
     

      5102/6102العام الدراسي  اللغة العربيةمادة  -املذاكرة األوىل                                    

 600الدرجة :            النموذج )أ( -الصف التاسع                                                                       

 : معاتباً زوجته حاتم الطائيقال الشاعر   ة :

 ويبقى من المال األحاديث والذكر           ورائــح      ـــادغ!إن َّالمــال  يَّوأمــا -2    

 نا نزرإذا )جاء( يوماً  حل   في مال                     ي ال أقول لسائلٍ ! إن وي  أما -1    

 فأو له زادُ  وآخره ذخر                         عةً  بمالٍ  صني آلو وإني ال -3    

 الدهُر، وقد أودى بإخوته شهوداً             وال أظلم ابن العم   إْن كان إخوتي    -4    

 وفي السمع مني عن حديثهم وقرُ                   غفلةُ عن جارات قومي  بعيني -5    

   شرح المفردات : آلو : أقّصر ، شهوداً : أحياء      

 درجة(222) :النصوص أوالً :   

 د(12)                                                                 نزر( كما وردتا في النص ؟ -)زاد  ما معنى كل من -1
 د(  12)                                                                                   ( ، وما جذر )رائح ( ؟ما جمع )غاٍد -2
 د(                                                                                  22)                                                                  انسبي كل فكرة مما يأتي إلى البيت الذي يتّضمنها : -3

 . وعدم استراق السمعغضّ  الطرف  .أ
       عدم التقصير بتقديم المعروف ببذل المال .  .ب

 د(22)                                                                  ل كما ورد في البيت األول ؟ما غاية حاتم من بذل الما -4
                        د(                                 22)                                                                            ما الحقيقة التي قررها حاتم في البيت الثاني ؟ -5
 د(22)                                                                  السابق شرحاً  وافياً  .اشرحي البيت الرابع من النص  -6
 د(12)                                                                          الغرض الشعري الذي يندرج تحته النص هو : -7

 الفخر ( -المدح  -الرثاء  -) الغزل 

 د(22)                                                                     محسنا ً بديعياً  وسّميه . الثالثاستخرجي من البيت  -8
 د(22)                                                                       قال عنترة : وأغضّ  طرفي ما بدت لي جارتي   -9

 حتى يواري جارتي مأواها                                                           

 وازني بين هذا البيت والبيت الخامس من النص السابق من حيث المضمون .     

 د(12)                                                             ؟ي قوله ) وال أظلم ابن العمّ (ما الشعور العاطفي البارز ف -12
 د(12)                                                         ّحولي التشبيه اآلتي من بليغ إلى تام األركان :) االبن زهرةُ ( -11
 د(32)                                                 قصيدة )جبهة المجد( للجواهري .اكتبي مما تحفظين ثالثة أبيات من  -12
 د(22)                                                :انقلي البيت اآلتي إلى ورقة إجابتك ثم اضبطي أواخر كلماته بالشكل  -13

 وقل طريحا تركناه وقد فنيت دموعه وهو يبكي بالدم القاني 

 درجة(280(قواعد اللغة والتطبيق ثانيًا:      

 د(  22)                                                                    الثاني مفعوالً  به واذكري نوعه .استخرجي من البيت  -1    

 د(12)                                                                 .استخرجي من البيت األول أسلوباً  خبرياً  وآخر إنشائياً  -2    

 د(12)                                                                   .عللي تقدم الخبر على المبتدأ وجوباً  في البيت الخامس -3    

 د(22)                                                                       تية :استبدلي بالمفعول المطلق نائباً له في الجملة اآل -4    

  عاملت أمي معاملةً  حسنًة         

 د(22)                                                                   :حّولي الحال المفردة إلى جملة اسمية في الجملة اآلتية  -5     

 مصاعبهاواجهتُ  الحياةَ  متحد ياً          

 د(62)                                                     أعربي ما تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل . -6      

 د(22)                                                          املئي الفراغات اآلتية بما يناسبها ثم انقليها إلى ورقة إجابتك : -7       

 اسم الفاعل منه........ ) حلّ ( وزنه........) يبقى ( فعل ........نوعه ) أظلم ( فعل مصدره :........     

 د(22)                                    عللي كتابة الهمزة على صورتها في كلمة ) أقولُ ( والتاء مربوطة في كلمة )غفلة( -8     

 )نعم هذه هي الفطرة البشرية الحقيقة ، يبدو لك اإلنسان بسيطة ،لكن عندما تحل  جاء في نص الجمال اإلنساني:  :القراءة ثالثًا:      

 د(42)                                                          محنة عصيبة  تتصاعد من أعماقه قوة عظيمة هي الجمال اإلنساني(     

 د(                                                                              22)                                                                              ؟ ماذا يحدث لإلنسان في أوقات الحروب -1
 د(  12)                                                                              الجمال اإلنساني ؟حددي موقفين يبرزان  -2

 د(12)                                                      من معجم يأخذ بأوائل الكلمات كلمة )حّبنا ( ؟ نكيف تستخرجي -3

 د(260) : تعبير األدبي ال: رابعا ً 

 الصفات النفسّية ( -ماعية اكتبي السيرة الذاتية لجّدك المكافح في الحياة مراعيةً  )البيئة االجّت

 ....انتهت االسئلة ....

 




