
     

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

             النموذج )أ( -الصف التاسع                                                                  

ومي يرثي ابنه اعر قال الش    ة :  : الفقيدابن الر 

 الجوارح أيُّها                     فقدناه كان الفاجَع البي ن الفَْقد   مثل  وأوالدنا  -1
ْدت  للث رى              بأنْ  وْداج  أعينيَّ  -2 فد  لي فقد ج  ا )تسأالن ( من الر   فَس مم 
ْلت  سروري كلَّه إذ ثكلتْه -3  زهد   أخاوأصبحت في لذ ات عيشي                     ثَك 
ْهدَ              ه كف اي للث رى     ب نَيَّ ال ذي أهَدتْ  -4 ة الم  ز  ي ىفيا ع  ْهد   ويا حسرةَ الم 
 جلد  في جزوعٍ وال  أخيه مكان  اختاللَه                         سد  لكلًّ مكاٌن ال يَ  -5

 د/190/:  النصوصأوال ً:   

                                                                                                  د/10/  ؟                                                                                                (ث رىال) معنىوما  ؟( حسرة) ضد  ما  -1
منه البيت ال  ا يأتي إلى فكرة مم   انسبي كل -2                                                                                                                                                             د/20/                                                                           :ي النص  فذي يتض 

 . وْهب الشاعر ابنه لألرض .أ
       .  لَلم صاب جَ  اءاألبن موت .ب

                                                                     د/20/                                                  ؟افتقد الش اعر بعد موت ابنه؟ وما أثر الفقد في حياته كما جاء في البيت الثالثماذا  -3
غ هذا الط لب ؟        ؟ ماذا يطلب الش اعر إلى عينيه في البيت الثاني -4                                                                                                                                د/20/                                                        وما مسو 
                                                                   د/20/                                                                         السابق شرحا ً وافيا ً .من النص  خامسلالبيت ا معنى اشرحي -5
                                                                              د/10/                                                                                            . ثالثفي البيت ال تجل ى   شعورا ًعاطفيا ً هاتي -6
ً  وآخرإنشائيا ً  أسلوبا ً ث انياستخرجي من البيت ال -7  د/10/                                                                                .خبريا
لاستخرجي من البيت األ -8 ليه إلى تشبيه بليغ و                                                                                د/20/                                                        .     تشبيهاً ثم حد دي نوعه وحو 
                                                              د/30/                                                      .جميل بثينة للش اعر( الل قاء المنتظرما تحفظين ثالثة أبيات من قصيدة )اكتبي م   -9

 د/10/                                                                                                             : انسبي البيت اآلتي إلى قائله -10
 مدْ خبضراٍم كل ما شبًّ                     وكأن البرَق فيها حاذفٌ 

 د/ 20/                                                                بالشكل : أواخر كلماته انقلي البيت اآلتي إلى ورقة إجابتك ثم اضبطي -11
 رفيف قصيد  فانهلَّ من فمها                 سفحت يداه المجد في آفاقه             

 د/200:/قواعد اللغة والتطبيق ثانياً:      

 د/10/                                                                     نوعه.           ثم حد ديمضاف إليه البيت الثالث استخرجي من  -1
 د/10/                                                                               .     ثم حد دي نوعه الخامس نعتاً  البيت استخرجي من  -2
ة أخرى ،الموضوعة بين قوسين مرةً بتوكيد لفظي  أكملي الجملة  -3                             د/                                            20/                    :حمراعيةً الض بط الص حي  توكيد معنوي  بومر 

هدىيا عزةً ال)                                       ( ..........م 
 د/10/نوع الفعل) أهَدتْه كف اي للث رى(                                                            ةأك دي الفعل فيما يأتي بمفعوٍل مطلٍق مبي ن -4
لي األعداد الموضوعة -5    د/30/                            . بين قوسين كلمات مكتوبة، واضبطيها بالش كل ثم  انقليها إلى ورقة إجابتك حو 

 العباً . /17العباٍت َو / /8فاز في المسابقة /

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

(. -اختال –اختالل : مصدر الفعل ) خال  -  اختلَّ
 معتل  مثال(. -صحيح مهموز –أصبح : فعل ) صحيح سالم  -

                                                  د/20/                                             ( .لذ اتفي كلمة )والت اء مبسوطة ( الم هدىفي كلمة ) األلف على صورتها عللي كتابة  -9

 د/50/ :القراءة ثالثاً:     

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

ا الش عر)       ( ة الس بكقفى الموزون ،المت صف بجمال المعاني وتخي ر الل فظ ،ودق ة الت عبير ومتانفهو الكالم الم وأم 

ي و ما المقصود بكل  من الش عر المسرحي -1                                                                                                                                  د/                   20/                                                                                         ؟الت عليم 
                                                                                 د/                                                                          10 /                                                   اعيةً الض بط الص حيح. مر ( ؟دق ة -المقفى  وزن كل من الكلمتين اآلتيتين : ) اذكري -2

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

 

 

 

 

 ......  انتهت االسئلة  ......

 

فد: العطاء  الر 

 ثكلت : فقدت 


