن ن أعرحل يف الن ص  ما  مه خط .11
  (5)ن يقوا ال  اعر:11

 الك  سوى ع   وقلبي ال يود   يا وطني فداك   العين   سواد  
 .وصميره وعج ه   عري  همابة  عروضي ة، مع رمو ه وتفعيسته وحبره وروي ه و افيمهاهم  الايت ال

*** 
 

 عالمة( 42):عبير الكتابيّ الت  في 
 ما عرفت يوم ا غري ال  روخ واإلبا.... صر ترفر  فوق ربوع  ان ه يوم ادسمقسا.. ها ها أعسم الن  

نننميانيفا تعننح  فينننه عنننن  ا نننك لوطنننك يف  ينننوم ادسنننمقسا، وعننن م ننناعر  يف هنننذا الينننوم اهمنن  موضنننوع ا ًو
 العظي ...

 


