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 3227 أبريل 77الثالثاء  ................................................. : اإلســم الكــامل 

 :  التاسعة إعدادي املستوى 

 

 (3/7) اختبار جترييب يف اللغة العربية
 

 نص االنطالق

مجيع أقطاره، كأنها  أربعني عاما، ألنها طالت عليه من كان صاحبنا قد أنفق أربعة أعوام يف األزهر، وكان يعدها
 يده بقصر ى يضيق بالفقر والتالسحب القامتة الثقال، فلم تدع للنور إليه منفذا، ومل يكن الف الليل املظلم، قد تراكمت فيه

 .األزهر الشريف طالب العلم يف عما كان يريد، فقد كان ذلك شيئا مألوفا بالقياس إىل

ما  أقصر مثل ما يلقى، وتقصر أيديهم عن ويلقون ما يشقى،وكان الفتى يرى من حوله عشرات ومئات يشقون ك
 واستيقنوا أن الثراء والسعة وخفض العيش أشياء تعوق عن طلب العلم، وأن الفقر نفوسهم، حيبون، قد اطمأنوا إىل ذلك وألفته

وب واأليدي باملال، من امتالء اجلي وأجدى خري شرط للجد والكد واالجتهاد والتحصيل، وأن غنى القلوب والنفوس بالعلم
 .فنعم املطلب العلم

وأخذ عليه من نفسه مجيع جوانبها، فما أشبه يومه  وكان يضيق أشد الضيق بهذا السأم الذي مأل عليه حياته كلها،
 فيها جديدا يبدأ العام الدراسي إىل أن ينقضي، كان الفتى يفكر يف أن أمامه مثانية بغده ! حياة مطردة متشابهة ال جيد

 .م أخرى، سيعدها كما عد األعوام األربعة اليت سبقتهاأعوا

 بتصرف 4-3، ص: 3طه حسني "األيام" اجلزء 

  ) نقط 6 (     أوال: مكون القراة

 ن1              حدد اجملال الذي ينتمي إليه النص .1
 ن1                       ( سردي – حجاجي – وصفي) النص ةحدد نوعي .2
 ن1                السأم -مألوفا     التاليتني:  اشرح باملرادف الكلمتني .3
 ن1                    ما هي الفكرة األساسية للنص .4

 ن 2                اجليوب باملال  ما موقفك من العبارة وأن غنى القلوب والنفوس بالعلم خري وأجدى من امتالء .5
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  ) نقط 8 (     مكون الدرس اللغوي :ثانيا

 ن1                     اشكل ماحتته خط يف النص .1

 :  استخرج من النص األساليب التالية .2

 ن1                        أسلوب املدح . أ

 ن1                    أسلوب التعجب . ب
 ن1إسم تفضيل مصاغ بطريقة مباشرة و آخر بطريقة غري مباشرة      .3

 ن1,1  »لصرف و جتر بالفتحة النائبة عن الكسرة إذا كانت ..... متنع الصفة من ا   «أمتم القاعدة التالية :  .4

 ن1,1           يف بعلبكَّ ُسفياَنُفْزُت على   -               ن 1          نعم املطلب العلم :    أعرب اجلمل التالية .5

 

 : ) نقط 6 (مكون التعبري واإلنشاء  :ثالثا

دراستك مركزا على أهم ما مر بك من أحداث وما   مرحلة من مراحلاكتب فقرة يكون موضوعها سريتك الذاتية يف
 .يف مهارة كتابة سرية ما اكتسبته احتفظت به من ذكريات موظفا
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