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 وزارة التربية

                                                                                         (  8)  : عدد الصفحات                             ارك الكبير التعليميةباإلدارة العامة لمنطقة م

                                التوجيه الفني للغة العربية

  تاسعالفي مادة اللغة العربية للصف  لفترة األولىلالتجريبي متحا  اال
 6102/  6102العام الدراسي 

================================================================== 

 (درجة    01)                                                                     :الفهم واالستيعاب   –أوال 

(0) 

 

 

 (0)                                                            .النص السابق تم  الكاتب  وضح هدف - أ

..................................................................................................................... 

 (0)                                                          : الصاياة فيتما يأتي ضع خطاً تات التكتملة-ب

                     :( عندتمايستطيع اإلنسا  أ  يستمع ال )

  تكو  الذبذبات الصوتية بطيئة  -                   

   .تصاب األذ  بتمرض -            

            -  ً  .عندتما يكو  التمخ نشيطا

   .التموجات الصوتية إلى األذ  تصل -                    

 

(6) 

 

 

 

 (0)                         .اث عليهوأتمراً  ستمو األتمير ، تعهد بهأتمراً  استخلص تم  النص السابق - أ

 ......................................واث على...................................تعهد ستموه بـ -

 

 (0)                                          .   بكلتمة واادة أكتمل تما يأتي في ضوء الخطاب الساتمي - ب

 .هذا البناء......................ألنهم يتمثلو .........................بناء الكويت الشاتمخ يتاقق بجهود

 

ً على طريق أسالفنا  إنني اليوم ألعدكم على حمل األمانة وتولي المسؤولية والسير بها قدما

ال  –وأنا واحد منكم  –، إ  الثقة التي عبرتم عنها بشخصي  ، مستنيراً بحكمتهم ورؤاهم العظام

تم شيباً ، وإنما بالعمل م  أجل الكويت وم  أجلكم ، فأن يمك  أ  أبادلكم عنها بالشكر فقط

ً ورجاالً ونساءوش ، أنتم لبنات هذا الوط  التي يتكو  منها البناء الشامخ الرصي  الذي  بابا

 .يواجه األحداث بكل متغيراتها

أي  –إمااا أ  يكااو  جهاااز االسااتقبال :واإلنسااا  ال يساامع مااا حولااه ماا  أصااوات فااي ثااالث حاااالت 

مريضااً ،وإمااا أ  تكااو  الذباذبات الصااوتية أساارع ما  أ  تسااتوعبها األذ  البشاارية، أل   –األذ  

ساتطيع نقال سرعتها حتى عشري  ألاف ذبذباة بينماا ال ت التي تصل اإلنسا  تنقل كل األصواتأذ  

 .رباً أو مريضاً ضطاألصوات التي ذبذبتها أسرع م  ذلك، وإما أ  يكو  المخ نفسه  م
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3- 

 

 

 (0)                                           .ادد اثنتي  تم  االتجاهات التي يدعو إليها النص السابق - أ
............................................................................................................ 

 
 (0)                                                       : الصاياة فيتما يأتي تكتملةضع خطاً تات ال - ب

 :الفرد آثار التفاؤل فيتم   -
 .على الاياة العتمل بجد واإلقبال -

 .الضائعةعودة الاقوق  -                                          
 .القدرة على التأثير في الغير -                                          
 .تاقيق التمكاسب التمادية -                                          
4- 

-----------------------------------------------------------------------------4 -
 
 

  (0)                                          : األقواسصاياة تمتما بي  أكتمل كل فراغ تمتما يأتي بالتكتملة ال - أ

 (الاكتمة – الدهاء – القوة – الغباء...........)...........................لـ ي القصة رتمزالثعلب ف-

 (0)   (     العقدة – الال– التمكا  – الزتما ) : القصة فيهلنص السابق ادد عنصر خالل فهتمك اتم   - ب

 ....................................................................عنصر القصة في النص السابق هو -

 

5 -

 

 

 

 

 

 (0)                                                           . وضح أثر العتمل بتما جاء في النص السابق - أ

   ................................................................................................................. 

 (0)                             :                                  تمناسبة (كلتمة ) ـأكتمل الفراغ فيتما يأتي ب -ب  

 ....................عتمليشعر اإلنسا  بقيتمته تم  خالل ال -

 الدول التمنكوبة......................تم  أبرز األعتمال الخيرية -

 وتعلم كيف تمحو الدمع م       مقلة المحتاج إذ أنت الثري                   

 واعشق  الف   فذا  عالمه      منعش للــروح ألالء  سني                      

 ي  ـب الخلـإنما يسعدك القل    واجتنب همك ال تحفل به                        

اإلنسااا  بطبعااه يحااب أ  يكااو  ضاام  مجتمااع يااأنس بااه، أل  الخاصااية االجتماعيااة هااي ماا  ساامات 

الطبيعة اإلنسانية، وكذلك الفطرة السليمة تدعو اإلنسا  دائماً إلى تقاديم الخيار وتنحياه جاناب الشار 

اباً م  أبواب نشار الخيار وتنميتاه وإخفائه، أل  الخير هو الفطرة السليمة، وم  األمور التي تعتبر ب

، واألعماال التطوعياة تعكاس مادد ازدهاار  بي  النااس هاي األعماال الخيرياة أو األعماال التطوعياة

المجتمع وتوافر العناصر الخي رة فيه، وتعكس كم الناس الذي  يساتحقو  االحتارام والتقادير لكاونهم 

لناااس الااذي  يسااتحقو  االحتاارام والتقاادير خي اارة فيااه، وتعكااس كاام ااً إيجااابيي ، وأصااحاب أياااد أناساا

ً لكونهم أناس  .إيجابيي ، وأصحاب أياد بيضاء ا

: ، فأخذه فهمزه همزة دقت عنقه، ثم قال فأدخل الطائر رأسه تحت جناحه فوثب عليه الثعلب

ذلك لنفسك، حتى يتمك  ، وتعلمها الحيلة لنفسها، وتعجز ع   ، ترد الرأي للحمامة ياعدو نفسه

 .، ثم أجهز عليه وأكله منك عدوك
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 (3)                     :لتلخيصالفنية ل سساألفي حدود الثلث مراعياً  لخص النص التالي : التلخيص-2
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
 (6)                             .   (وصفال) في مجال اكتب مع الضبط مما تحفظ بيتي  :  المحفوظات -2

 

.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

السلبية كلمة تقابل كلمة اإليجابية، وهما م  األلفاظ التي هيأ لها االستعمال اللغاوي المعاصار جاواً ما  

االنساحاب، وحمال الانفس علاى االنعازال والفارار، وفاي اإليجابياة شيوع، وفي السلبية معنى السلب وال

يجاب أ  ياؤدي، ففاي السالبية أخاذ وعجاز، وفاي معنى الوجوب وااللتزام، وحمال الانفس علاى أداء ماا 

اإليجابية عطاء وقوة، ويدور مفهوم السلبية اآل  على عدم االهتمام بشأ  الغيار، وعلاى الاتخلص ما  

التبعات والفرار م  المسؤوليات وإلقاء األحمال بعيداً ع  الانفس والاذات علاى أكتااف هاذا وذاك، دو  

تجاوب أو يشاارك، وهاي صافة إ  دلات علاى شايء فدنماا تادل صاحب النزعة السلبية في أ  ي أ  يفكر

على ضعف الذات، وتفاهة الشخصية، وخور العزيمة، مع األنانية واألثرة،وهذه الصافة إ  تمكنات ما  

قوم تركتهم أشباحاً بال أرواح، وظالالً بال عزائم، ول  تنهض لمجتمع دعاماة إ  كاا  أبنااؤه علاى هاذا 

ظاايم قااد علاام أبناااءه أ  يحققااوا ذواتهاام، وأ  يعبااروا عاا  هممهاام، وأ  الخلااق الااذميم، واإلسااالم الع

يشاركوا بعزائمهم، وأ  ينهضوا بكل ما يمكنهم النهوض به ما  تبعاات وواجباات، وهاذا هاو م معلام 

المهاام فااي مقاومااة  يعطااي أتباعااه الاادرس –صاالوات و وسااالمه عليااه  –البشاارية ورسااول اإلنسااانية 

سااالم الساالبية فااي مجااال العماال حاربهااا فااي مجااال القااول، فحااث علااى الجهاار وكمااا حااارب اإلالساالبية، 

ولاتك  مانكم أماة يادعو  إلاى : "بالكلمة الطيبة والقاول الناافع فقاال الماولى عاز وجال فاي محكام كتاباه

وفاي ظاالل  (011)آل عمارا  "يأمرو  بالمعروف وينهو  ع  المنكار وأولئاك هام المفلحاو  والخير 

 .ة، وبهذه الروح اإليجابية تقود األمم وتسود الشعوبهذه المبادئ اإلسالمي
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 (درجات  1)                                                                           :الثروة اللغوية  –ثانيا 

                                                                                                              
       (0)                               .    في جتملتي  تمفيدتي  تم  إنشائك ( عهد)وظف تصريفي  تم  تمادة (0)

 .........................................:.................................................... األولىالجتملة 

 ................................................................................................:الجتملة الثانية

 

 أرسل الخاطر في أفراحها                   إن ها للخـاطر الصديا  ري   (6)
 (0)                                                                        .       (صديا )هات مترادف كلمة

 (....................................................................................صديا )تمترادف كلتمة 
 
 (0)                          .               في جملة م  إنشائك توضح معناها( يسود)وظف كلمة ( 3) 

................................................................................................................ 

 (0)                                                        : ضع خطاً تحت التكملة المناسبة فيما يأتي( 1)
 (زهور –  أزهار – زهرة  –أزهر ..................  )  وه (الزهر)التمفرد تم  كلتمة .-

 

 (درجات  1)                                                                             التذوق الفني  –ثالثا 

                                           .                                                       " بنيا  مرصوصالحمد هلل الذي تفضل على هذا البلد الطيب فوفق أهله أ  يكونوا صفاً كأنهم " -0

 (0)                                    .ادد وجه الشبه بي  أهل الكويت والبنيا  في العبارة السابقة -

 ...................................................................................................وجه الشبه

 
 (0)                                                    .(حز  –فرح )العبارتي  اآلتيتي  إلى صنف  -6

 .......(.).............    .  يف تتماو الدتمع تم  تمقلة التماتاجك -

      ......(.)...............  .         أنت بها تمشرق اآلتمال جذال  -

        

  (0)        "             الكويت هي األرض العزيزة التي عشنا على ثراها، وسطرنا عليها تاريخنا"-3

    ً                                .ضع خطاً تات الكلتمة التي جعلت التعبير خياليا

 (0)                                                         :اول التعبير الاقيقي اآلتي إلى تعبير خيالي -1

 (الشخص النائم تتوقف عنده خاليا التمخ)
   :............................................................................... التعبير الخيالي
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 (درجات  01)                                                                     :الرسم الهجائي  –رابعا  

   (6)                               : هتوأعد كتاب العبارة اآلتية يففيما تحته خط صوب الخطأ الهجائي  -0

ً تاجالصحة  تظل - ، وإ   بغير مرض دواءاً ، وال تشربوا  ، فال تفرطوا فيها على رؤوس األصحاء ا

      .  بيبط باستشارةمرض فعليكم  اصابكم

 ............................: التصويب ( دواءاً  ) 

 .............................: التصويب( اصابكم)

                       

 (8)                                                   : بالمطلوب بي  األقواس فيما يأتي فراغكل أكمل  -6

 (جتمع كلتمة نبأ)              .    سعيدة ع  نجااك.......................ستمعت -

 (كلتمة تنتهي بألف لينة رستمت ياء)    .      الرجل تمرض ابنه بالصدقة................. -

 (كلتمة تبدأ بهتمزة قطع)        .   تم  جتمال الخلقة...................جتمال الروح -

 (كلتمة تنتهي بألف لينة رستمت ألف)    .    الفرد سعيداً وسط أهله........................ -

 

 (درجة  06)                                                                         :السالمة اللغوية  –خامسا 

          " . ؟، قال ع  شمالي يا مالك ، إذا أتتك الريح ع  يمينك فأي  تجعل رأسك:  فقال له الثعلب"      

 (0)                                                                      : ا يأتيدد م  العبارة السابقة مح -0
  ...................................شرطأداة  -

                     
 (6)                                                                       : جواباً لقسم لعبارة اآلتيةاجعل ا -6

 . (ك بدينهيفلح كل تم  تتمس  ) -
 ...................................................................................................:الجتملة

 

 (6)                                                         : واضبطه حدد المخصوص بالمدح فيما يأتي -3
 (الباطل ليزنعم تما تقول الاق الذي ي)

ً طوبضتم  بالتمدحالتمخصوص   ...................................................:.................... ا
 
 (0)                                                                         :  اضبط ما تحته خط فيما يأتي -4
 "خلق الصدق وهو هب ىلاتت يذلا الخلقنعم "

 :................................................................................................الضبط
 
 
 (6)               "ال ابذا النفاق : "  استخدم صيغة أخرى تم  صيغ الذم وأعد كتابة الجتملة صاياة -5

 ................................................................................................... :الجتملة
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 (6)                                                             : أكتمل بجواب القسم التمطلوب بي  القوسي -2

 (جتملة استمية تمثبتة)........................................................وهللا
 
 (0)                                                 .ادد فاعل نعم في الجتملة السابقة( نعم عتمال التعاو )-2

 ........................................................................................... (:نعم)فاعل 
 
 
 :وأعد كتابة الجتملة صاياةفيتما يأتي  هتات طوطختملا صوب الخطأ الناوي -8

 (0)   (به نفرح   التمطر نايأت   كلتما)

 ...........................................................................................: التصويب

 

 (درجة  01)                                                                                   :التعبير  –سادسا 

، واالستخدام األمثل لها مؤشر لتحضر األفراد ورقي  أصبحت وسائل التواصل الحديثة سالحاً ذا حدي 

 .األمم

أهتمية وسائل  تموضااً فيها( كلتمة 081في ادود ) ،(أو رسالة تمترابطة ثالث فقر )اول التمعنى السابق اكتب

تمراعياً سالتمة التراكيب  .تمبينا اآلثار التمترتبة على سوء استخداتمها،وودوروها في خدتمة التمجتتمع  ،التواصل

 .والصاة اللغوية وأدوات الربط وعالتمات الترقيم

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 
........................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

 انتهت األسئلة


