
     

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

 النموذج )ج(             -الصف التاسع                                                                  

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

عد       ي ة ً        هللا  من ي تحسالم  عليك  -1  ومن كل  غيٍث صادق  البرق والرَّ
م   في اللَّحد             لَْبث ه لقد قلَّ بين المهد والل حد  -2  فلم ينَس عهَد المهد  إْذ ض 
ند  أرى أخَويك الباقيين َكليهما                يكونان لألحزان أورى من ال -3  زُّ
 عن غير ما قَْصد   الن ارلَك )لذ عا(               فؤادي بمثل  إذا لعبا في ملعٍب  -4
ً  يستهديوَمن كان  -5    هدية            فطيف  خياٍل منك في الن وم أستهديحبيبا

 د/190/:  أوال ً:النصوص

 د/                                                                                                 10( ؟                                                                                                    /طيف) جمع( ؟ وما لذ عاما معنى) -1
منه في  انسبي كل -2 :           فكرة مما يأتي إلى البيت ال ذي يتض                                         د/                                                                                                                     20/                                                               النص 

 . إقامة االبن في الحياة قصرأ.
 .        لَهو الش قيقين في أماكن الفقيد يجد د األحزانب. 

                                د/                                     20/                                                              بدا الشاعر مستسلماً لقضاء هللا هاتي دليالً على ذلك من البيت األول ؟    -3
                                       د/                                                                                        20/                                                            في البيت الخامس وما أثرها في نفسه ؟      ما الهدية التي يطلبها الش اعر  -4
 د/                                                                  20/     اشرحي معنى البيت الثالث من النص السابق شرحا ً وافيا ً .                                                                       -5
 د/                                                                             10في البيت الثاني .                                                                                            / فيا ً تجل ىهاتي شعورا ًعاط -6
ي نوعه.                                                                                / ث انياستخرجي من البيت ال -7  د/10محسناً بديعياً ثم سم 
ليه إلى تشبيه  -8   د/20/                                                                               .بليغ فيما يأتي حد دي أركان الت شبيه ثم حو 

                                                                             )يرى األب  أن  االبن كالمطر يبعث الحياة في القلب(
ما تحفظين ثالثة أبيات من قصيدة ) -9  د/                                                                                                              30/                                                      .البوصيري( للش اعر رسول الهدىاكتبي م 

 د/10/                                              انسبي البيت اآلتي إلى قائله :                                                                -10
مان قناةً                             ركَّب المرء  في القناة  سنانا  كل ما أنبت الز 

 د/ 10/                                                                انقلي البيت اآلتي إلى ورقة إجابتك ثم اضبطي أواخر كلماته بالشكل : -11
 ر عليها حالكات                 كقطع  الل يل لم يكشف دجاهامضت عش

 د/200:/ثانياً: قواعد اللغة والتطبيق      

 د/10/                                             الث اني حرف عطف ثم  اذكري المعنى الذي أفاده.                  استخرجي من البيت  -1
                                                                      د/10/                                                                                . مضافاً إليه ثم  حد دي نوعه ث انياستخرجي من البيت ال -2
ة أخرى توكيد معنوي  ، -3  مراعيةً الض بط الص حيح:                         أكملي الجملة الموضوعة بين قوسين مرةً بتوكيد لفظي  ومر 
ند)                                                                                                                          د/                                                                       20/                                                                                                           ( يكونان لألحزان أورى من الزَّ

                                             د/                                                      10/                                     (! مستخدمة صيغة )ما أفعله "تعجبي من الفعل الوارد في الجملة  اآلتية " يستهدي حبيباً هدية  -4
لي األعداد الموضوعة بين قوسين إلى كلمات مكتوبة، واضبطيها بالش كل ثم  انقليها إلى ورقة إجابتك .                      -5  د/  30/    حو 

 . سائحات ٍ  /9سائحاً و / /14زار المتحَف /

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

 (.زيد بثالثة حروفم –مزيد بحرفين  –: فعل  ) مزيد بحرف  يستهدي -
 (.جامد معنى –مكان اسم  –جامد ذات :  ) الل ْحد -

 د/                                                 20/                ( .                            تحي ةفي كلمة ) لتاء مربوطة( واستهديأعللي كتابة الهمزة على صورتها  في كلمة ) -9

 د/50/ :القراءة ثالثاً:     

 ( ما يأتي:                                                                   الباديةباحثة ) ورَد في مقالة:    

ً  مكتبة العرب ية بفيضأغنت باحثة البادية ال)       (   عبر األجيالمن اإلبداع األدبي والثقافي واالجتماعي  الذي سيظل  متوارثا

                         د/                                                                                                                           20/                                                                          في المجالين الثقافي واألدبي  ؟  أهم ثمرات باحثة الباديةما  -1
                                د/                                                                                                                           10/                                                 ( ؟ مراعيةً الض بط الص حيح. األدبي   -أغنتْ يتين : )اذكري وزن كل من الكلمتين اآلت -2

                                                                                                                                          د/20/                                                   الكلمات ؟ وفق ورودها في معجم يأخذ بأواخر  (االجتماعي  أين تجدين معنى كلمة ) -3

 

 

 

 ......  انتهت االسئلة  ......


