
 9112تشرين الّثاني  92في : 1اختبار                                               األقدسين القلبين راهبات ثانوية

  األساسي الت اسع: الصف                 نجم                                                        عين
ة                                                                                          دقيقة 91 :المد 

 اللغة العربية وآدابها 

 معايير اإلجابة وأُُسس التقييم

 علم العروض.  - التشبيه  -الحال –األهداف: النعت 

 الّريحالنّص: 

 عالمات( أربع). جمل  هاللين إعراب   إعراًبا نحوّيًا وما بين   ه خط  ما تحت   أعرب   -1 -

  (إجابة صحيحة. كلّ لعالمة )

تبعه في حال الّرفع  والنعت يتبع المنعوت في جميع حاالته وهنا المتنّوعة: نعت لـ"الطيور" -

 مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره. 

 منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والثانية للتنوين. مزقزقًة: حال  -

 يغمُر أرواحنا: جملة فعلّية واقعة في محّل رفع نعت لـ"بحر". -
 هم يتراكضون  حول المنازِل: جملة اسمّية واقعة في محّل نصب حال لـ"األطفال". -

 

 وعّين   نوعها بيانّية، حّدد   صورة  في جملة "تأتي كالّسحِر الخفّي متمّوجًة مع أشّعِة الفجِر"  -9 -

 )عالمتان(. الداللّيةها وبّين قيمتها أركان  

 (.159) نوع الصورة: تشبيه.

 على كّل ركن( .159) أركانها:

 .الّريح مستتر في فعل تأتي وتعود إلى  المشّبه: هي 

 المشّبه به: الّسحر

 أداة التشبيه: الكاف

 السة وجه الّشبه: الخفّة والسّ 

لّل إلى ثنايا وخفّتها في التسمدى شفافّية الريح يوّضح لهذا التشبيه استخدم الكاتب : ةالقيمة الدالليّ 

حاد به في التّ على اوقدرتها ورقّتها ما ُيسلّط الضوء على لطافتها معانقًة األثير، ور فتنصهر به النّ 

 (..15) ّتقدة والعقل الُملِهم.ّية تشبه االتحاد بين العاطفة المعملّية سّرّية سحر

هأُكتِب البيت  اآلتي  -3 ع أرب: )كتابًة عروضّيًة، وقّطعُه واذكِر التفاعيل  والجوازاِت وسمِّ بحر 

 عالمات(
لمِ وال ظالم  إاّل                        وما ِمن يٍد إاّل يُد هللِا فوق ها  سُيبلى بأظ 

 ظلميبأ    سيبلى     لمن إل ال  وال ظا     فوقها      ه     الليُد    ال يدن إل ا من وم
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 مفاعلن مفاعيلن    فعولن     فعولن         مفاعلن   فعولن      مفاعيلن    فعولن        



 على كّل خطأ( .15)عالمتان، ُيحسم        

 (1)هذا البيت على البحر الطويل وزنه الّتام :  جاء  -

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن       عولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ف         

 جوازاته: جاز في "مفاعيلن" "مفاعلن" في عروض البيت وضربه.  -

 (.15)الميم المكسورة.  الروّي:  -

 (.15)   1//1القافية: أظلمي:/  -


