
 

 ورقة عمــل يف مــادة اللغـــة العربيـــة 

 2018 / 2017التاسع    
 : البوصريي ميدح الرسول الكريمقال الشاعر 

 الثَقَلدددددد  ِ الكدددددد       سددددددّ ُ حمّمدددددد   . 1  
َتددد    ددد   تُ  ُ  . 2  ُهددد  ابُ دددُذ اُلدددي( شُفع
     ُ ُلدددددد  فدددددد َّت اليف ُدددددد      تل دددددد    . 3
َُ ُفع  تدددد    . 4 ِتُدددد ب  أ ُظمتددددُ  ضتدددد  ال ط ددددذت 
َب تً  األ ددددد  ُ لب ت  تفبددددد ب  َددددد  ت   . 5                                        سددددد 

. 

   ال دددددعِق  عبددددد   ُ دددددع     عبددددد    ت تددددد ِ     
َِ ُعقدددددد ت تِ                   َ  عبدددددد  األهدددددد ا ْل هتدددددد                          لُكدددددد

    ال َكددددددددددعتِ     لدددددددددد   مل ِدددددددددد ا    
  طدددددددد  ش ُقيف  ت بدددددددد   عيفدددددددد    عل تددددددددثب ِ   
                                  مت بددددد  عل ددددد   لدددددش سددددد َّ   ددددد  َ ددددد تِ    

.  

 

 درجة(  180): اسئلة الفهم و االستيعاب أواًل:
 درجة( 20)                                                                                      ؟(أعظم( وما مفرد اجلمع )طْيبما مرادف كلمة ) (1

 درجة( 20)                                                                                     حّد البيت الذي يقابل كل فكرة من األفكار التالية:
 .مرحى ملن شّم تربة رسول اهلل-.          بلدعوة الرسول الكريمتلبية األشجار -أ

 درجة( 20)                                                      ؟على األنبياء الذين سبقوه  من فهمك البيت الثالث, مَب تفّوق الّنيب حممد (2

 درجة( 20)                                                                                            .رو معبِّ بأسلوب مجيلاألول اشرح معنى البيت  (3
 درجات(10)                                                                                              .سمِّ الشعور العاطفي البارز يف البيت الثالث (4
 درجة( 20)                                                                                    ., وسمِّ نوعهحمّسنًا بديعّيًاالبيت الثاني استخرج من  (5

 درجات(10)                                                                                         ., وحّددهاستخرج من األبيات السابقة تشخيصًا (6

 درجة(  30)                                  .             (تفيئي ظل اخللود) أو( اللقاء املنتظر) قصيدة أكتب من حفظك ثالثة أبيات من (7

 درجة( 30)                              .ةكلمات باحلركات املناسبالأواخر بالشكل إىل ورقة إجابتك, ثّم اضبط  التاليانقل البيت  (8

 اـــو القصب ورديـــال لـــه املخمـــى           أقدامـــدي و ارم علــي اجلنــل أخـــرين قّبــتش

 درجة( 210): اللغة قواعدثانيًا : 

 درجة( 20)                                                                                                                .وحّدد مفرده, األبيات امسًا مثّنى استخرج من (1

 درجة(  30)                                                                          .استخرج من األبيات امسًا مضافًا إليه, وحّدد نوعه, وأعربه (2
 (درجة 20)                                                                                      .استخرج من البيت األخري حااًل مفردًا , وحّوله إىل حال مجلة (3
 (درجة 60)                                                                . أعرب ما حتته خّط من الّنّص إعراب مفردات, وما بني قو سني إعراب ُجمل (4

 (درجة 20)                                     . : ..................بيئة: .................. , كاظمة(: عذريانسب الكلمات اآلتية على غرار كلمة ) (5

 درجة( 20)                                        .( مقاعد5( طالب و )15صفِّنا )يف حوِّل األرقام اآلتية إىل أعداد مكتوبة ومضبوطة بالشكل:  (6

 (درجة 20)                                                                          .(؟ وما فعل كلٍّ منهماساجدة-مقتَحم   ما نوع كالًّ من املشتقني ) (7
 (درجة 20)                                                                                                 .(ليهِإ-   ْتجاَء)كلمة يف على صورتها عّلل اهلمزة  (8

 ( ةدرج 50القراءة : )ثالثًا : 
 ".استفحل الداء وعز الدواءارتفع صوت املريض بالعويل وقال أعفوني من السؤال و االستجواب, فقد ":ورد يف نّص املقامة الطيبة

 درجة(  20)                                                                          ما العالج الذي أشار به األستاذ؟                                      (1

 درجات(10)                                                                                     .(ارتفع صوت املريض بالعويلهاِت تركيبًا مبعنى ) (2
 درجة( 20)                                                                                    ما لون البديع الوارد يف الّنّص, هاِت مثااًل عليه.                 (3

 درجة( 100)            :                                                          من املوضوعني اآلتيني يف واحٍد اكتب:  ختيارّياالالتعبري  -أ:رابعًا 
   اجملتمع.املرأة هي األمُّ و الزوجُة و املناضلُة و األديبُة, اكتب موضوعًا تتحّدث فيه عن دور املرأة يف بناء األسرة و ( 1

 ِصْف يومًا شديد احلرارة وبّين أثر احلرارة املرتفعة على مظاهر احلياة, مراعيًا شروط خصائص األسلوب العلمي.( 2

  درجة( 60) ., مراعيًا عناصر الّطلبتوجهه إىل شركة الكهرباء لرتكيب مصابيح كبرية يف الّشوارعاكتب طلبًا  التعبري اإلجباري: -ب
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 ورقة عمــل يف مــادة اللغـــة العربيـــة 

 2018 / 2017التاسع    
  جربي ُمشيدًا مبوقف املرأة السورية و ممّجدًا دمشق:شفيق قال الشاعر 

 لددددددددلب   ا دددددددد    . كدددددددد  ضدددددددد ُ   1  
 لدددددددددل القددددددددد  الّزعددددددددد ُ . صددددددددد   2
 .   َ ددددددددددُ  ِ عددددددددددلب   الق  ددددددددددد   3
َ  دع دددددددددُ . سدددددددددلم   4  فلددددددددد  فدددددددددز
فكأمندددددددددددددددددددددد                                                                      .   س دددددددددددددددددددددد ع  5

. 

 أ    دددددددددددد  الُيفدددددددددددد د   الُدددددددددددد ِ ج  
ئدددددددددد  عدددددددددد  َ دددددددددد د    الُقدددددددددد د                                                 

   ددددددددد  الق دددددددددد    أحدددددددددد  د فمددددددددد   
َُ      دددددددددددد  الدددددددددددد  د     شخت دددددددددددد 

اليفضددددددددددددد                                                               سدددددددددددددم ف   الددددددددددددد     
.  

 

 درجة(  190أواًل: اسئلة الفهم و االستيعاب: )
 درجات(10)                                                           (فما أحاط به القصيدالرتكيب اآلتي: ) على منطهاِت تركيبًا  (9

 درجة( 20)                                            انسب كل فكرة مّما يأتي إىل البيت الذي يتضّمنها يف الّنّص السابق:    (11
 استمرار دمشق يف احملافظة على كربيائها.-متّيز دمشق جبماهلا و ضحكاتها البهية.          ب-أ

 درجة( 20)                                             اشرح البيت الثاني من الّنّص شرحًا وافيًا.                                         (11

 درجة( 20)                                           ما وسيلة الّشاعر لتعظيم أّيام املرأة السورية؟ و ملاذا يشعر بالعجز أمامها؟  (11
 درجة( 20)                                                                     ممَّ تعجَّب الّشاعر يف البيت األّول؟ و عالَم يدلُّ ذلك؟  (13
 درجات(10)                                                                                 ما الشعور العاطفّي البارز يف البيت الّرابع؟ (14

 درجة( 20)                                   .                   يف البيت الّثاني تشخيص حدِّده, و اذكر عنصر التشخيص فيه (15

 درجة( 20)                                          .حّول التشبيه البليغ إىل تشبيه تام األركان فيما يأتي )املرأة السورّية جنمُ ( (16

 درجة(  30.    )( وصايا اإلمام  علي)مقطعًا من  أو للبوصريي ( رسول اهلدى) أكتب من حفظك ثالثة أبيات من قصيدة (17

 درجة( 20)                    انقل البيت التالي إىل ورقة إجابتك, ثّم اضبط بالشكل أواخر الكلمات باحلركات املناسبة. (18

 الفعــــل أبلـــــغ منطقـــــا           مــن كــل قافيـــة شـــرود

 درجة( 200ثانيًا : قواعد اللغة: )

 درجة( 20)                                                                      حرف عطف, و اذكر املعنى الذي أفاده.استخرج من البيت الّثاني  (9

 درجة(  20)                                                            استخرج من البيت الّثاني مفعواًل به, وحدِّد نوعه.               (11
 درجة( 20)                                      (. ما أفعله!( مستخدمًا صيغة ) ختتال دمشقالفعل الوارد يف اجلملة اآلتية: )تعّجب من  (11

 درجة( 20)                                  (, على أن يكون الفاعل ضمريًا مسترتاً.نعَم( جبملة من عندك, مستخدمًا )الزمانامدح ) (12
 درجة( 20)                                                     املوضوعة بني قوسني إىل أعداد مكتوبة, و اضبطها بالّشكل: حّول األعداد (13

 "( لوحة تذكارية13( طالب على رسم )5تعاون )"    

 درجة( 60)                                                      أعرب ما حتته خّط من الّنّص إعراب مفردات, وما بني قو سني إعراب ُجمل.  (14

 درجة( 20)  : ...................   : مصدر فعلهاعتالج: اسم مشتق نوعه: .................. , امةبسَّ امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي: (15

 : فعل )جمّرد , مزيد حبرف , مزيد حبرفني(     ناجيُت: )اسم جامد ذات, اسم جامد معنى , صفة مشبهة(,  الدر

 درجة( 20)                    (. سلمْت(, و التاء مبسوطة يف كلمة )أحاطعّلل سبب كتابة اهلمزة األولّية على صورتها يف كلمة ) (16
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