
 

أسسّالّتصحيحّ–ّبطاقةّمراجعةّفيّالّلغةّالعربّيةّ–األساسّيّّالّتاسعّالّصفّّ  
 

 

 أسسّالّتصحيح العالمة
 الّرقمّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيّالقراءةّوالتحليل:ّ-أوال
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 أ. وقعت األحداث في قرية من القرى المحيطة بجبل حرمون. 
 ب. حّددت الكاتبة زمن األحداث بأّول أّيام تشرين.  
 ج. الّصورة من حواشي الّنّص. 
 . *ّعالمةّلكّلّإجابةّصحيحةّّ 
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 منى هي الكاتبة نفسها والّشخصية المحورّية في هذا الّنّص.
 من الّصفات الّداخلّية الّدالة عليها: - 
 * حزينة متأّلمة: " شعرت بغّصة تعّض صدري، غّصت نفسي بحزن صامت ناعم". 
* حالمة ، طموحة: "أغرق في بحار أحالمي، أشبع نهًما يأكل قلبي، جلست أحّدثها  

 عن طموحي.." 
مرسال أحبُّ  * محّبة، حنون: " اقتربُت من سمير أطبع على خّده قبلة الوداع،

 صديقاتي." 
ُتظهر هذه الّصفات منى شخصّية لطيفة وحّساسة، تحّب الحياة، تفّكر دائًما في  -

 أحالمها! 
 الّنّص سيرة ذاتّية. -
 الّنمط الغالب هو الّسرد. -
تحديد اإلطارين الّزماني والمكانّي  –المؤّشران هما: استخدام األفعال الماضية  -

 للقّصة.
ّ*ّنصفّعالمةّلكّلّصفةّداخلّيةّمقرونةّبالّشواهد.ّ     
ّ*ّعالمةّالستخالصّسماتّالّشخصّية.ّّّّّّ
 .والّنمطّ*ّعالمةّلتحديدّنوعّالّنّصّّّّّّ
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 مترّددة = حائرة   /   فعاودني = فراودني    /  لمحت = أبصرت  3
  أتمّنى / أمنيتي = رغبتي. –تترّنح = تتمايل     / أتوق = أرغب 
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أ. لم تستطع الكاتبة أن تحّقق ما تمّنته في الفقرة الّثانية من الّنّص، فقد طمعت بأن 
ولكن، تعّذر عليها ذلك؛ بسبب الّتقاليد الّسائدة والمفاهيم  ترافق أخاها إلى المدرسة،
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 المغلوطة عن تعليم الفتيات في ذلك الّزمن.

 بالّتعّلم وضرورة المطالبة به.الكاتبة في حّقها  ذكر موقف المتعّلم من أمنية -

ب. تبيان ما يطمح المتعّلم إلى تحقيقه في حياته المستقبلّية، بتدّرج منطقّي، وتراكيب  
 سليمة.

ّ*ّعالمةّلتحديدّماّتمّنتهّالكاتبةّمعّالّتحليل.ّّ  

ّ*ّعالمةّإلظهارّموقفّالمتعّلم.ّّّّ

 فيّحياته.ّّ*ّثالثّعالماتّلتبيانّماّيطمحّالمتعّلمّإلىّتحقيقهّّّّ
 

لقد اعتادت منى هذا الّصوت في كّل لحظات عمرها، يدعوها إلى اإلسراع وتقبيل   1,5
 سمير، ويذّكرها بأّنه ذاهٌب إلى المدرسة. 

إلىّاإلسراعّّ–يدعوهاّّ–عمرهاّّ–*ّربعّعالمةّلكّلّتحويل/ّمطلب)اعتادتّ
ّيذّكرها(ّّ–تقبيلّسميرّّ–
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 جملة: "أغرق في بحار أحالمي." استعارة. الّصورة البيانّية في

ّأركانها:

 محذوف تقديره "الطبيعة"  المستعارّمنه:أحالمي               المستعارّله: 

 مكنية  نوعها:                  البحار المستعار: 

استعارت الكاتبة سمة الغرق في البحار من الّطبيعة، وأسندتها إلى األحالم اّلتي  -
كبيرة وعميقة كالبحر... إذ ال حدود تحت تلك األحالم، كالبحر اّلذي ال نهاية جعلتها 

 له...

 *عالمةّونصفّالعالمةّلتحديدّأركانّاالستعارةّونوعها.ّّّ

 *ّعالمةّونصفّالعالمةّلشرحّدورهاّفيّالّداللةّعلىّالمضمون.ّّ
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 ابعة:الثة والرّ ة في الفقرتين الثّ الجمل اإلنشائيّ  -أ

 باب؟اس؟ أتذهبين إلى المدينة... قبل الشّ ( ماذا يقول النّ االستفهام )إنشاء طلبيّ * 

 (: ليتني معك يا أخي.)إنشاء طلبيّ  ّني* التم 

 موها.(: علّ  * األمر )إنشاء طلبيّ  
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 الوارد في هذه الجمل: شرح دور اإلنشاء الطلبيّ  -ب 

م، بالتعلّ  ىمن ورفض المجتمع حقّ ر االستفهام في هاتين الفقرتين بهدف اإلنكار تكرّ  
هاب إلى المدرسة، وكذلك فعل األمر ها في الذّ م، وأنكر حقّ ها بالتعلّ حيث رفض حقّ 

ي؛ ا التمنّ ي إلى خسارتهن. أمّ تعليم الفتيات سوف يؤدّ  اس أنّ موها"، فقد افترض النّ "علّ 
ي لن منّ ا التّ هذ أنّ  ىق، فقد علمت منفقد أفاد طلب أمنية صعبة المنال وبعيدة التحقّ 

 م فيها... وهو مرافقتها ألخيها سمير إلى المدرسة والتعلّ .ا ق أبدً يتحقّ 

 ةّوتحديدّنوعها.ثالثّعالماتّالستخراجّالجملّاإلنشائيّّّ*

 ..ّصّنّّعالمةّونصفّلشرحّدورهاّفيّسياقّالّ*
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 ضبط الجملتين: 

 ذلَك.إّن أسواًرا عاليًة من تقاليَد ومفاهيَم، حاَلْت دوَن  -

 ستساعُدنا اليوَم في قطاف  الكرم . - 

 * يحسم ربع العالمة لكّل خطأ.    
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 جملة فعلّية ... جّر باإلضافة.  )بدأتّفيهّ...( -

 جملة فعلّية ... نصب خبر كان.  )أتمّنىّلوّ...( -

 جملة فعلّية ... رفع خبر أّن.  )تمزحين( -

 جملة فعلّية ... رفع خبر المبتدأ.   )أكتشف( -

فعل مضارع مرفوع عالمة رفعه الضّمة الّظاهرة. الّنون للوقاية،  يعاودني: -
الياء ... مفعول به ... فاعله ضمير مستتر.. والجملة الفعلّية في محل رفع 

 خبر أّن. 

 منادى منصوب ألّنه مضاف... الياء ... جّر باإلضافة.  أخي: -

 ظرف زمان ... مفعول فيه منصوب. باكًرا: -
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 أسرْعَن وقّبْلَن سميًرا، وال تنسْيَن معاطفكنَّ معه. أنتّن : 2

 أنتم : أسرعوا وقّبلوا سميًرا، وال تنَسوا معاطفكم معه. 
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ّ*ّيحسمّربعّعالمةّلكّلّخطأ.ّّّ
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 تبسنــــــما عشت مق  طالبن  وكن لهو        تسبنــــــــللعلم مك   نن فكنــــــــــالعلم زي

//   .//././//   .//././    .//./   .//.//           .///    .//././   .//. 

 فعلن   مستفعلن     فاعلن مفاعلن           فعلن فاعلن  مستفعلن   مستفعلن

 ين المفتوح ه: حرف السّ رويّ  -بحر البسيط  -

 (۰///۰قافيته: مقتبسن )/ -

 ل صحيحة. طر األوّ عالمة لذكر تفعيالت الشّ *

 اني صحيحة.طر الثّ عالمة لذكر تفعيالت الشّ  *

 نصف عالمة لتسمية البحر. * 

 .ويّ نصف عالمة لتعيين الرّ  * 

 عالمة لتعيين القافية. * 
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