
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/9arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/om/9arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  یا سماء: حل أسئلة درس 
 المفردات والتراكیب

  :استبدل بالكلمات التي تحتھا خط فیما یأتي ما یفید معناھا  -1

  تتفاخر.بك العصور وتسمو  تتباھي -أ

  بزینتھ الجمیلة. بحالهنسب تحسب العال  -ب

  وجھكالشمس منك مضيء ومحیا -ج

  خفیف. اإلغفاءونومھ  -د

  :وتبین ما یأتي  استعن بالمعجم ،  -2

  ُسْؤُدد) .ددؤس(تشكیل عین كلمة  -أ

  الیسار والسعة: ُوجد/ شوق : َوجد)دجْ وُ (و ) دجْ وَ (الفرق بین  -ب

  ناصعة البیاض من النور/  مشھورة) .غراء(معنى كلمة  -ج

  روضات/ روض / ریاض ).روضة(الجموع الممكنة لكلمة  -د

  :في كل من العبارات اآلتیة ) حال ( بین الفرق بین المعاني المعجمیة للفعل  -ـ ھ

  منع و أوقف.سنا منك دونھم وسناء  حالوقد  -

  تغیرت وتحولت.لفقدكم أیامنا فغدت سودا  حالت -

  )السنة(مر علیھ الحول.علیھ الحول  حالزكاة المال إذا  -

  آیات/ آي ھعین من البیت الثاني عشر جمعین للمفرد نفس-  4

  الدانة/ الجمانة / الیتیمة / العصماء .ھات أربعا منھا . وضع العرب اسما لكل درة في العقد  -5

  

  :فھم النص  -رابعا 

  النبي صلى هللا علیھ وسلممن المقصود بالخطاب في األبیات ؟ -1

  وارتفاع السماءعلو شأن الممدوح كـ علو ما العالقة بین عنوان القصیدة و المخاطب فیھا ؟ -٢

  مرضھ الذي ألّم بھ والتوسل والتشفع بھذه القصیدة للشفاءما الذي أوحي للشاعر بھذه القصیدة ؟ -٣

  النور المنبعث منھماذا حال دون وصول األنبیاء مرتبة الرسول علیھ السالم ؟ -  4

  العقد المكون من سلسلة األنبیاء/  صفوة الخلق واألنبیاءماذا یقصد الشاعر بالعقد في البیت السادس ؟ -5

  لیلة مولد النبي صلى هللا علیھ وسلمما المراد من اللیلة الغراء في البیت السابع ؟ -

  :مجموعة من الصفات في األبیات . مدح الشاعر الرسول علیھ السالم  -٧

  ).٧-٩(عین الصفات الممتدحة في األبیات من   - أ
  نومھ خفیف/ مشیھ الھوینا ال سریع وال بطيء / التبسم بدون صوت ضحكھ / وجھ الرسول كالشمس في الضیاء 

  یرث العلماء علمھ/ حیاء / عصمة / وقار / عزم / حزم / رحمة ) .١٢-١٠(عین الصفات الممتدحة في األبیات من  -ب
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  ما الفرق بین المجموعتین السابقتین منالصفات ؟ -ج

  والثانیة معنویة  تصدر من القلب األولى حسیة تصدر من حواس الجسم ،

  )القرآن(ألخذھم علمھ والعمل بھ وبقاء معجزتھ الخالدة لم أمنت البریة الضالل بعد الرسول علیھ السالم ؟ -٨

  معجزتھ خالدة باقیة وھي القرآنالرسول علیھ السالم عن آیاألنبیاء ؟ولماذا ؟ اتیہم تمیزت آ -و 

  لكثرة معجزاتھ وصفاتھ وشدة شوقھ إلیھدحا للرسول علیھ السالم ؟وضح كیف عجز الشاعر عن الوصف م -١٠

  حدد ھدف الشاعر من تعداد مدح الرسول علیھ السالم من البیتین -١١

  مناجاتھ استعطافا ، فھو یرید أن یرتوي من الرسول صلى هللا علیھ وسلم.في القصیدة األخیرین

  :التحلیل و التذوق  – خامسا

  ومدى حبھ للرسولأحس بصدق عاطفة البوصیري ،وصدق تجربتھ الذاتیة بقافیة القصیدة ؟بم تحس عند الترنم  -1

  .خاطب الشاعر الرسول في عالمھ العلوي المضيء  -٢

  لم یساووك ، تتباھى، تدل على علو شأن الرسولسماء، العال ، طاولتھا ، .عین األلفاظ المشعرة بالعلو، وبین داللتھا  -أ

  الشمس ، لیلة غراء ، النجوم ، مصباح ،تدل على نور النبي .عین األلفاظ التي تشیر إلى الضیاء ، وبین داللتھا  -ب

  :في البیت الرابع ) تتفاعل (بوزن  یورد الفعل تتباھ -٣

  تتصافح ، تتساعدتشارك ،ت) .الوزن ( مثل لھذه الصیغة  -أ

  ى المشاركة في الفعلتدل عل.ناقش الداللة الصرفیة لھذه الصیغة  -ب

  وردت في القصیدة ألفاظ من قبیل سماء، مصباح، شمس -  4

  ما العالقة بین ھذه األلفاظ ، وبین ھدایة النبي علیھ السالم للبشریة ؟ -أ

  والرسول یدلنا ویھدینا إلى طریق الصوابكلھا وسائل تدل على الطریق 

  .تتبع أمثال ھذه األلفاظ في القصیدة  -ب

  .بین االرتباط بین البیت الخامس عشر والبیت الرابع عشر -٥

  14والمستثنى منھ في البیت 15جاء المستثنى في البیتفي البیتین استثناء بكلمة غیر 

  .أعرب الشاعر عن حیرتھ أمام عظمة المصطفى علیھ السالم في البیت األول -6

  االستفھام غرضھ التعجب والنداء غرضھ التعظیملى ذلك ؟المعنى الذي أفاده االستفھام و النداء في الداللة ع ما

  .في القصیدة ) كالجناس والطباق(أجاد الشاعر استخدام المحسنات البدیعیة  -٧

  .  الثاني ، والحادي عشر ، والخامس عشر: في األبیات  ذلكتحقق من 

  تضاد> واء ارت:  ضمآن/   تضاد       > الھدى : الضالل/    جناس ناقص       > سناء :  سنا

  :أكثر الشاعر من التشبیھات في القصیدة  -٨

  النور والضیاء>وجھ الشبھ / مصباح> المشبھ بھ /  أنت ویقصد بھ الرسول> المشبھ .عین المشبھ بھ في البیت الثالث -أ

  التمیز.من البیت السادس  الثانيفي الشطر) المشبھ والمشبھ بھ ( بین وجھ الشبھ بین طرفي التشبیھ  -ب

  یؤكد ویوضح المعنى .وضح أثر التشبیھ في المعنى في البیت السابع -ج
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  .بین وجھ الشبھ بین طرفي التشبیھ في كل من شطري البیت التاسع  -د

  محیاه بالروضة في الجمالشبھ / شبھ خلقھ بالنسیم في الرقة 

  في البیت) ظمآن وجد (  :ما المعنى الذي أفادتھ اإلضافة في قول الشاعر  -9

  عشر ؟الخامس

 إلى الرسول وحبا فیھادت تخصیص نوع الضمأ ، فعطش الشاعر لیس للماء وإنما شوقا أف

alm
an
ah
j.c
om
/om


