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 باسمه تعالى
       

 
                                           

   : لغة عربيّةالماّدة

 ساعتان: المّدة                                                           التّاسع األساسيّ  :الّصفّّ
 

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

 نهر إبراهيم
 ،براهيم في يوٍم من أّيام عّزه األزهىرأيت نهر إ -1

من  وقّلما طابت الّراحة على ضفافه مثلها في هذا الفصل
شهر تفّجر الغراس واألشجار زهًرا وظالًّ الّشهر ألّن  ؛الّسنة
! راحةمن  ايا له ...والهواء ، والمناخ ربيعّي الّشمسوندىً 

 ! ، ونعم المكانم المناخنعو 
 ،وقد دهمتها موجات الحّر األولى، فما العاصمة -2
وقد خلع  ،الجبل ومغانيه ؛ واللمتعٍب أو قلقٍ  الّطّيببالمقيل 

ولم يعد بات يغري ويستهوي؛ ثوب عرسه الّناصع البياض، 
على طول  -مناطق معّينةٍ  أمامهم سوى ونالّناس يجد

ونهر إبراهيم  ...يًرا من سحرهاكث أعطتها الّطبيعة -الّساحل
 ّساحرة.ّنٌة من هذه الجنان الجواحد منها كأّنه 

، ونفحات من أريج يانعة ، فانشرح صدري: أشجار خضر)أتأّمله( وقفت قريبا من المصبّ  -3
 ! والمكان ما أجمل المشهد تشعر بالّراحة وتبعث الّنشاط... ئة، وشمس دافأّخاذ الّصعتر، وخرير مطرب

ائد الّطعام والكالم، في ، واعتزلت المتحّلقين والمتحّلقات حول مو في نهر إبراهيم ت إلى مقًهىدخل -4
ر الّنظر تارًة ، ورحت أديحث في طّيات ذاكرته عن أّيام خلت، اعتزال من يبظّل أشجار الّدلب والّصفصاف

ألفتح نافذًة من نوافذ  ، وتارًة أغمض عينيّ طوات من الجسر الّرومانّي األنيقعلى خ في المصّب القريب
 . اخر باألسرار واألساطيرالخيال على تاريخ "أفقا" وواديها الزّ 

موسيقى  ، ولكنناشزة معّكرةوال أصوات  ال همسانسياب الّنهر حيث  ، شرعت أتأّملبعد دقائق -5
 !عانهانظافتها ولمانسجامها و مثل وعقولهم في البشر قلوب ليت  موّحدة الّنغم والّسياق فوق حصباء

 

)بتصر ف(      "رأيت" -إلياس ربابي    
 

  

 

    بلدة في جبيل تمتاز بنبعها: أفقا*     تراحةمكان القيلولة أي االس: المقيل*     حصى، حجارة: حصباء* 
 

 
 

  مياٌه صفت  فوق الحصّي بنهرها 
 في القلوب كصفوها   فيا ليت صفًوا           
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 تسلسلها(األسئلة المطروحة بحسب  )يستحسن اإلجابة على. األسئلة لن ص  قراءة متأن ية، ثم  أجب عناواقرأ  م ل الص ورة،أت
 

 )سّت وثالثون عالمة(                                     : في الفهم والّتحليل:أّولا 
 

 )ثالث عالمات(     .الّنّص رابًطا بموضوع ، ة، بفقرة ال تتجاوز األسطر الّثالثعّبر عّما توحيه لك الّصورة -1
 )عالمة ونصف(         . ، رابًطا بنوعه األدبيّ قّدم للّنّص من خالل الحواشي -2
  )عالمتان(         . موضوع الوصف ، وبّين كيف تستدّل عليه، محّدًدافي الّنّص عّين الواصف  -3
 "، ثّم عّبر عن انطباعك.ظالًّ ونًدىو أوضح داللة الجملة "الّشهر شهر تفّجر الغراس واألشجار زهًرا  -4

 (تان ونصفعالم)              

 امكانً براهيم نهر إالكاتب الختيار دافع ، متبّيًنا "يغري ويستهوي بات ...وقد دهمتها ،ما العاصمة"اشرح ما يلي:  -5
 -6 )ثالالالالالالالالالالالالالث عالمالالالالالالالالالالالالات(     ثّم اذكر أّي األماكن تعتبرها األجمل للّراحة واالستجمام بحسب رأيك، معّلاًل. لرحلته هذه.

  احد منها كأّنه جّنٌة من هذه الجنان الّساحرة."وظيفتها: "ونهر إبراهيم و  شارًحاسمِّ الّصورة في ما يلي، 
 )عالمة ونصف(  

 باالستناد إلى الفقرة الثّالثة من الّنّص: -7
 (عالمتان ونصف)    مبّيًنا دورها في إظهار جمالّية المكان. ،لتقاط الّصوروّظفها الكاتب ال الحواّس اّلتيحّدد  -أ

 )ثالث عالمات(نوع الوصف، ثّم عّزز بثالثة من مؤّشراته األخرى.وبّين وظيفته رابًطا ب حّدد نوع اإلنشاء -ب
 (  ونصف )عالمتان   درس الحالة اّلتي يعيشها الكاتب.اباالستناد إلى األفعال الواردة في الفقرة الّرابعة،  -8

ثالّم بالّين إلالى أّي  .صالالهاإيالّرسالة اّلتي أراد ا على مرّكزً اشرح  ربط الكاتب بين الّطبيعة والبشر. في الفقرة األخيرة -9
 (ثالث عالمات)                .مدى تؤّيده الّرأي، مسّوًغا

 )ثالث عالمات(  !"والمكان ا...ما أجمل المشهد: "وقفت قريبواخر الكلمات في الفقرة الثّالثةاضبط بالّشكل التّام أ -11

 (  ونصف عالماتأربع )        .ًنا وظيفتهمبيّ  ،بين قوسين ذكر محّل ماا، و أعرب ما تحته خّط إعراب مفردات -11

 يّ و رّ الالالالو  ، معّيًنالالالا البحالالالرحالالالّدد رمالالالوزه وتفعيالتالالاله، ثالالالّم الالالالوارد تحالالالت الّصالالالورة كتابالالالة عروضالالالّيةاكتالالالب البيالالالت الّشالالالعري  -12
 عالمات()أربع                  القافية.و 

  
 

ا : في الّتعبير الكتابيّ   وعشرون عالمة( )أربع                                :ثانيا
 

 ...، فوقفت تتأّمله متفّكًرا بعظمة الخالقزرت مكاًنا طبيعيًّا بهرك جماله وروعته: الموضوع
تاله عالالن غيالره مالالن مّيز مالالواطن الجمالال اّلتالالي علالى  مرّكالالًزاتمالالزف فياله الخالالارجّي بالالّذاتّي،  يًّالاانطباع صالفه وصالالًفا

 بّيًنا ما تركه فيك من أثر...األماكن الّطبيعّية، ناقاًل لنا انفعاالتك وانطباعاتك، م
                                                                                                                  

                                                                            


