
 

         

      5102/6102العام الدراسي  اللغة العربيةمادة  -املذاكرة األوىل                                   

 600الدرجة :          النموذج )ب( -الصف التاسع                                                                     

 : نديم محمد مشيدًا بالفالحقال الشاعر   ة :

 بين وهودي الوردونفيح عطر                 من لون بسم الفجر فوق نجودي   -2    

 خضراء بعث ربيعي الملحود                 الطهور سواعداً من جدلة اللهب  -1    

 الكوثر المورود شهي  نبع   وسال بمائها                  ت(أنا غيمة ) ظمئ -3    

 ألجر  فيه مطارفي وبرودي               ريفي غسلت بسكب جرحي تربه    -4    

 هذي الغضون قالئدي وعقودي           ما الدر النضيد قالئدي          لم تدر -5    

  النار الملتهبة  ، الملحود: المدفون  الغضون: التجاعيد جدلة النار :  ،   وهود: األراضي المنخفضة  ،  انتشار: نفيحشرح المفردات :      

 : درجة(110) النصوصأوالً :   

 د(12)                                                      ( كما وردتا في النص ؟المورود  -مطارفي ما معنى كل من ) -1
 د(12)                                                                     ( ؟ الملحود( ، وما جذر )خضراءما جمع ) -2
 د(22)                                                             انسبي كل فكرة مما يأتي إلى البيت الذي يتّضمنها : -3
 تضحية الفالح في زراعة األرض  .أ

 . تجاعيد وجه الفالح مبعث الفخر واالعتزاز لديه .ب
 د(22)                                              ما األمر المشترك بين الغيمة والفالح كما ورد في البيت الثالث ؟ -4
 د(22)                                                                 ي قررها الشاعر في البيت الثاني .ما الحقيقة الت -5
 د(22)                                                                         اشرحي البيت الثالث من النص السابق ؟ -6
 د(12)                                                          الهجاء ( -الفخر  -رثاء ال -الغرض الشعري ) الغزل  -7
 د(22)                                                             ت األول محسناً  بديعياً  وسميه .استخرجي من البي -8
 د(22)                                       تلمسون صخوره وزهوره لتشهقت بجراح كل شهيد . الشاعر: لويقول  -9

 من النص السابق من حيث المضمون . رابعوازني بين هذا البيت والبيت ال     

 د(12)                                       ؟(هذي الغضون قالئدي وعقودي ما الشعور العاطفي البارز في قوله ) -12
 د(12)                                                  (الفالح غيمةّحولي التشبيه اآلتي من بليغ إلى تام األركان :)  -11
 د(32)                                              . ( لعنترةالقلب المتيّماكتبي مما تحفظين ثالثة أبيات من قصيدة ) -12
 د(22)                                        :إلى ورقة إجابتك ثم اضبطي أواخر كلماته بالشكل انقلي البيت اآلتي  -13

 حترقا ا امعلى البلوى فكم صهرت          سبائك الذهب الغالي ف دمشق صبرا

 درجة(280)ثانيًا: قواعد اللغة والتطبيق :     

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

 د(12)                                                           .أسلوباً  خبرياً  وآخر إنشائياً  لخامساستخرجي من البيت ا -2    

 د(12)                                                .)للزهر ألوانه( الجملة اآلتيةدأ وجوباً  في عللي تقدم الخبر على المبت -3    

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

 كثيرا ً أحب أمي حباً           

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

 ومضيت واثقاً  بالنصر        

 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       

                  ( وزنه........قالئد..... ) ( فعل اسم الفاعل منه...أجّر( فعل مصدره :........نوعه ........) سال)      

 د(22)                          (ظمئتفي كلمة ) بسوطة( والتاء مخضراءعللي كتابة الهمزة على صورتها في كلمة )  -8     

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

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

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

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

 د(260) :التعبير األدبي  : رابعا ً 

 الصفات النفسّية ( -ة اكتبي السيرة الذاتية لجّدك المكافح في الحياة مراعيةً  )البيئة االجتماعّي

 

 ....انتهت االسئلة ....

 




