
  قسم المراآز الجماهيرية            وزارة التربية والتعليم

  منهاج هيال        النهوض بأبناء الشبيبة–مديرية المجتمع والشباب 

  

   سنوات تعليمية9 لامتحان في اللغة العربية 

  ל" שנ9 –שפה וספרות ערבית  דגםמבחן 

  

  

  

  

  

 

  

 

____________:اسم العائلة__________                          : االسم الشخصي  
___________:مرآز التعليم_____________                           :رقم الهوية  

__________:  االسم–مدير مرآز التعليم   
 
 
 

 التوقيع             
_                                                             ___________/__/__التاريخ   

 

  دقيقة90: مدة االمتحان

  דקות90: משך הבחינה

.تحان فهم المقروء والمعرفة اللغويةيفحص هذا االم  

:الى الممتحن العزيز  

.قسم المراآز الجماهرية يرى بنزاهة االمتحان التزامًا ال يمكن تجاوزه من قبل الممتحن  

فااللتزام بنزاهة االمتحان يتطلب التزامًا باإلرشادات والتعليمات الشفوية والكتابية التي تعطي قبل 

. البدء باالمتحان  

 

 

 

 

 

شكرآم على تعاونكم ونتمنى للجميعن  

 النجاح                   
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 قسم المراآز الجماهيرية    

  ة/ارشادات للمتحن
  

  

االرشادات والتعليمات في هذا االمتحان مكتوبة بصيغة المذآر وهي موجهة للممتحنات 

  .والممتحنين على حدٍّ سواء

  

  

  :يتألف االمتحان من قسمين

  

  

  درجة) 60          (  اسئلة في مجال فهم المقروء) 3( من مكّون    :القسم األول

  

  درجة) 40(      في مجال اللغة والتعبيرسؤالينمكّون من     :القسم الثاني
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  :إقرأ النص التالي بتمعن ثم أجب عن األسئلة التي تليه

  المنفلوطي                                  "يوم العيد"

ُت في باِب المروَءِة واإلحسانِ ، أنَّ إمرأةً  بائسةً  وقفْت ليلةَ  عيٍد من أفضُل ما سمع

ِ  اللعِب ألطفاِلُهم . األعياد بحانوِت تماثيَل في باريَس يطُرقُه الناُس في تلَك الليلِة إلبتياع

ُ  اآلياِت في ُحسِنِه و . جماِلِهالصِّغاِر، فوقَع نظُرها على تمثاٍل صغيٍر ِمَن الَمْرَمِر، هو أية

فابتَهَجْت بمرآُه ابتهاجًا عظيمًا، ال ألنها غريرةٌ  بلهاُء َيستِفزُّها من تلَك المناظِر الصِّبيانيَِّة ما 

يستفزُّ األطفاَل الصغاَر، بل ألنها آانت تنظُر إليِه بعينِ  ولِدها الّصغيِر الذي ترآتُه في منزلها 

فأخذت تساِوُم صاحَب الحانوِت فيِه ساعةً ، والرَّجُل . ينتظُر عودتها إليِه بلعبِة العيِد آما وعدتُه

يغالي بِه ُمغاالةً  شديدةً ، حتى عِلَمت أنَّ يدها ال تستطيُع الوصوَل إلى ثمنِِِه، وأنها ال تستطيُع 

ى فساقتها الضَّرورةُ  التي ال يقدُِّر قدرها إال من حمَل بين جنَبيِه قلبًا آقلِب األمِّ، ال. العودة بدونِه

. أن تُمدَّ َيدها ِخفيةً  إلى التمثالِ ، فتسرقُه من حيُث تظنُّ أنَّ الّرجَل ال يراها، وال يشعُر بمكانِِها

ثم رجعت أدراَجها، وقلُبها يخفُق في آنٍ  واحٍد خفقتينِ  مختلفتينِ ، خفقةَ  الخوِف من عاقبِة 

  .ُمها بعَد لحظاٍت قليلٍة إلى ولِدهاِفعلِتها، وخفقةُ  السُّروِر بالهديَِّة الجميلِة التي ستقدِّ

وآاَن صاحُب الحانوِت من اليقظِة وِحدَِّة النظِر بحيُث ال تفوتُه معرفةُ  ما يدوُر حوُل 

ُ  مكانها حتى تبَعها يترسَُّم مواِقَع أقداِمها، حتى عَرَف منزلها، ثم  حانوِتِه، فما َبِرِحْت المرأة

َء بُجنديَّين للقبضِ  عليها، وَصِعدوا جميعًا إلى الغرفِة ترآها وشأنها وذهَب إلى الّشرطة، فجا

التي تسكنها، ففاجأوها وهي جالسةٌ  بين َيديَّ ولِدها، تنظُر إلى فرِحِه وابتهاجِه بتمثاِلِه نظراِت 

فهجَم الجنديَّان على األم فاعتقالها، وهجَم الرجُل على الولِد فانتزَع التمثاَل . الغبطِة والسرور

فصرَخ الولُد صرخةً  عظيمةً ، ال على التمثالِ  الذي أنتزَع ِمنُه، بل على أمِِّه المرتعدِة . من يِدِه

ٌ  نطَق بها وهو جاٍث بيَن َيَديِ  الرَّجلِ . بيَن َيَدي الُجنديَّينِ  ُرحماَك بأّمي يا : وآانت آلمة

  .موالَي

منظِر المؤثِر، وأطرَق إطراقًا فجمَد الّرجُل أماَم هذا ال. وظلَّ الولُد يبكي بكاًء شديدًا

فانتفَض انتفاَضةً  . وإنه لكذلَك إذ دقت أجراُس الكنائسِ  ُمؤِذنةً  بإشراقِ  فجِر العيِد. طويالً 

شديدةً ، وَصُعَب عليِه أن يترَك هذِه األسرةَ  الصغيرةَ  المسكينةَ  حزينةً  منكوبةً  في اليومِ  

أظنُّ أني أخطأُت في اتهامِ  هذه : "فَت إلى الُجنديَّينِ  وقاَل لهماالذي يفرُح فيِه الناُس جميعًا، فالت

  ". المرأِة فأني ال أبيُع هذا النوَع من التماثيلِ 
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ثمَّ مشى إلى األمِّ فاعتذَر . والتفَت هَو إلى الولِد، فاستغفَرُه ذنَبُه إليِه وإلى أمِِّه. فانصَرفا لشأِنهما

. شكرْت له فضلُه ومروئتُه، وَجبيَنها َيْرفضُّ عرقًا حياًء ِمْن ِفعلِتهاإليها عن خشونِتِه وِشدَِّتِه، ف

  .ولم ُيفارقُهما حتى أسدى إليهما من النَِّعمِ  ما َجَعَل عيَدُهما أسَعَد وأهنأ ِممَّا آانا َيظنَّانِ 

  درجة) 60 (:القسم األول

  درجة) 30.( الذي في النصضع الكلمات والتعابير اآلتية في جمل مفيدة وفي سياق جديد غير. 1

  __________________________________________________: الناسيطرقه 

  _____________________________________________: اطرق اطراقًا طويالً 

  __________________________________________________: رجع ادراَجُه

  __________________________________________________: َيرفّض عرقًا

  ___________________________________________________: عاقبة فعلتها

  ______________________________________________________: غريرة

  _________________________________________________: أسدى إليه نعمًا

  ______________________________________________________: مغاالة

  ________________________________________________: ساقتها الضرورة

  __________________________________________________: خفقات القلب

ال يشترط ان تكون جميع الصفات (اآتب خمَس صفات لكل من شخصية األم وشخصية البائع . 2

  درجات) 10         (                    )في النص

  ________________________________________________________: األم

___________________________________________________________  

: البائع

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

. ِ  ُرحماَك بأّمي يا موالَيبوتنتهي الثانية . ِ  إلى ولِدهابفي النص ثالث فقرات، تنتهي األولى . 3

إختر عنوانًا مالئمًا لكل فقرة من الفقرات ووضح سبب اختياره ثم . وتنتهي الثالثة بنهاية النص

  درجة) 20 (            .لخص القصة بخمسة إلى سبعة اسطر

  ____________________________________:  الفقرة األولى وسبب اختيارهعنوان

___________________________________________________________  

  ____________________________________: عنوان الفقرة الثانية وسبب اختياره

___________________________________________________________  
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  ____________________________________: عنوان الفقرة الثالثة وسبب اختياره

___________________________________________________________  

  

  :تلخيص القصة

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

  درجة) 40 (:ثانيالقسم ال

  درجة) 20 (        اتخذ موقفًا معلالً  تجاه المواقف والشخصيات التالية. 4

  __________________________________________________: مروءة البائع

___________________________________________________________  

  _________________________________________________: االمرأة البائسة

___________________________________________________________  

  ___________________________________________________: معاناة الفقر

___________________________________________________________  

  __________________________________________________: سرقة التمثال

___________________________________________________________  

  ______________________________________________: خفقات قلب االمرأة

___________________________________________________________  

  درجة) 20           (      . يعود ضمير الهاء الذي تحته خط مما يأتيماذا إلى . 5

  :ُهفابتهجت بمرآ .1

 : الناس هيطرق .2

 : في المنزل ُهترآت .3

 :ا الضرورة هفساقت .4

 : ا هففاجأو .5
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  :هفاستغفر .6

  :هانتزع من .7

  :هحانوت .8

  :هُحْسِن .9

 :ا همنزل .10
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