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 3222ماي  23الثالثاء  ................................................. : اإلســم الكــامل 

 :  التاسعة إعدادي املستوى 

 

 اختبار جترييب يف اللغة العربية
 

 االنطالقنص 

 األمة العربية و مواجهة التخلف
 

فة التقدم و السري دامثا إىل األمام. و يعيش اإلنسان حياة تتغري باستمرار ، و تتطور من حال إىل حال هاد
يف خضم هذا الواقع العامر ، و الفضاء الزاخر ، حتاول األمم أن حتقق الدرجات القصوى احلضارة و اجملد ، و 
تتخطى جبال الصعوبات فتذللها و تتحداها، معمدة يف ذلك على أهم  عنصر لديها و هو اإلنسان الذي يعرب 

 ها.صانع جمدها و باني حضارت
و إذا كانت األمة العربية سباقة إىل هذا املستوى العالي ، مؤثرة يف حضارة الغرب مبا كانت تتوفر عليه 
من ثروات فكرية و علمية خمتلفة و متعددة ، فإنها يف الوقت احلاضر قد فقدت سلطتها اإلشعاعية ، و أبلت 

تبوعني، وتبدلت أخالقهم و أحواهلم ، و مل رداء جمدها و وهجها ، و أصبح أفرادها تابعني بعد أن  كانوا م
يعد يربطهم مباضيهم املشرق إال خيط رفيع حياولون جاهدين جعله حباال متينة تشد من أزرهم و تقوي 

 سواعدهم.
بئس احلال حالنا، و خري لنا أن نعيد النظر يف واقعنا، و حناول تقويم كياننا. فنتجاوز ذاتنا الوضيعة، 

 جداننا، و حنارب سبل التخلف املسيطر علينا.و نطور من روحنا و و
 ما أعظم مسؤوليتكم يف بناء أمة الغد لتصبح أكثر استعدادا ملواجهة الصعاب. –يا شباب  -فأنتم 
 : و التحليل الــفــهـــم

 

 أشكل النص شكال تامَا .1

 شطب على الشروح غري املناسبة للمفردتني التاليني : .2
 حرارتها   إشعاعها   نارها   :   جهاوَه

 جمدنا   تارخينا   وجودنا  كياننا :



 

 

 

 

Association EL HAYATE
2

 
Sociale, Culturelle et Sportive 

1017/ 037 29 77 64 063-11 07 55065-31 20 94 R722377 

N° 10 Rue (17) Hay Lahbass C.Y.M – Rabat Tél : 063-11 07 55 / 065-31 20 94 /  037 29 77 64  N° Compte CCP :733277 R 

BP :Rabat Hay Khair 10054 E – Mail : Association_Elhayate@yahoo.fr  40001  

Site Web : www.membres.lycos.fr/ELHAYATE موقع الويب :  

 ماذا يقصد الكاتب بقوله : .3

 فقدت سلطتها اإلشعاعية 

 أبلت رداء جمدها 

 أصبح أفرادها تابعني 
 حدد عالقة عنوان النص بالفقرة األخرية منه .4

 استخرج األفكار األساسية للفقرتني األوىل و الثانية .5

 استخرج الفكرة األساسية للنص  .6

 

 :التطبيقات 
 

 ما هي ؟ كم عدد موانع صياغة إسم التفضيل بطريقة مباشرة ؟ و .7

 عني إسم التفضيل من النص و احلالة اليت جاء عليها .8

 استخرج من النص أسلوبا للذم  .9

 صغ أسلوب إغراء حتبب به املطالعة لصديقك و ركب مجلة حتذره فيها من ميله إىل األغاني السوقية .11

  »متنع الصفة من الصرف و جتر بالفتحة النائبة عن الكسرة إذا كانت .....    «: أمتم القاعدة التالية  .11

 »متسك التالميذ بالدراسة    «  :تعجب بالصيغتني املمكنتني من  .12

     »فاَز عمَر جبواِئَز كثريٍة   «و       »إىل بعلبكَّ عثمانُُُُ افَرَس   «  :أعرب  .13

 

 التعبري و اإلنشاء
 

قق الدرجات القصوى من احلضارة و اجملد ... معتمدة يف ذلك على أهم عنصر حتاول األمم أن حت « .14
 »لديها و هو اإلنسان 

 .أكتب موضوعا تبني فيه اهتمام الدول بأفرادها كوسيلة للنهوض مستشهدا بأمثلة مناسبة تدعم وجهة نظرك

 


