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  قسم المراآز الجماهيرية            وزارة التربية والتعليم

  منهاج هيال         النهوض بأبناء الشبيبة–والشباب مديرية المجتمع

  

   سنوات تعليمية9 لامتحان في اللغة العربية اجابات 

  ל" שנ9 –שפה וספרות ערבית  -  דגםמבחן ל תשובון

 

  ة/ارشادات للمتحن
  درجة) 60 (:القسم األول

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

 درجة

الجملة المفيدة تتكون من مبتدأ وخبر وهي جملة اسمية ويجب أن تكون ذات معنى أو أن 

  مثًال. تكون جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به وتكون أيضا ذات معنى

  مرات_خمس_اليوم_في_مينالمسل_طرقهي_المسجد_: الناسيطرقه 

  قبل أن يكلم ابنه_طويال_اطراقا_األب_أطرق_: 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

  مخلصة_,محبة_,نفسها_على_نهااب_ايثارها_,ومتهورة_مغامرة,عاطفية_,حنونة_: األم

___________________________________________________________  

: البائع

  تواب_,وفضل_مروءة_صاحب_,القلب_قاسي_,وشديد_خشن_,المالحظة_شديد_,يقظ_,جشع
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. الَيِ  ُرحماَك بأّمي يا موبوتنتهي 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

-_السرقة_الى_تؤدي_الحاجة_أو_,السارقة_المحبة_األم_: عنوان الفقرة األولى وسبب اختياره

  السرقة_الى_الحاجة_دفعتها_التي_العطوف_الحنون_األم_عن_تتحدث_الفقرة_ألن

___________________________________________________________  

-ألمه_طفل_محبة_أو_,حانوتي_قساوة: عنوان الفقرة الثانية وسبب اختياره

______.آخر_أمر_ألي_مكترث_غير_المسروق_بتمثاله_المهتم_الحانوتي_تصف_الفقرة_ألن

  ________.أمه_على_الطفل_خوف_عن_وتحدثت_

___________________________________________________________  

-_.حانوتي_مروءة_أو_,حانوتي_رقة_: عنوان الفقرة الثالثة وسبب اختياره

_العيد_وأجواء_الكنائس_أجراس_صوت_بسماع_تأثر_الحانوتي_أن_آيف_تصف_الفقرة_ألن

  ____________المرأة_عن_وعفا_قلبه_رق_حتى

___________________________________________________________  

  

  :تلخيص القصة

_____________________________:التالية_األمور_عن_الطالب_يتحدث_أن_يجب_

ماذا_,فعلت_وماذا_,تشتري_ام_ولماذا_,تشتري_أن_تريد_آانت_وماذا_المرأة_حالة_يصف__

  ____________.ذلك_بعد_البائع_فعل_وماذا_,لطفلوا_المرأة_حالة_ووصف_,البائع_فعل_

  درجة) 40 (:ثانيالقسم ال

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

  لها_واعتذر_,المرأة_عن_عفا_ألنه: مروءة البائع

___________________________________________________________  

  ذلك_بعد_أمرها_وافتضاح_للسرقة_دفعتها_حاجتها_ألن_: االمرأة البائسة

___________________________________________________________  

  ضرورية_أشياء_على_للحصول_القوانين_مخالفة_الى_االنسان_تدفع_: معاناة الفقر

___________________________________________________________  

  ثمنه_تمتلك_ال_ألنها_لسرقته_الضرورة_دفعتها_التي_لطفلها_األم_محبة_تمثل_: سرقة التمثال

 2



ל" שנ9 – שפה וספרות ערבית –תשובון למבחן דגם   

___________________________________________________________  

: خفقات قلب االمرأة

  أمرها_افتضاح_من_خوف_وخفقات_,لولدها_العيد_هدية_على_حصلت_ألنها_فرح_خفقات_

___________________________________________________________  

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

 التمثال  :ُهفابتهجت بمرآ .1

  الحانوت: الناس هيطرق .2

  الطفل: في المنزل ُهترآت .3

  المرأة:ا الضرورة هفساقت .4

 المرأة: ا هففاجأو .5

  الطفل :هفاستغفر .6

  الطفل :هانتزع من .7

  البائع :هحانوت .8

  التمثال :هُحْسِن .9

  المرأة:ا همنزل .10
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