
 لغة عربّية. -األساسّي الّتاسع 2021أسس تصحيح امتحان حزيرا ن 

 أّواًل: في القراءة والّتحليل:

ة الواقعّية. -أ-1  ينتمي النَّّص إلى أدب القصَّ

 معنى الفعل "يتراءى" في الفقرة الّرابعة يعني "يظهر". -ب   

 جَرِت األحداُث في محلٍّّ لبيِع الدُّمى. -ج   

ردّي. )عالمٌة لكلِّ إجابةٍّ صحيحةٍّ  -د    ( -النَّمًط الغالُب على النَّّصِ هو السَّ  المجموُع :أربُع عالماتٍّ

بدا الّطفُل من خالِل الفقرة األولى ُمّتقَد الوجِه ذكاًء، حائَر النَّظراِت، مهّذًبا ألّنه ألقى الّتحّية على صاحِب -2
.)عالمٌة واحدةٌ  ( -لكلِّ صفةٍّ  المحلِّ بلطافةٍّ وهدوءٍّ  المجموع : ثالُث عالماتٍّ

رِد ليضَعنا -3 داَر الحواُر في الّنّص بيَن الّطفِل وصاحِب المحلِّ )عالمٌة واحدٌة( والحواُر يقطُع زمَن السَّ
المجموُع:  -ُمباشرًة في زمِن الحدِث ، فيبدو القارُئ كأنَُّه أماَم مشهدٍّ مسرحيٍّّ نابضٍّ بالحياِة.) عالمتان للوظيفة

)  ثالُث عالماتٍّ

 .عاداإلى قسمٍّ آخَر ثمَّ  توّجهاهما -4

 ُعْدَن.إلى قسمٍّ آخَر ثمَّ  توّجْهنَ هنَّ    

ْهنانحُن     ( -.)نصف عالمةٍّ لكلِّ فعلٍّ ُعْدناإلى قسمٍّ آخَر ثمَّ  توجَّ  المجموع: ثالُث عالماتٍّ

 لّشمِس" )عالمٌة واحدٌة(الّتشبيه الوارد في الفقرة الّثالثة هو " شعرٍّ أشقَر طويلٍّ كخيوِط ا-5

 المشّبه به: خيوط الّشمس. )عالمٌة واحدٌة( –المشّبه: الّشعُر.      -طرفاُه هما:   

الكاتُب من خالل هذا الّتشبيه مدى جماِل شعر هذه الّدمية، فهو أشقُر ذهبيُّ الّلوِن بلوِن أشّعِة الّشمِس،  يظهرُ 
(طويٌل كخيوطها. )عالمٌة واحدٌة( )المجموُع:   ثالُث عالماتٍّ

، وما َلِبَث أْن َهَرَع نحَو زاويةٍّ ُمعّينةٍّ في ال-6 تجِر، وانتزَع مراَح الّطفُل يتأّمُل األشياَء المعروضَة في المحلِّ
 صورًة ُتمثُِّل بيًتا ريفيًّا يقُع وسَط غابةٍّ مَن األشجاِر. 

(. -حريكٍّ )تحذُف نصُف عالمةٍّ على كّل خطأ ت  المجموُع: أربُع عالماتٍّ



َن من تحقيِق رغبِة الّطفِل، -7 بدا الّتاجُر من خالِل الّنّص محبًّا لألطفاِل ألّنُه فعَل المستحيل كي يتمكَّ
فأحضَر لُه أّواًل علبًة مزركشًة تصدُر لحًنا رقيًقا، ثمَّ أحضَر الّدميَة الجميلَة، صبوًرا ألّنُه لم يتذّمْر من الّطفل 

 في محاولةٍّ إلرضائه. لكّنُه قلَب محّلُه رأًسا على عقبٍّ 

(. -)نصُف عالمةٍّ للّصفة وعالمٌة على الّتعليل  المجموع ثالُث عالماتٍّ

 قاَل:)أريُد أن أشترَي ُحْلًما(: جملٌة فعلّيٌة واقعٌة في محّل نصب مفعولٍّ به )عالمُة واحدٌة(-8

. )عالمٌة واحدٌة(-  و )هو يحمُل(: جملٌة فعلّيٌة واقعٌة في محّل نصب حالٍّ

".)عالمٌة واحدٌة( لكنَّ - ميَة إلى الّرجل(: جملٌة فعلّيٌة واقعٌة في محّل رفع خبر "لكنَّ غيَر ) أعاَد الدُّ  الصَّ

 )نصُف عالمةٍّ(هل: حرُف استفهامٍّ مبنيٌّ على الّسكون ال محلَّ لُه من اإلعراِب.-

وهو مضاٌف ومتعّلٌق نحَو: مفعوٌل فيه، ظرُف زمانٍّ منصوٌب وعالمة نصبه الفتحة الظَّاهرة على آخره، -
 بالفعل "هرَع". )نصُف عالمةٍّ(.

عادّيٌة: نعٌت حقيقيٌّ ل " صورٌة" مرفوٌع وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة على آخره، والّثانية للّتنوين.)نصف -
 عالمةٍّ(

 عالمةٍّ(ليلةٍّ: مضاٌف إليه مجروٌر وعالمة جّره الكسرة الظَّاهرة على آخره، والثَّانية للتَّنوين. )نصُف -

.)  )المجموع: خمُس عالماتٍّ

 يطوُل اليوُم ال أْلقاَك فيه                              وعاٌم َنْلتقي فيه َقصيرٌ -9

 يطول ل يو   م ال أل قا  ك في هي                    وعامن نل   تقي في هي    قصي رن   

//0/0/0       //0/0/0   //0/0                       //0/0/0    //0/0/0       //0/0 

 مفاعيلن        فعولنمفاعيلن           مفاعيلن     فعولن                     مفاعيلن      

 )عالمتان ونصف على الّتفعيل(

 ُنظَم هذا البيت على وزن البحر الوافر.)نصف عالمةٍّ(.-



 . )نصف عالمةٍّ(0/0قافيته: صي رن / -

(.0المضمومة/روّيه: الّراء -  .)نصف عالمةٍّ(    )المجموع: أربُع عالماتٍّ

 قبيحة# جميلة.-غباء# ذكاٌء .                     -10

 َيقَبُل# يرُفُض. –نجَح# فشل.                       -  

 المجموع: عالمتان( -)نصف عالمةٍّ لكّل إجابةٍّ صحيحةٍّ 

َن سيتحّقُق ُحْلُم الّطفِل بالكامِل عندما يكبرُ -11  ويتعّلُم ويتخّصُص ويدخُل ميداَن العمِل ويجني المال كي يتمكَّ
( -من شراِء بيِت أحالِمِه.)إجابٌة حّرةٌ   ثالُث عالماتٍّ

12- )  إجابٌة حّرٌة. )ثالُث عالماتٍّ

 


