امتحان الفصل الثّاني في اللّغة العربيّة

األساسي
ف التّاسع
الص ّ
ّ
ّ

غدا في عرسك من جديد

عندما كنّا صغارا ،كاا ننااف ولا و ،نكاا ن ناا صاغ ا معناا ،كاتا
انرحلة ان رديّة.
نناف مه م ننكنّها مه م ّ
كنّااا وا ارال ،ننكاان حم تكاان كااااال ،نكات ا ان ّ الطة م ا ا دب آل ا نة
نروق ،نقليل ما كات حتااج إىل اساعماو تف ذنا.
ساى اهلل ،كما يا و آآاؤتا ،تلك األياّام امليم تاة ،ماك كاا ذناكل ق ا
عشاار ساانلل ق ا ما؟ااة ساانةل ناياانل اياان صااار ذنااك ان لااد انّاذي كنّاا تاطا
قف هكذا في علو أيّها العلم
ويه م اوة انربق ونل ح يف اجلنّةل
فإنّنا بك بعد اهلل نعتصمُ
كا امسه ن نا  .ال احد كا خياف يف ن نا .
نكين غدا سأمشي يف عرسك من اديد ،ألتّك ساع د ،ألتّك سانهض مان
اآكيك يا نطين ألتّك ت كيّ ،
انشا ّار ،وأرضااك
قهرتااا معااا  ،نتاا م ماان احلمنااا ناقفااا اكثاار مجاااال ماان احلمنااا .تلااك عااادب ويااك حم ياا عليهااا ّ
صرع ك ّ تنّل ،نسا ازنارنا آدمال ان ح ش ناآلهلة.
نكا ّاين اآكيااك ألتّااك اآل ت كااي ،نأل ّ زمااا انا ا ب طاااو عليااك ،نات ا املفاارد يف ان ّاالم كشاامعة نس ا
انزعرنر.
انع اصف ،كأقح اتة آل اخلي و ،كغلن زيا يف غاآة ّ
ألّن اآكي اعمارا ننا ا ّفل نا يف آداياها ،ننن تع د كما كات  ،وما ملى نن يع د.
اآكيك ّ
اآكيك أل ّّنم اسكن ا ويك اخل ف ،نمن كاا يهااار مان ارضاك طل اا نل ّارزق ،صاار يهااار كاي يعاي آال
خ ف نن مات ا عا .وإ كا ناي آااخل ز نحادي ياا انت اا  ،وكاذنك ناي مان عادم اخل از نحادي ا ت
آ ا ماان انالااق ايلااا ا ت ،م اان ا اارب ،ماان اناّهديااد ،ماان ان ا ّذ ّو ،م اان اخل ا ف ،م ان ان ّلاام ،ماان اناهاار ،م اان
االغارا ....داخ آياه ت.
انلاا؟عل نامل ااكل ناخلاا؟فل .اتا ال
انلاانّل ن ّ
اآكيك يا نطين ألتّك ت كي ،ننكنّك ت كي علينا ت كاي ّ
ت كي تف ك ،وأت حم تأمث ،ن ّاما حنن ،و ل آمث نااند زنر.
مااك تا قّااف عان ان كااالل ال ت ااك ،اخلا امللاااى يف ارضااك ناان يلااي  ،ناجل ا انّاذي كاا ننااا ساايع د ،آإ ااا
انلغار انّذين سيج ّددن رآيعك ،نانّذين ينا رنتك نتنا رنم.
انّذين حم يكربنا آعد ّ
حك اهلز ة سيع د ،آإ ا ّ
أنسي الحاج

(بتصرف)
(كلمات ،كلمات ،كلمات) ّ

في التّحليل63(:عالمة)
1

نعرب يف وارب ناداتيّة ع ّما ت حيه إنيك)4(.
انل ربّ ،
تأم ّ
ص قرالب ايّدب ،مثّ ّ
1ا اقرا اننّ ّ
2ا اكثر انكاتب يف انفارب انثّانثة من اساخدام اسل  .االسافهام .وما نظيفاهل()2
(نكن) .اذكر نظيفاها املعن يّةل()2
3ا نردت يف انفارب اخلام ة اداب انّرآ
ّ
4ا يف انفارب ان ّ ادسة عدد من اناّشاآيه)4(:
نعل عناصر اناّش يه يف اجلملة األنىل منها.
اا اذكرناّ ،
انل ربل
 .ا رسم انكاتب من خلو نذي اناّشاآيه ص رب نل نا  .وما ني نذي ّ
5ا إذا كا ني آاخل ز نحدي يا انت ا  ،وإىل ماذا ااج انت ا نيحيا يف نطنهل()2
6ا آل ماض مجي نحاضر انيم ،ي دن انكاتب مافا؟ل مب اا ن نا )4(.
ا ا ما انّذي ي عث ويه نذا األم ل
نضح رايك.
 .ا ن ت اواه يف تفاؤنهل ّ

عل من انفارب األخ ب ادنات اننّفي ،ذاكرا عم ك ّ منها)3(.
7ا ّ
املؤارات ان ّدانّة عليه)4(.
صل ح ّددي ،ناذكر ثلثة من ّ
األديب نلنّ ّ
8ا ما اننّ ع ّ
حرف اناخر كلمات انفارب اآلتية)4(:
9ا ّ
ألّنم اسكن ا ويك اخل ف ،نمن كا يهاار من ارضاك طل اا نل ّارزق ،صاار يهااار كاي يعاي آال
اآكيك ّ
خا ف ننا مااات ا عااا .وااإ كااا نااي آاااخل ز نحاادي يااا انت ااا  ،وكااذنك نااي ماان عاادم اخل ااز نحاادي
ت.
ص ما حتاه خ ّ إعرا .مفردات)3(.
11ا اعر .يف اننّ ّ
اعري .قطّع ااه عرنض اايا ،ذاك اارا ااري ،نا ازات ااه ،نعرنض ااه نضا ارآه ،نرنيّااه
 11ا ا نرد حتا ا
ّ
انلا ا رب آيا ا ا ا ّ
نقاوياه)4(.

الكتابي42( :عالمة)
في التّعبير
ّ

***

ارس إنياك صادياك دعا ب هلجارب انا طن نانعاي يف آالد االغاارا ،.وارددت علياه آرساانة تاروض ويهاا
نتلر على ان اال يف نطنك ألتّه ااة إنيك.
نذي ان ّدع ب ّ
انش ا .يف اننّه ض آان طن ،ندنرف ات كم اطن جتاي نطنك.
انرسانة ،مرّكزا على دنر ّ
اكاب نذي ّ
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