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 باسمه تعالى
                                            

 : لغة عربيّة  الماّدة

 ساعتان: المّدة                                                           التّاسع األساسيّ  :الّصفّّ
 

 اء نّص متماسك.إنش  -ولغويّة  توظيف مكتسبات نحويّة   -  فهم نّص وتحليلهّ -قراءة صورة  الكفاية:
 

ّةيّ هرةّالبرّ لزّ ا
ّالصّ )ونسائم الحقل  ،ة رائعةي  إزاءها، زهرة بر   وقفت   -1 ّرأسها  (غيرتداعب

ولكن  ...وال أصوات معك رة ناشزة حيث ال همس   وقفت  ؛ األريج منها فيفوح
في  تسر  حكايتهاخلتها لمكان، ا بروعة بخيالي المأخوذو موسيقى رائعة؛ 

 .صوتيقلبي قبل بيتحد ث ا ي لسان  خذ من قلمني، وتت  أذ
 

بيعة، ها الط  في بال أم  راب تحت الت  فكرة بعد أن كانت  ،بيعائع القادم مع موكب الر  قفت مأخوذ ا بجمالها الر  و   -2
 تاء القارس، ورياحه الهوجاء.ا عليها من فتك الش  تبح بها خوف   لم

بيعمع  رأيتها -3 رادة الحياة تتحر   ،قدوم الر  يل مس والل  حيث الش  إلى أعلى،  هادفعتو رة، غيالص   صلهاافي مفك وا 
نت اكت رى هل . ظر من نافذة شاهقةكطفل ال يجرؤ على الن   ،ينلت مغمضة العيناألمر ظ  ل أو   ..والكائنات.
ا ا فشيئ  شيئ  فتتفت ح  لتوقظها هانرك أجفاففيقة تالر  أصابع الفجر و  ،لكن ما أروعها ا ينتظرها؟! ال أدري!خائفة مم  

 نيا!ى الد  عل
ي ةما أراه  أجملّ  ما... ه  الل  يا  -4 ها بيعة! هنا صخرة تلقي عليالط   ها به أم هاتعد  ما  وما أروع! في هذه الز هرة البر 
باب بشوق رع إلى الش  تنمو كطفلة تس.. .سيم رذاذه فتنتعش وتنمومع الن   هايرسل إلي ، وهناك جدولأتدف  فت ظلا 
 ي قامتها آثار غبطة!تنتصب وف زهرة  يا لها  ...وأمل

عليه، من ماء وغذاء  لبه بنات جنسها قد حصلت  طما ت وكل  ، متفت حة مكتملة مكتفية حين تصبح هاأرا  -5
 تشارك ما حولها ، فلعلى ذاتها نطويتأن  ... وبعد كل  هذا، كيف لهاجميل ساحر وهواء وبهاء بلقاء كل  
 ! ضحية؟بمهرجان العطاء والت  

ة شكر إلى سيم تحي  رسلها بيد الن  ت، ثم (تنهمكّبإعدادّعطورها)حين  تغمرهاس غبطة كبرىأن   تأم لها فأحس  أ  -6
جناح يتمس ح  لكل   أسبر أعماق أعماق قلبها، فأراها تنحني بملء إرادتها ...ط بها من كائناتمن وما يحي كل  

ها وقب لتها في ثغرها... وكيف نحلة بين أوراق (1).. ال تعترض إن غل تواء.ا من غذاء ودليجعل منه بعض   بغبارها
 ها هي فعل محب ة؟!نيا كل  مت قد عرفت أن  الد  اما د لها أن تعترض،

دا من الط  مشيت بالخيال عائدا إلى عالمي اإلنساني    -7 عم ون   ؛هرة بنصائح ال تحصىنتها الز  بيعة واب، مزو 
ب ر ما أروعها الن صائح، و  فتنه دت  ؛د صداه في روحيوترد  بي بقلوكانت كلمتها األخيرة أجمل ما سمعت ! اع 

ّّ!نيا هي فعل محب ةالد   أن   ونعرفي البشر : ليتوهتفت
  بتصر فّ-منّكتابّأناّأؤل فّّ

ّقراءةّمتأن ية،ّثم ّأجبّعنّاألسئلة ّ)يستحسنّاإلجابةّعلىّاألسئلةّالمطروحةّبحسبّتسلسلها(.ّتأم لّالص ورة،ّواقرأّالن ص 
  

                                                 
لتغل ت:ّّ(1ّ)  دخلتّوتوغ 
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 ّو ّوثالثونّعالمة(                                 :   هتحليلأو اًل:ّفيّفهمّالن ص   )ست 
 

ورة جي د ا، ثم  عب ر عم ا توحيه لك بفقرة من تأليفك، ال تتجاوز ثلثة أسطر. -1  )ثالثّعالمات(       تأم ل الص 

، وبي ن كيف تستدل  عليه، محد د ا موضوع الوصف. -2  (ونصفّعالمة)ّّّّّّّّّّّ      عي ن الواصف في الن ص 

 باالستناد إلى الفقرة األولى: -3

ور،  - أ د ا على كل  حاس ةحد د الحواس  ال تي وظ فها الكاتب اللتقاط الص   ونصف(ّ)عالمة      .وأ عط  شاه 

 )عالمتان(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.، مرك ز ا على انفعاالتهأمام الز هرة البر ي ة ادرس الحالة ال تي يعيشها الكاتب - ب

 ()عالمةّونصفّّّّّّّّّّّّأم ها... ورياحه الهوجاء." في بال فكرةاشرح داللة: "كانت  -4

 الفقرة الث الثة:باالستناد إلى  -5

ز بمؤش رين، ن ص  مط البن العلقة ، مبي ن اهااألفعال وزمنصيغة  علىالغالب حد د  - أ  ؟آخرين ثم  عز 
  )عالمتان(                      

ا وظيفتها ودورها في تصويرصورتين بياني تين مختلفتين، وسم  استخرج  - ب  كل  صورة شارح 
 ()ثالثّعالمات            والدة الز هرة.         

( الحقل المعجمي  للط بيعة الفقرتين الخامسة والس ادسة استخرج من -6 بما  علقتهوبي ن ، )ي كتفى بست 
 )ثالثّعالمات(رك تجاهها.     الز هرة البر ي ة بعد اكتمالها وتفت حها. ثم  عب ر عن انطباعاتك ومشاعستعيشه 

 ()عالمةّّّّّّّ"ّ..وال أصوات معك رة همس  ّالّ: "وقفت حيثوعملها ووظيفتها فيحد د نوع "ال"  -7
، واشرح داللته ووظيفته الت عبيري ة في كل  مر ة. -8  )ثالثّعالمات(ّّّّّّّّاستخرج ما ورد من استفهام في الن ص 
 ثم   ،عة؟ اشرح مرك ز ا على الر سالة ال تي أراد إيصالهاكيف تأث ر الكاتب بما تعل مه من الط بي -9

ا.  )ثالثّعالمات(                      بي ن إلى أي  مدى تؤي ده الر أي، مسو غ 
 )ثالثّعالمات(ّ فعل محب ة!" ...مشيت بالخيال : "األخيرة اضبط بالش كل الت ام أواخر الكلمات في الفقرة -11
ّ()أربعّعالماتّونصف     ات، واذكر محل  ما بين قوسين، مبي ن ا وظيفته. أعرب ما تحته خط  إعراب مفرد -11

در قط عه وفع له، وعي ن:، ثم  اعروضيا اكتب البيت  -12 وي  و  البحرو  العجزو  الص   )أربعّعالمات(ّّّّّ.القافيةو  الر 

                                                              

نان ك  ّّّّّّّّّّّّّ ر         ح  ط  بَّة  ي م  ي ٌم ب الم ح  ر ي  ن ي ساٌن و    غ  ر  ف ع م  ض  ن ي  أ خ   غ ص 

  
 

  ّأربعّوعشرونّعالمة(ّّّّّّّّّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانًياّ:ّفيّالت عبيرّالكتابي(ّ
 متفك ر ا بعظمة الخالق... اتتأم لهوقفت ، اوروعته ابهرك جماله حديقة: زرت الموضوع

، مرك ز ا علىى مىواطن الجمىال ال تىي مي زتهى اصفه مىن  اعىن غيرهى اوصف ا انطباعياا تمزج فيه الخارجي  بالذ اتي 
 ه فيك من أثر...ت، ناقل  لنا انفعاالتك وانطباعاتك، مبي ن ا ما تركحدائقال
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