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  التاسعالصف:                                                               ــــــســــــــم العربي واألمريكي  القــــ                     
 6201 – 5201للعام الدراسي  الثالث( من الفصل الدراسي  1الواجب المنزلي) 

 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ
 المعطف  

 الّسابحة نيويورك في معها البقاء إلى يهفو قلبي من جزء   وأنا،. بينهم العيد وأقضيَ  الوطن إلى الّسفر أُلَؤّجلَ  أختي به تطارُدني إلحاح   العيد، قبيل
لى الباقية القليلة األّيام طيّ  إلى يهفو وآخرُ  الّساحرة، وزيناتها بأضوائها  . الوطن رحاب في ليحط   البعيدة المسافات استباق وا 
نا في فيها نقذُفه بما الحقائب تكتظّ  واألصدقاء، لألحّبة الهدايا شراء الستكمال األسواق على الّترّدد ُحّمى - وهي أنا - تأخُذنا  عب رَ  وتزدحم ورواِحنا، ُغدوِّ
َمل صغيرة لهدّية   مكان من هل: الجالية أبناء من والمعارف األصدقاء أسئلةُ  الهاتف : المؤّكد القاطعُ  أختي جوابُ  فُيطالعهم الوطن؟ في األهل إلى ُتح 

 !إبرة لمغزّ ... حّتى الحقائب في مكان ال... ال
 يدخل أن ِاختار الّلحظة، تلك. ُنقفلها ثمّ  الّثقيلة الحقائبَ  تلك ُنغلق ونحن عرًقا، جبينانا لها سال جهوًدا - وهي أنا - بذلنا أّننا درجة إلى حقيقة هذا كان
فَ  لم ُمسبق؛ هاتفيّ  إعالم دون علينا  إيصالها في أطمع هل: جيبه من رسالةً  ببطء سحب! المقفلة للحقائب المخالسة نظرُته وال ارتباُكه علينا َيخ 

 ألسرتي؟
 !زمان أّيام البريد ساعي كحقيبة مكتّظة الّرسائل طبقات بتأثير غدت   اّلتي اليدوّية حقيبتي قلب إلى بها ودفعت أخذتها رسالة، أّنها هللا حمدت
 ُصّرةً  منها ويخرج ِست رته داخل إلى فجأة يده يمدّ  ترّدد بعد رأيناه متسائلة، خفّية نظرات   - وأختي أنا - تبادلنا االرتباك، شديد حائًرا بدا القهوة، َشِرب

 :الّشمندر حّبة بلون وجهه غدا وقد إلّي، يدفعها مضغوطة
 ".أعوام الخمسة ذو ابني، سليمان،" وجهي نا، في الّتساؤلَ  قرأ" له؟ مكان   حقائبك أفي(... لسليمان... )هذا" -

 :مغتَصبة بابتسامة ُيردف أن قبل دموعه لحبس كانت أّنها نشك   لم - للحظات توّقف عيَني ه، في لدموع   وبريًقا شفتَي ه، في ارتعاًشا لحظنا
 ."سنوات ثالث منذ له اشتريته المعطف هذا" -
    "سنوات؟ ثالث" -

  ثالث؟ سنوات بعد المعطف على الّطفل يكبر ألم: نقول وكأّننا مًعا هتفنا
 ُعدت الّثاني العيد وفي. حقائبهم المتالء حمَله الوطن إلى المسافرون رفض المعطف، له اشتريت عيد أّول في: فأوضح ُهتافنا في واالستغراب الّشكّ  قرأ
 .شرائه زمن على مضى مهما ممكن فالتّبديل موجودةً  الّشراء قسيمة دامت ما أّنه تعرفان أكبر، بواحد تبديله إلى

 اّلتي الّشراء قسيمة في دائًما عزائي أجد كنت وهكذا! أكبر بواحد الثّالثة للمّرة تبديله إلى العيد هذا قادتني ثانية مّرة له تّتسع لم اّلتي المسافرين حقائب
 ...ِبـ تسمحين فهل! روحي على ُمحافظتي الّضياع، خوفَ  عليها، ُأحافظ

 مالبسي بعض منها أخرجت... حقيبتي فتحت بقّوة، عينيّ  إلى اندفعت دموًعا أكبح وأنا يده من الّصّرة خطفت الّرجاء، عبارة صوغَ  ُيكمل أَدعه لم
 !بالّصّرة مكانها ودفعت
 !يرقص وكأّنه نتًفا القسيمة ُيمّزق وراح واقًفا نهض .بالقسيمة االحتفاظ إلى ُأضطرّ  لن اآلن،: خلفي من فرحه هتاف سمعت

 العيدَ  َأقضيَ  أن َبع دُ  عليّ  َأَوُتصّرين: أختي وجه في متقّطعة مختنقةً  كلماتي، تدّفقت الِعنان، لها أرخينا اّلتي وشهقاتنا دموعنا خالل ومن خرج، أن بعد
 !   الوطن؟ في أوالدي عن بعيدةً  معكم

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
 .............................................................................................. اختر عنوانا مناسبًا آخر للنص ؟ -

 ................................................................................... : هو باألختَي ن الّرجل فيه التقى اّلذي المكان -
 .................................................................................................. : يعني" دموًعا أكبح" الّتعبير -

 ...................................... ......................... سليمان؟ إلى المعطف تنقل أن المسافرة األخت استطاعت كيف -

 :هو !"الوطن؟ في أوالدي عن بعيدةً  معكم العيدَ  َأقضيَ  أن َبع دُ  عليّ  َأَوُتصّرين" بعبارة المقصود -

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



  ............................................ ....................... سليمان؟ ابنه إلى المعطف إرسال طلب عندما الّرجل خجل لماذا -
 ؟.الّنّص  في ورَدتا عاطفّيَتي ن حالتَي ن اذكر -

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

 .إجابتك عّلل المعطف؟ نقلَ  تقبل كنت هل المسافرة، األخت مكان كنت لو -
.........................................................    ............................................................ 

 .ذلك يثبتانِ  الّنّص  من( ُبرهاَني ن) دليَلي ن أعطِ  قصصّي، هو" المعطف" نّص  -
......................................................................    ............................................... 

 .إجابتك وّضح نفسك؟ في القّصة أثارت ه اّلذي الّشعور هو ما -
    ............................................................ ......................................................... 

 .........................................(  يشك ) مضاد  ....( ............................... تكتظ) مرادف  -
 ..........................................( . حقيبة) جمع   ( ................................. ابتاع) مرادف  -

 ثانيًا: النحو واإلعراب
 اكتب العدد في الجمل التالية بحروف عربية مع الضبط بالشكل:* 

 ..........................................................      قصة 21استعرت من المكتبة  -

 ..........................................................    ساعة 8يوم وفى اليوم  5سبوع نعمل فى األ -

 ..........................................................   طالبة 44فصل ، وفى الفصل  71فى مدرستنا  -

  ..........................................................   دولة 2انقسام السودان إلى  ، بعددولة 23أصبح عدد الدول العربية  -

 
 :استخرج الفعل ومفعوليه فيما يأتي* 
 

 المفعولين الفعل الجملة
   كسوت البائس ثوبا

   ألبس الفنان ضفة النهر حلال سندسية 
    سأل الفقير الغنى ماالً 

   {قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه } 
    . الفقير رياالً أعطيت 

   {فكسونا العظام لحما } 
   {فقد سألوا موسى أكبر من ذلك } 

 

 عرب الجمل اآلتية:أ* 
 

 منح اهلل الطبيعة نضرة وبهاء -1

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

 ظَن الحارس الباَب مفتوحا -2

........................................................................................................................... 
 ثالثًا اإلمالء 

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس:
 نبه ( – إنتبه –انتبه )    إلى شرح المعلم..........................  -

 انتن ( -تان –أنت )     األخ والصديق.......................  -

 من ( -  آمنا -أمنا )     باهلل رباً ......................   -



 استعير ( – أستعرتَ  –استعرتَ   )     كتابا أم كتابين ؟: ...................  يا محمد -

 )قصة  – أ القصة -آلقصة  )     أكثر متعة أم الكتاب ؟....................  -

 
 :التعبير: رابعاً 

 "خطط لمشروعك"
أسباب نجاحك مبينًا مشروعك بشكل مختصر  اكتب ....مشروعا خططت له ، وقمت بتنفيذه ، وتلقيت الدعم من قبل الحكومة  تخيل

 في ، مراعًياوسبل تنفيذه وأوجه الدعمتحدد فيها عناصر خطة المشروع كلمة  400إلى  300اكتب الخطة في ......  والدعم الذي تلقيته

 :معيار الكتابة كتابتك
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  -مع تمنياتي بالتوفيق  -

 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
 الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الّسليمة. -1    
 تظهر قدررة المتعّلم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعّددة.-2    
 تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقّدمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  -3    
ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما يراعي عالمات الترقيم  وأدوات الربط  -4    

بداعا . المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة  الواضحة التي تحوي تطويرا وا 


