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االسم الشخص ّي ___________ اسم األب _________ اسم الجد _________العائلة _______
املدرسة ____________الصف التاسع_____ رقم الهاتف ___________________
العنوان _____________________ غرفة االمتحان _____________

مدّةّاالمتحانّ90ّ:دقيقة.
مبنى االمتحان:
 -1الفصلّاألو ّل-فهم املقروء 30 -درجة.
ّ -2الفصلّالثاني -مهارات ّ
لغوية 20-درجة
 -3الفصلّالثالث -نحو وصرف 30 -درجة.
 -4الفصلّالرابع -تعبير 20 -درجة.

 اكتب تفاصيلك في الطار ّاملعد لذلك في رأس الصفحة.

تعليمات
ّ
عامة :تنهي االمتحان في الوقت ّ
املحدد.
 نظم وقتك بشكل متوازن ،واحرص على أنً
 أجب عن جميع األسئلةّ .خمن الجواب إذا لم تعرف ّ
الحل .ال تترك سؤاال دون جواب.
ّ
 -بعد أن تنهي االمتحان ،تأكد مرة أخرى من أجابتك عن جميع األسئلة.

ّ
ّ
ّ
ى
ى
ّ
العربية -الثانوية الشاملة
مصطف كيوان -مركز
هان
أحمد ي
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األول -فهم املقروء 30 -درجة)
(الفصل ّ

النص التايل ،مثّ أجب عن مجيع األسئلة اليت تليه:
اقرأ ّ
الدميقراطيّات اجلديدة

5

يشري مصطلح «الدميقراطيّات اجلديدة» يف األغلب إىل أشكال احلكم يف الدول اليت قامت
َّب على
بعد احلرب العامليّة الثانية ،مثّ انتهاء احلرب الباردة وسقوط الشموليّة الشيوعيّة ،وما ترت َ
حتوالت يف النظرة إىل العالقة بني الدولة والشعب ،مبا يتناسب مع األوضاع املستج ّدة
ذلك من ُّ

وخاصة فيما يتعلّق أبسلوب
حريّة التعبري عن الرأي،
ّ
اليت ترفض السياسات القمعيّة وتؤازر ّ
تغري احلكومة والسلطات احلاكمة ،وأ ّن
احلكم ،وازدايد الشعور أب ّن اإلرادة الشعبيّة ميكن أن ّ
العام هو أساس احلكم.
االتّفاق
الشعيب ّ
ّ

10

15

20

وعلى أيّة حال ،فإ ّن هذه الدميقراطيّات اجلديدة اليت نشأت بعد استقالل املستعمرات عقب
احلرب العامليّة الثانية كما هي احلال يف إفريقيا ،وظهور العامل الثالث مثّ انتهاء احلرب الباردة،
عددا من الصعوابت واملشكالت اليت حتول دون حتقيق التنمية والتطوير وإقرار السالم
تواجه ً
واألمن الداخليّني ،مثل ضعف اإلرادة السياسية وندرة الكفاءات ،وعدم القدرة على الرايدة
واملبادأة ،وتغليب املصاحل اخلاصة ،وعدم وضوح مفهوم املواطنة بقدر ٍ
كاف ،وعدم االستقرار
ّ
بدال من التفاهم نتيجةً لسوء العالقة بني الدولة واملواطن ،وانعدام الثقة بني
وامليل إىل العنف ً
الطرفني ،وغري ذلك.
ٍ
حّت زائفةً وعاجزةً عن
ومن هذه الناحية تعتربُ الدميقراطيّ ُ
ات اجلديدةُ دميقراطيّات شكليّةً أو ّ
تتحول إىل أداة لتحقيق مصاحل ورغبات السلطة
االضطالع ابملسئوليّة حنو اجملتمع ،بل قد ّ
ائي املتمثّ ُل يف التصويت
حّت يف احلاالت اليت يُراعى فيها
اجلانب اإلجر ُّ
احلاكمة؛ بل إنّه ّ
ُ
تبعا لذلك ،فإنّه ال يُسمح بتداول السلطة،
وانتخاب املمثّلني عن الشعب وتكوين احلكومات ً
كثريا ما يرفض القادة التنازل عن سلطان احلكم إذا جاءت نتيجة االنتخاابت يف غري
و ً
العريب يف نطاقها .هلذا كلّه؛
مصلحتهم ،واألمثلة ع ّدة يف اجملتمعات النامية اليت يدخل العامل ّ
جمرد أكذوبة ال وجود هلا على أرض الواقع.
كثريا ما حيكم على الدميقراطيّة اجلديدة أب ّّنا ّ
ً
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الغريب اآلن على أعتاب ما يطلق عليه اسم "ما بعد
على اجلانب اآلخر يقف اجملتمع
ّ
يستقر األمر بعد على تعريف
الدميقراطيّة" ،وهو مفهوم حديث نسبيًّا يف العلوم االجتماعيّة ،ومل ّ
حم ّدد ودقيق له ،ولذا يكتفي معظم الكتّاب الذين يعرضون له ابحلديث عن جوانبه اإلجرائيّة
تطورت
لكن التعبري «ما بعد» ال يعين ً
والتطبيقيّة .و ّ
أبدا أ ّن املبادئ والقيم الدميقراطيّة الليرباليّة ّ
وارتقت ووصلت إىل مستوايت أعلى وأرقى ،سواء يف جمال املشاركة الشعبيّة أو يف مراعاة حقوق
عما هو معهود يف الدميقراطيّة التقليديّة ،بل رّمبا يكون العكس هو الصحيح؛ فاملفهوم
اإلنسانّ ،
حّت مظهرًّاي  -بقواعد الدميقراطيّة وتطبيق
تتمسك ظاهرًّاي -أو ّ
يشري ببساطة إىل الدول اليت ّ

خطواهتا اإلجرائيّة ،ولكنّها ال تراعي يف واقع األمر املبادئ والقواعد اليت يرتكز عليها احلكم
كثريا ما خترج عليها بشكل صريح ،لدرجة أ ّن بعض الكتّاب يصفون
اطي السليم ،بل ً
الدميقر ّ
حقيقي للشعب بشكل قاطع
األقل لعدم وجود متثيل
هذه الدول ّ
أبّنا مناوئة للدميقراطية ،على ّ
ّ
وحاسم .وقد تزايد وجود هذا التيّار يف السنوات القليلة املاضية حبيث كاد يصبح عالمة مميّزة
للقرن احلادي والعشرين نتيجة لرتاجع بعض املبادئ وبداية سيطرة فئات من الصفوة اليت يعتمد
عليها النظام احلاكم على حساب القوى الشعبيّة ،ومل تَعُ ْد نتائج االنتخاابت متثّل احلقيقة كما
حبريّة
مل تَعُ ْد حقوق اإلنسان تَلقى االحرتام املناسب مع منع املعارضة الضعيفة من إبداء الرأي ّ
تتحول إىل مداهنة السلطة احلاكمة ،ممّا يعين أ ّن
يتم ترويضها لدرجة أ ّّنا ّ
كثريا ما ّ
كافية ،بل ً
الدميقرطيّة أصبحت خالية من املعىن .وقد وصل األمر ببعض الكتّاب إىل ح ّد ا ّهتام «ما بعد
أبّنا خطّة خبيثة إلضعاف الدولة القوميّة الدميقراطيّة ،والتهوين من شأن القرارات
الدميقراطيّة» ّ
الدميقراطيّة داخل الدولة ،وإخضاعها لتأثري ّاّتاهات العوملة وظهور املنظّمات فوق القوميّة أو
املتع ّدية للقوميّات.
والفكرة السائدة يف بعض الكتاابت هي أ ّن ما بعد الدميقراطيّة نظام يقوم على سيادة وحت ّكم
العام ممث ًَّال يف ّنواب
الصفوة السياسيّة واالقتصاديّة ،واالنفراد اب ّختاذ القرار ،وهتميش الرأي ّ
التغريات العامليّة؛
يتعرض هلا اجملتمع نتيجة ّ
الشعب؛ وذلك ّ
حبجة مواجهة التح ّدايت اخلطرية اليت ّ
كما هو الشأن يف مواجهة اإلرهاب اليت تتطلّب وجود ّقوة مهيمنة داخل الدولة ،تتّخذ القرار
اطي» هنا
احلاسم والسريع للمحافظة على األمن
القومي أو اهلويّة الوطنيّة .فالنظام «الدميقر ّ
ّ
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يتجاوز مبادئ الدميقراطيّة دون أن يعين ذلك ابلضرورة إلغاء هذه املبادئ ،ابلرغم من التع ّدي
احلرّايت الشخصيّة مع تطويع ممثّلي الشعب للموافقة أبساليب تتقنها القوى احلاكمة،
على ّ
األقل
حبيث يبدو األمر يف النهاية كما لو كانت تلك اإلجراءات متّت ابملوافقة ّ
العامة ،أو على ّ
ابملربرات اليت تق ّدمها السلطات احلاكمة .وبذلك،
عن طريق اقتناع املمثلني  -أو ّ
حّت امليداي ّ -
تفقد االنتخاابت معناها وتكون املشاركة مسألة شكليّة ومشاركة صوريّة هلا نتائج سلبيّة.
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لكل سؤال 3 :درجات)
(الفصل ّ
األول-فهم املقروء 30 -درجة؛ عدد الدرجات ّ

أجب عن مجيع األسئلة .10-1

ا .اكتب بلغتك الفكرة املركزيّة يف الفقرة الثانية (األسطر  )15-9مبا ال يزيد عن سطرين.

 .2خلّص بلغتك الفقرة الثالثة (األسطر  )22-16مبا ال يزيد عن ثالثة أسطر.

األول) ترتبط بِ:
 .3كلمة "اليت" (السطر ّ
أ .الدميوقرطيات اجلديدة.
ب .أشكال احلكم.
ج .احلرب العامليّة الثانية.
د .ال ّدول.
 .4معىن كلمة "تؤازر" (سطر :)6
أ .تفرض.
ب .تناهض.
ج .تساند.
د .تقمع.
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5خرب َّ
"إن" (السطر :)9
أ .اجلديدة.
أت".
ب .اجلملة الفعليّة "نَ َش ْ
ت .عقب.

ث .اجلملة الفعليّة "تواجه".
 .6اكتب بلغتك العائق األساس أمام حتقيق التنمية والتطوير يف الدول النامية كما جاء يف األسطر-9( :
)15

"تبعا لذلك" (السطر  )19تشري إىل:
 .7كلمة "ذلك" يف قول الكاتب ً
أ .اعتبار الدميوقراطيات اجلديدة زائفة وشكليّة.
ب .تكوين احلكومات حبسب نتائج تصويت الشعب.
ج .حتويل الدميوقراطيات اجلديدة إىل أداة لتحقيق املصاحل.
د .عجز احلكومات عن القيام مبسؤوليّاهتا ّتاه اجملتمع.

أبي تعبري ممّا يلي ميكن استبدال التعبري "على أعتاب" (السطر :)23
ّ .8
أ .على مشارف.
ب .على أنقاض.
ج .على هامش.
د .على غرار.
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خيص الدميوقراطيّة قد يعكس:
 .9يرى الكاتب أ ّن التعبري "ما بعد" (سطر  )26فيما ّ
أ .تقلّص نفوذ الصفوة السياسيّة.
ب .التزام السلطة مببادئ احلكم الدميوقراطي السليم.

ظل الدميوقراطيّة.
ج .اهتمام السلطة حبقوق اإلنسان يف ّ
اطي.
د .تراجع القيم يف احلكم الدميوقر ّ

 .10ما الذي يتمثّل يف ّنواب الشعب ،حبسب األسطر)46-42( :؟
أ .نظام ما بعد الدميوقراطيّة.
ب .حت ّكم الصفوة السياسيّة.
جّ .اختاذ القرار.

العام.
الرأي ّ
دّ .
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لكل سؤال  4درجات)
(الفصل الثاين -مهارات لغويّة 20( -درجة؛ عدد الدرجات ّ

أجب عن مجيع األسئلة  15-11اليت أمامك.

كل سؤال مجلة نقصت منها بعض الكلمات .أكمل اجلملة بواسطة جمموعة الكلمات األكثر مالءمة من بني اجملموعات األربع
تظهر يف ّ

يدل على اجلملة اليت اخرتهتا).
الرقم الذي ّ
املقرتحة ،حبيث يكتمل املعىن( .ضع دائرة حول ّ
َ

الصديق أ ْن ___ على صديقه  ،وأن حيافظ على ____ وذلك _____ إىل
 .11على ّ
جانبه ،وصيانته يف ____ وعرضه .

أ .حيافظ ،صداقته ،ابجللوس ،طوله.
ب .حيافظ ،صداقته ،ابلوقوف ،طوله.
ظ ،صداقته ،ابلوقوف ،ماله.
ج .حياف َ
د .حيافظ ،صداقته ،ابلوقوف ،حياته.
 .12يف احلقيقة مل ____ هذه الطريقة رغبة الغالم ______ ،إذ كانت ضخامة _____ املستعملة
فيها تنقص من ________ .
أ .تقنع ،الطّموح ،احلروف ،صورهتا.
ب .تشبع ،الطّموح ،احلروف ،جناعتها.
ج .تشبع ،الطّموح ،احلروف ،داللتها.
الصغري ،األوراق ،دهشتها.
د .تقنعّ ،
 .13يبحث _____ النّاس يف عصران ______ عن وسائل _______ لكي _____ هبا

أوقاهتم.

أ .مجيع ،املاضي ،للتسلية ،يرفعوا.
ب .أكرب ،احلايل ،تقنيّة ،ينسوا.

ج .بعض ،احلايل ،للرتفيه ،يقتلوا.
متنوعة ،يقتلواّ ّّ.
د .أصغر ،املتسارعّ ،
8
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 .14لقد ____ هللا عقالً ،وأعطاك _____ ،مثّ قال لكُ :خض _____ احلياة.
يدا ،ماء.
أ .خلقً ،
وهبك ،حريّة ،مل ّذات.
بَ .
ج .وهبك ،قلبًا ،معركة.
د .وهبك ،حريّة ،معركة.

 .15تكمن ______ األسلحة البيولوجيّة يف ______ التّدمرييّة _____ النّطاق.
أ .رائحة ،املساحة ،العميقة.
ب .نتيجة ،القدرة ،الواسعة.
ج .أسرار ،املعادلة ،الواسعة.
د .خطورة ،القدرة ،الواسعة.
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(الفصل الثالث-النّحو والصرف 30-درجة)

مسجل يف هنايته)
لكل سؤال ّ
أجب عن مجيع األسئلة  30( .22-16درجة؛ عدد الدرجات ّ

اتما 10 :درجات.
 .16أعرب اجلملة التالية إعر ًااب ًّ
الناحية تُعترب الدميوقراطيات اجلديدة دميوقراطي ٍ
ِ
ات شكليّةً.
ومن هذه
ّ
ّ
ُ
من
هذه
الناحية
تعترب
الدميوقراطيات
اجلديدة
دميوقراطيات
شكليّة
 .17ما هو جذر الفعل "يُرجئو َن"؟ (درجتان)
أ .ر،ج،ء.

ب .ر،ج،و.
ج .ر،ج،ي.
د .ر،ج،ن.
 .18كيف نكتب اجلملة "شعراؤان مبدعون" بعد دخول ِ
الفعل "ما زال" عليها؟ (درجتان)
أ .ما زال شعراؤان مبدعني.
ب .ما زالوا شعراؤان مبدعني.
ج .ما زال شعراءان مبدعون.
د .ما زالوا شعراءان مبدعون.
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املنجمني صادقون فيما يقولون ،هي( :درجتان)
حنواي للفراغ يف اجلملة "____ ّ
 .19الكلمة املناسبة ً

َّ
كأن.
أ.

ب .أصبحوا.
ج .ما زال.
د .مل يزل.
 .20ما نوع اخلرب يف اجلملة "األعمال القائمة على األمانة تنفع أصحاهبا"؟ (درجتان)
أ .اسم مفرد.
ب .مجلة امسيّة.

ج .مجلة فعليّة.
د .شبه مجلة.

أي مجلة ممّا يلي وردت "ما" انفية"؟ (درجتان)
 .21يف ّ
يؤذيك.
أ .اِت َِّق ما
َ
ب .ما تفعل من خري يُف ْد َك.

أروع القراءة قبل النّوم.
ج .ما َ
أبدا.
إليك ً
أسأت َ
د .ما ُ
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الشكل التّ ّام10( ،
الصريح من األفعال التالية ،مع ّ
 .22صغ اسم الفاعل واسم واملفعول واملصدر ّ
درجات).
الفعل

اسم الفاعل

اسم املفعول

املصدر الصريح

أكرم
َ
اِ ْستَعبَ َد
نازَل
تَ َ
َّم
قد َ
أَعا َن
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اإلنشائي 20-درجة)
(الفصل الرابع -التعبري
ّ

تقل عن عشرة أسطر ،يف أحد
اكتب
ً
موضوعا إنشائيًّا ال تزيد أسطره عن اثين عشر ً
سطرا ،وال ّ

املوضوعني .24-23
 .23الدميوقراطيّة وأثرها يف تق ّدم الشعوب.

يوما أرد احلياة فال بُ ّد أن يستجيب القدر.
 .24يقول ّ
الشاعر :إذا الشعب ً
متطرقًا إىل أمهيّة اإلرادة والتّصميم.
ّبني موقفك من هذا القولّ ،
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