
     

      7201/8201العام الدراسي  اللغة العربية مادة - مذاكرة فصل ثاني                                    

 (            بالنموذج ) -الصف التاسع                                                                  

ومي يرثي ابنه الفقيد :اعر قال الش    ة :  ابن الر 

 قلبي من الَوْجدزاد لقلبي إال       َم سلوةً                      محمد : ماشيٌء ت وه    -1
 ما كان من َوْعد   اآلماللقد أنجزْت فيه المنايا وعيدها                      وأخلفت   -2
دى عن ي فأضحى مزاره                     -3 ً قربٍ  قربٍ   علىبعيداً طواه الر   على ب ْعد   يا
َل َمن يفدي فديتكفدى الحيُّ ميت اً (                     عيني )لو ةَ أقر   -4  بالحوباء  أو 
 منك في الن وم أستهدي خيالٍ  وَمن كان يستهدي حبيباً هديةً                     فطيف   -5
 د/190/:  أوال ً:النصوص 

دى)معنىما  -1  د/                                                                                                 10/                                                                                             ( ؟       توه م) ضد  ( ؟ وما الر 
:        انسبي كل -2 منه في النص                                          د/                                                                                                                    20/                                                                    فكرة مما يأتي إلى البيت ال ذي يتض 

 . نهتمن ي الش اعر رؤية طيف ابأ.
 .        الش اعر في تناسي أحزانهب. إخفاق محاوالت 

 د/                                                                    20/                                                            ؟      في البيت الثاني ان وض حيهما كما جاءضللمنايا واآلمال فعالن متناق -3
                                                                                                                              د/ 20/                                                                       ؟   وما الذي منعه من ذلك تمن ى الش اعر في البيت الرابع؟ ماذا  -4
 د/                                                                  20/                                                                  من النص السابق شرحا ً وافيا ً .          ثالثاشرحي معنى البيت ال -5
                                    د/                                          10.                                                                                            / ثانيهاتي شعورا ًعاطفيا ً تجل ى  في البيت ال -6
ً  رابعاستخرجي من البيت ال -7 ي نوعه محسنا  د/10.                                                                                /بديعياً ثم سم 
 د/                                                                             20/                                                                              .ثاني موضعاً للت شخيص ثم اشرحيهاستخرجي من البيت ال -8
ما تحفظين ثالثة أبيات من قصيدة ) -9                                                   د/                                                             30/                                              .  شفيق جبري( للش اعر لَّ  الخلودظتف يئي اكتبي م 

 د/10/             انسبي البيت اآلتي إلى قائله :                                                                                                 -10
 أماوي  ! إن  المال غاٍد ورائح                       ويبقى من المال  األحاديث والذ كر  

 د/ 20/                                                                انقلي البيت اآلتي إلى ورقة إجابتك ثم اضبطي أواخر كلماته بالشكل : -11
ل َمْن بداها ايا اليوم كثر                          ليهنك كنَت حأيوسف والض    أو 

 د/200:/ثانياً: قواعد اللغة والتطبيق      

 د/10/                                                               ثم حد دي نوعه.                       منادى رابعاستخرجي من البيت ال -1
                                                                                 د/10/                                                                    . نوع كل  منهما ثم حد دي  مفعولين به ث انيالبيت الاستخرجي من  -2
ة أخرى  -3  ح:                        بنعت مفرد مراعيةً الض بط الص حيومرةً ، توكيد معنوي  بأكملي الجملة الموضوعة بين قوسين مرةً بتوكيد لفظي  ومر 
      د/                                                                       20/                                                                                                                      ( ال  الوعودأخلفت اآلم)

دى( مخصوصاً بالذ م  على أن يكون الفاعل مضافاً إلى معر   -4                                                        د/10/                  ٍف بـ ال مراعيةً الض بط الص حيح.اجعلي كلمة )الرَّ
لي األعداد الموضوعة بين قوسين  -5  د/  30/                  كلمات مكتوبة، واضبطيها بالش كل ثم  انقليها إلى ورقة إجابتك .      إلى حو 

 روايةً  /19موسوعاٍت علمي ة و / /3في مكتبة أخي /

مل.                                                       /أعربي ما تحته خط  في الن   -6  د/                                                          60ص  إعراب مفردات ،وما بين قوسين إعراب ج 
 د/20/                                        املئي الفراغات اآلتية يما يناسبها ثم انقليها إلى ورقة إجابتك :                                 -7
 : .............  . اسم الفاعل منه، فعل (  يستهدي: .............  ، ) مصدره( فعل: موه   ت  ) -
ا بين القوسين ثم  انقليها إلى ورقة إجابتك فيما يأتي :                                         -8  د/20/          اختاري اإلجابة الص حيحة مم 

د -مزيد بحرفين  –مزيد بحرف )  فعل :  أنجزت -  (.مجرُّ
 (.مبالغة اسم الفاعل –اسم مكان  –صفة مشب هة )  : بعيد -

 د/                                                 20/                                                ( .      فدىفي كلمة ) واأللف( أخلفتْ على صورتها  في كلمة ) لهمزةعللي كتابة ا -9

 د/50/ :القراءة ثالثاً:     

 )مفهوم األدب وأنواعه( ما يأتي:                                                                    ورَد في مقالة:    

رت عبر العصور فكان لها أكثر من معنى ،منها تهذيب النف س ومنها الكالم الحكيم أدب في الل غةتدل  كلمة )       ( على معاٍن متعد دة ،تطو 

                         د/                                                                                                                           20/                                                       ؟                                         داللة كلمة )أدب( في العصر الحديثما  -1
رت -الن فس اذكري وزن كل من الكلمتين اآلتيتين : ) -2                                 د/                                                                                                                           10/                                      ( ؟ مراعيةً الض بط الص حيح.        تطو 

                                                                                                                                          د/20/                                                       الكلمات ؟ ئلبأواوفق ورودها في معجم يأخذ   (متعد دةأين تجدين معنى كلمة ) -3

 

 

 

 

 ......  انتهت االسئلة  ......
 

 الحوباء :النَّْفس


