
 وموذج المتحان قبول في اللّغة العربيّة للمترفّعيه للصف التاسع

 

 موت طفلة
 

الدار، ومل  ىذهِ  املوت قد دخلَ  ومل يكنِ ، ق على ىذه الدارا حيلِّ خميفً  ارً ا منكان شبحً  الصبِّ  م  أ عرفتْ   
 .الصحيحِ  ملِ األ قد ذاقت لذعَ  احلنونُ  ىذه األم   تكنْ 

  
يها، والصياح إل سرعُ ، وتُ شيءٍ  ها كل  أم   ا، فتدعُ ا منكرً صيحً  يف عملها، وإذا الطفلُة تصيحُ  نعم؛ كانتْ   
 صلُ طى، والصياح يتّ الُ  ويسرعُ  وُ صحابَ أ الشيخُ  مها، فيدعُ أُ ذراعي  بني ذيتتلوى وهت ، والطفلةُ ويشتد   صلُ يتّ 

أن  يف  أحسبُ  . ما كنتُ عليوِ  العرقُ  بُ ا، ويتصب  هَ وجهُ  ضُ ا، ويتقب  نكرً ا مُ ارتعادً  دُ عِ ترتَ  ، والطفلةُ ويشتد  
مدهتا   ،املائدةُ ت ِ دّ ، وقد مُ شاءِ العِ  القوة.  وأتيت ساعةُ  ىذهِ  قوة تعدلُ  -ا يتجاوزوا الرابعةَ م  ـول – األطفالِ 

 م  صياح الطفلة متصل، فال متد يد إىل طعا قبل الشيخ وبنوه فجلسوا إليها ولكن  أ، و الصبِّ  كربى أخواتِ 
وإمنا يتفرقون مجيعا , وترفع املائدة كما مدت، والطفلة تصيح وتضطرب، وأمها  حتدق اليها حينا وتبسط 

. ولكن أبواب السماء   ، وقد كشفت عن رأسها وما كان من عادهتا ان تفعليدىا اىل السماء حينا آخر
لشيخ ان يتلو القران، كانت قد اغلقت يف ذلك اليوم، فقد سبق القضاء مبا ال بد منو.  فيستطيع ا

وتستطيع ىذه األم أن تتضر ع، ومن غريب االمر ان احدا من ىؤالء الناس مجيعا مل يفكر يف الطبيب. وتقدم 
قد  أنْ ل إىل ىذه األم التسعة يِّ الليل واخذ صياح الفتاة يهدأ، وأخذ صوهتا خيفت، وأخذ اضطراهبا خيف، وخُ 

هللا كان  ن  أ، و أخذت تنحل   كانتْ   األزمةَ  .  ويف احلق أن  زمة تنحل  مسع هللا هلا ولزوجها، وان قد أخذت األ
 قد رأف هبذه الطفلة.

     
منا ىو إصل ال صوت وال حركة؛ و ذا ىدوء مت  إا ستنام،  م تنظر فّن  أليها إل خي  االم اىل ابتنها فيُ  تنظرُ 

 احلياة. نفس وإذا الطفلة قد فارقتِ ىذا التّ  حتني قليال،  م ينقطعُ د بني شفتني مفتّ خفيف يرتدّ  سٌ فَ نَـ 
  
 

 طو حسني                                                             
 من كتاب )األايم(                                                        

                 

 

 

 

 



 األسئلة 
 
 تقّدَم الّليُل ؟  ماذا ُخيَِّل لألُمِّ حينئٍذ ؟ .  ما اّلذي حدث للطفلة حني1

     
_______________________________________________________ 

     
_______________________________________________________ 

 
 .  من يقصُد الكاتُب بقولِِو ) أُم  الصبِّ ( ؟2

     
_______________________________________________________ 

     
_______________________________________________________ 

 
 .  ُأخذت ىذه القّصة من كتاب : أ( عصفوٌر من الشرق لتوفيق احلكيم . ب( األايم لطو حسني   3

 ج( كليلة ودمنة البن املقفع                                         
 
 . عدِّد الشخصيات يف القصة . 6.  4

       ________    ________  ________  ________  ________ 
 

 لغوية :  الثروة ال
 
 .  فّسر األلفاظ والتعابري التالية :    4

تبسُط يدىا :    تدُع :  _______   ينقبُض وجهها:  _______      
  _______ 

 رأَف  هبا :  _______ .                  تتضر ُع :  _______           
 
 



 .   إكتب عكس الكلمات اآلتية من الّنص :   5
 تبِطئ :  _______      الباطل :  _______     يتجم عون : _______       
 َضْعٌف : _______              ضجيج :  _______      

 
 نقد وتقييم : 

 .  ماذا حدث للّسماِء يف ذلك اليوم؟   _______________________     6
 ىل املعىن حقيقيٌّ أم جمازيٌّ ؟     _______________________           

 
 .  ملن يعود الضمري يف كل كلمة من الكلمات التالية7

 د على ______: يعو 5السطر – ها: يعود على ______           الي4السطر  – هاعملِ      
 : يعود على ______                                                        8السطر  –او :  يعود على ______            يتجاوز 7السطر  – وعلي     

 : يعود على ______ 11السطر  – ون: يعود على ______       يتفرّق11السطر  – وافجلس      
 : يعود على ______ 18السطر    –  تأخذ     

  

 

 القواعد  -المعرفة اللّغويّة القسم الثاوي: 

 

 اُكتب الوظيفة الّنحويّة ملا حتته خّط فيما يلي: 
 ------  ---------    --------وحده.  تجارةِ أن ُيساِفَر لل أحُدمهاأراَد  -1
 -------------               -------------. ىا م  حفر  خشَبةً أخَذ  -2
 -------  -----------   ---------نفُسو يويف ديَنُو.  الّصاِلحُ  الّرجلُ  -3
   --------     ------------على كنزمها". ّرجالن العثـََر بعَد عناٍء طويٍل  -4
 -----        ----------من نوعو فريًدا عرًضا ُت شاىدْ  -5
 

 

 
 
 



 حتت الفاعل وخّطني حتت املفعول به مثّ اُكتب عالمة إعراهبما إن أمكن:  ضع خطًّا 
 عالمة إعراب املفعول به  عالمة إعراب الفاعل اجلملة

   يف الّصباح جرفِت األمواُج احلُطاَم.

   .حفظَُو هللاُ من كلِّ سوءٍ 

   زرَع الّطالب شجراٍت يف يوم الشجرِة.

   شي َد البنايتنِي العاملوَن.

 

 

 القسم الثالث: التعبير الكتابّي 

يعالج نصَّ فهم المقروء أعاله قضيّةً اجتماعيّةً. بيّنها، ثمَّ اكتب موضوًعا انشائيًّا ال يقّل 

 عن ثمانية أسطٍر مبيّنًا رأيك في هذه القضيّة. 

 

 

 


