
 

 ورقة عمــل يف مــادة اللغـــة العربيـــة 

 2018 / 2017التاسع    
 : معبِّرًا عن شوقه حملبوبتهعنرتة الشاعر  قال أواًل الّنصوص:

 يااااار اااااارد  يَّجااااارز نااااا       ااااا      ي ااااا   .1  

 باااا   فِ ع اااا  إز  كناااا   ُناااا  ق إَّ اااار  ناااا     .2

 سااِع     ع اان    اا    يَّن ااِِ  أ   ِزد اا   اا   .3

 عِ اااااا  ااااار بااااا    ُ ااااا      َّتنظااااا  أنااااا   .4

  رشااااااا ُ  ي  يااااااار اااااااا  ي  ااااااار  إ ي   .5
 

ُ اااااااا اي  بااااااار  يااااااار      يَّجااااااارِز اااااااارِد  أِزد

  فقاا  ش اا رلي يَّاابَ باارَّج ِي  شاا ر      

   ّتاان ُاا ب ع جاار   اا  فاا      اار   

 أ ي ااب   َّن َاا ي  اا     اارِ    ي اا  

   )  ياا ي يِ اار اااِم يَّقااِ  فر عاار    
 

  

 درجات(  10)                                                  بإجياز.                                                     فكرة البيت الّثاني  هاِت (1

 درجة( 20)                                                   وّضح سبب طلب الّشاعر من الطائر الوقوف و احلذر يف البيت الرابع؟ (2

درجات(  10)                                    ( كما ورد يف سياق البيت الّثالث؟              فيض أجفانيما معنى الرتكيب اآلتي: ) (3
 درجات( 10)             (   الّرثاء   -  الغزل   -  الوصف  الّسابق: )ا ب ن الووس ن الرر  الشعر  الذ  ننرر  تحته الّن  مماخرت  (4

درجات(  10)                                        البيت الّثالث, ما اّلذ  طلبه الّشاعر من الّطائر ليتعّرف شّرة حزنه؟  َكهِممن َف (5
 درجة( 20)                                                       ( ما فائرته؟         ) أحزاني , الباِنيف البيت األّول من الّنّ  تصرنٌع ( 6

 درجة( 20)                                حّرد البيت الذ  تلتوي فكرته مع فكرة البيت اآلتي, واذكر وجهًا للّتشابه بينهما: (7
   ترّنـــم و الغصـــون متيـــُدغّنــى فشاقــك طائـــٌر غريـــُد         مّلــا 

 درجة( 20)                                                    ما الشعور العاطفي السائر يف األبيات السابوة.                              (8

 درجة( 20)                                                   لذلك من البيت الّرابع.                        مّثلشّخ  الّشاعر احلمام,  (9

 درجة( 20)          .........................           قومي غفلٌة عن جاراِت بعيينَّأكمل البيت اآلتي ثّم انوله إىل ورقة إجابتك:  (10

 درجة( 20)                الكلمات باحلركات املناسبة. انول البيت اخلامس من الّنّ  إىل ورقة إجابتك, ثّم اضبط أواخر (11

 درجة( 30)من إحرى الوصيرت ن اآلتيت ن مع ضبط أواخر الكلمات بالّشكل:                 ثالثة أبياتاكتب مّما تحفظ  (12

 .(يوم ميسلونمن قصيرة ) ثالثة أبيات-(.                بأغنية لألرضموطعًا من ) -ا          

 ثانيًا : قواعد اللغة : 
  (درجة 20)                                                                                , و اذكر نوعه.     مفعواًل بهاستخر  من البيت الّثالث  (1

 درجة( 60)                                        الكلمات اليت تحتها خط إعراب مفردات, وما ب ن قوس ن إعراب مجل.  أعرب (2

  (درجة 20)                                                                             , و اذكر عالمة بناِئِه.فعاًل مبنيًااستخر  من البيت الرابع  (3

 درجة( 20)                                                  .                              حال شبه مجلةهاِت من عنرك مجلة تحتو  على  (4

 درجة( 20)                                                                 ً.              مزيداو آخر  فعاًل جمردًااستخر  من البيت األول  (5
 درجة( 20) ُجلُت يف امللعِب جولتني.            -.   بأحسَن الكريم إحسانًا عظيمًا-نائبًا مناسبًا فيما نأتي: أ استبرل باملفعول املطلق (6

 درجة( 20)                                                             (.    طاِئر  -احذر  ة اهلمزة على صورتها يف كلٍّ من )بعّلل كتا (7
  ا يءسر  يَّغ يب إىل  ز  أن     ر   ر ِت َّ ح يدة      ر ميَُ  نطعةي   ي   »يف نّ  "املشّرد": ءجا القراءة:ثالثًا: 

 «ع  هر أ ن  ب  ت  ع ن يألأم يَّنظرفُة  َج ر ....... يط قمب قط اِيل يَّعنق , أ يآلخ                                                             

 درجة( 20)                                                        اضبط بالشكل أواخر الكلمت ن اللت ن ُوِضَع تحتهما خط.          (1

 درجات( 10)                                                      يف معجم نأخذ بأوائل الكلمات؟ي الغريب)كيف تبحث عن كلمة  (2
 درجة( 20)                                                                               ما املهن و األعمال اليت عمل بها الررنب يف حياته.   (3

 يملِضِعي يآلُ ي:                                                                                                       يف يكتب  -   رابعًا: التعبري:
 درجة( 60)                                                                 .ستة  سط خل  مسرحية تاجر البنرقية مبا ال نزنر على  (1

 درجة( 100)                   ب قّصة حول رجل كبري يف السِّن هجره أوالده, ملّونًا يف أسلوب عر  احلوادث ب ن الّسرد و احلوار.اكت (2

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 


