
 

بطاقةّمراجعةّفيّالّلغةّالعربّيةّ–األساسّيّّالّتاسعّالّصفّّ  
 

 فيّتشرينّ ّأمنيةّ 

 ج الهضاب  تتو   اكنة  الد   الغيوم   فيِه(ّ)بدأتّ ام تشرين، حين ل أي  أو   اليوم   كان ذلك  ّ-1
ّها.ى من أوراق  والبساتين تتعر   في الكروم   األشجار   ، وراحت  القرية   حول  
 ت  . وشعر  في داخلي مشهد المدرسة    ويستيقظ  اسمه إال   تشرين... ال أذكر   

 . 1صدري، وتتغلغل في حنايا نفسي تعض   ة  ص  بغ
ها، على أمر   ة  مغلوب ن حفراء تتر الص   ث األوراق  ح  ما لمكل   نييعاودّ هذا الشعور  إن  

 ا؟!. أهذا مصيرنا يوم  األقدام  ها وتدوس  
، تلميذة   أكون   ف شغفي بأن  ، يغل  ناعم   صامت   ت نفسي بحزن  ص  ، وغحرمون   جبل   من وراء   ،دةمتردّّمس، ت الش  أطل   -2

 أحمل كتبي ودفاتري وأقالمي، ألبني بها عمارة غدي.
 ت  ا. أنسيلي سمير  ، قب  ىعمري: أسرعي يا من لحظات   وت في كل  ت هذا الص  ي إلى سمعي، لقد اعتد  أم   ت  ، تهادى صو وفجأة  

 ؟إلى المدرسة   ه ذاهب  أن  
تنهش أعصابي.  ا يأكل قلبي، ومجاعة  بع نهم  ش  ، حيث أغرق في بحار أحالمي، وأ  الكبيرة   ه إلى المدرسة  أرافق   لوّ)أتمّنى( نت  ك

 إال  أن  أسوار ا عالية متينة من تقاليد ومفاهيم كانت تحول دون ذلك.
، صديقاتي إلي   ى مرسال، أحب  . وحت  صباح   ي في كل  من أم   مع  س  ة على من  ده حد  موها بتخسروها !" هذا ما كانت تر "عل   -3

 ها عن طموحي:ث  د  ت أححين جلس   2فاهها فغرت  
يا منی... ولم  )تمزحين(ك أن   ؟ ال شك  باب  الش   ك مثل  إلى المدينة، وتعيشين فيها وحد   اس؟ أتذهبين  الن   ولكن، ماذا يقول   -

 ترى بأعينهم، وتنطق بألسنتهم؟ تتى باكيف تجول هذه األفكار في رأس مرسال؟ كيف أقنعوها حت   أفهم  
هعلى خ ع  أطب ت من سمير  قترب  ا   -4 ا ، تحمله بعيد  "! وانطلقت العربة  أخيليتني معك يا  : "هالوداع، وأهمس في أذن قبلة   د 

 ترافقه على طريق أتوق إلى سلوكها.  ت  ا من ذاتي تطاير ف  تنا، وتحمل عن  
 ت  . ستساعدنا اليوم في قطاف الكرم." ووصل  ك قرب العين  ي: "مرسال في انتظار  ، على صوت أم  ت إلى الواقع  وعد   -5

 ت أرافقك من هنا".، فجئ  ى، يا منكأسبق أن   لم أشأ   "حظة:مرسال في تلك الل  
 نا.إلى مساعدت   ارّ باكاندفاع مرسال  سر   (أكتشف) ، وأنات"ابتسم   .اليوم رم  في أذني: "راجي سيقطف الك اقتربت تهمس   ثم  
: كل   ، كان والدي قد أعد  ار  وفي الد   -6 الل، في حين س  أ لنا ال، وهي  مار  حال ظهر   فوق   ارتين من الخشب  م صح  ز ح شيء 
 ادة"."الزو   ادريثما تنتهي من إعدي بعض الوقت، أم   خ رتتأ

 "طيور أيلول" إميلي نصرهللا
  –بتصّرف  –       ___________________

  .فتحت فمها فغرتّفاهها: 2    : جوانبها. حناياّالّنفس 1



 

 

ّ
ّ

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:والّتحليلفيّالقراءةّّ-أوال

  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنّالمجموعاتّاآلتية:ّحيحةّفيّكلّّخترّاإلجابةّالصِّّاّ -1

     في الكروم والبساتين  -    ن في قرية من القرى المحيطة بجبل حرمو  - وقعتّاألحداث:أ.     

 رمون. عنائية تحيط ب في قرية -                        

 شهر آذار. -ام تشرين ل أي  أو   -الماضي  آخر العام   - دّالكاتبّزمنّاألحداث:حدّّب.    

 .ص  ال عالقة لها بالن   - ص  من حواشي الن   - ص  الن   من متن   - ّورة:الصّّج.    

     :ص  ن  ة في الة المحوري  خصي  نفسها، والش   هي الكاتبة   ىمن -۲ 

 تها.علىّشخصيّّّاّمنهاّماّيدلّّ،ّومستخلصّ داّبالشواهدّ ةّتشيرّإليها،ّمؤيّّدّثالثّصفاتّداخليّّأ.ّحدّّ    

ّّ.بشواهدّراتهّمدعومةّ اّاثنينّمنّمؤشّّمطّالغالبّعليهّذاكرّ ،ّأذكرّنوعهّوالنّّّصّنّّللب.ّمنّخاللّقراءتكّ    

ّّّّّفيّماّيلي:ّمألّالفراغّبمرادفّالكلماتّالمشارّإليهاّبخطِّّاّّ-3

)...( مغلوبة على  حتترن  فراء )...( األوراق الص  لمحت  )...( شعور حزين، وعندما فعاودني)...(  دةمترد  مس ت الش  أطل   

 )...( أمنيتي )...( إلى تحقيقأتوق أمرها كنت 

ّّ؟ّنتقّماّتم،ّهلّاستطاعتّالكاتبةّأنّتحقّّّصّنّّانيةّمنّالبالعودةّإلىّالفقرةّالثّّّ-4

 ا موقفك من ذلك.ر   ومظه  ال  أ. أجب معل         

 ن ما تطمح إلى تحقيقه أنت في حياتك، بفقرة من أربعة أسطر.ب. بي         

ّّّّّّّ:غيرّمباشرّلّالمقطعّاآلتيّإلىّخطابّ حوّّّ-5

ت  لقد اعت"       ؟إلى المدرسة   ه ذاهب  أن   ت  ا. أنسي  لي سمير  ، قب  ىعمري: أسرعي يا من لحظات   وت في كل  هذا الص   د 

 فيّبحارّأحالمي".ّأغرقّ ّ:ّ"...ّحيثّ ةالكاتبّت"ّقالّ-6

د  الجملة، مح هة الواردة في هذورة البياني  الص   أ. سم         ها.ها ونوع  ن  ا أركاد 

 ب. اشرح داللتها على المضمون.   



 

 

 ّّّ:ّصّنّّابعةّمنّالالثةّوالرّّةّفيّالفقرتينّالثّّيّّلبةّالطّّتواترتّالجملّاإلنشائيّّّّ-7

 وع منها.مختلفة الن   أ. استخرج ثالث جمل      

 .ن ص  دورها في سياق ال ح  شر ا  ب.     

 ّّكلّالمناسبّأواخرّالكلماتّفيها:اآلتية،ّواضبطّبالشّّّكتابةّالجملِّّدّ أعّ-8

 عقبات صعبة من تقاليد ومفاهيم، هي أشبه بأسوار عالية، حالت دون ذلك. ولكن   -    

 ستساعدنا اليوم في قطاف الكرم.  -     

                            .إعراب مفردات   أ. أعرب ما تحته خط   -9

 تي بين قوسين من اإلعراب. ال   الجمل   ن محل  ب. بي     

  .معه كا، وال تنسي معطفلي سمير  : أسرعي وقب  أنت   :اّماّيلزمّ رّ ل،ّمغيّّعلىّصورةّالمثالّاألوّّّأكملّ  -10

 أنتم: ...........           : .............. ن  أنت              

ّّّّّّّّة.ورويّّّتهنّقافيعيّّّ،ّثمّّهاّتفعيالتهّوبحّرعريّاآلتي،ّذاكرّ عّالبيتّالشّّقطّّّ-11

ا       ت مقتبس  تسب ا           وكن  له طالب ا ما عش   العل م زي ن  فكن  للعل م مك 

ّ

ّّّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيّالّتعبيرّالكتابيّّ:ّثاني ا

ي اح من محب ي الط بيعة.أنت عضو  في جمعي ة ثقافي ة، ط لب إليك أن تضع تصو ر ا لجعل بلدك مكان ا   نموذجيًّا، يستقطب الس 

ا، تشرح فيه كيف يمكن أن تجعل من قريتك أو مدينتك بقعة  سياحي ة  نموذجي ة ، مبي ن ا الخطوات ال تي يجب  ا متماسك  أنشئ نصًّ

ا بتقديم توصية إلى المسؤولين بضرورة االهتمام بالمناطق الل بناني ة،  عد اإلنمائي ة ات خاذها لتحسينها، وخاتم  على الص 

رات األنماط، الت فسيري  والبرهاني  واإليعازي  إن  أمكن.   واالجتماعي ة والت ربوي ة كاف ة، موظ ف ا فيه مؤش 

 ال تنس أن تضع عنوان ا مالئم ا لموضوعك. 

 
 


