
 

 يف مادة اللغة العربيةورقة عمل 

 2018 / 2017الثالث الثانوي العلمي    
 قال الشاعر مجيل صدقي الزهاوي:

ــ      1 ــ      عـــ ــ   ـــ ــِ عـــ ُن  ي عن ـــ ـــ ي  .شـــ

       لقتــــــــا      ــــــــ ا عـــــــــ  .وجـازعــــــــ    2

3   ِ ــ ــا    و  ســـ ــاا  ىـــ ـــإلنس  ُ فـــ  .إذ  ســـ

ُ   فــــتع ُ    4 ِس  لنعــــ ُ ت     يــــ .ولـــــ 

   فــــــ ىاَّ.ى ــــــا   إلــــــاَّ       ــــــ   ــــــا  5

ــا  6 ـــاَّ.مت  ـــــــ ــ َّ إذ   ق  ـــــــ ــإذ    ـــــــ  ال   غ ـــــــ
 

ـــ ي      ـــ    ـالـنـــــــ ـــ     ـــــــ ــا وآخـــــــ       ي إلب ـــــــ

          وو لـــــــــ ك    ـبـإلـــــــــ   سع  ــــــــا و  نــــــــ       

ُ ـــا    ُن   ن   وإا هــــ  س يفـــإلن  ىـ ــــ  

ُ  يا  ِ   لنع   سن    ؟  م قَ  ا عس  َ  ي

ــ  ينـــــ       ىـــــ  نىـــــا    ـــــ      وال هـــ

ــا    ــ إ  ال  ت   ـــ ــا  لغـــ ــ  َي  ى  ـــ    سنـــ
 

                                                                                   املستوى الفكرّي: - االستيعاب والفهم والتحليل:أواًل: 

 هلا؟ آخر مجعًا هات ثّم ،(بنيها: )مفرد وما ؟(اإلنسان: )مجع وما ؟(ُينحَّى: )معنى ما .1

  األبيات؟ عليها ُبنَيت اليت العامة الفكرة ما. ٢

 (.استنكار العنف ونهجهتية: )اآل الفرعيَّة الفكرة إليه تنتمي الذي البيت حّدد. ٣

 والوطن؟. ما اجلرائم اليت يرتكبها املستبدُّ يف البيت األول؟ وما أثرها على اجملتمع 4

 . كيف تتمّثل آثار السكوت على الظلم يف البيت الثالث؟5

 . َمْن ُيهدُِّد الشاعُر يف البيت السادس؟ ومَب ُيهدِّده؟ 6

 . ماذا ُيفِقُد احلاكُم املتفرُِّد بالسلطة األمَة كما ورد يف البيت اخلامس؟  7

 ويف كلِّ بيـــــٍت رنَّــٌة وَعويــُل    على كلِّ ُعوٍد صاحٌب وخليـُل . قال الزهاوي يف قصيدة أخرى:  8

 وازن بني هذا البيت والبيت الثاني من النّص من حيث املضمون. -

 (. مّثل لكّل منها يف النّص. جزالة األلفاظ، متانة الرتاكيب. من مسات االّتباعّية يف النّص: )1   املستوى الفيّن: -

 . منهما كلٍّ نوع ثمَّ ،خربيًا وآخر ،إنشائيًا أسلوبًا األبيات من هات.  ٢

 (.َتحرََّك فيها الغيُظ. من وظائف الصورة إضفاء املشاعر. بّين ذلك من دراسة الصورة اآلتية :)   ٣

 ، وحّدْد نوعه، وبّين قيمته الفّنّية. بديعيًا حمسنًا. استخرج من األبيات  4

 هات من النص تراكيب تدّل على كّل منها. .( السخط-احلزنالنّص:). من املشاعر العاطفّية اليت كّونت تّيار العاطفة يف  5

 يف النّص. استخرج اثَنني منها مع األمثلة. مصادُر املوسيقا الداخليَّة. تنّوعت  6

 من النّص ما وضع حتته خط إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل. أعرب. 1التطبيقات الّلغوية:ثانيًا: 

 ( اجعل الفعل املبيّن للمجهول يف اجلملة السابقة مبنيًا للمعلوم، وأجر التغيري الالزم.باحلديد ُيكبَُّل احلرُّ. )٢

 بعالمة إعراب فرعية، واذكر السبب. معربًا. هات من األبيات امسًا ٣

 بب.بعالمة إعراب فرعية، وبّين الس امسًا معربًا -، وبّين السبب. منادى معرب -.استخرج من األبيات ما يأتي: 4

 (، ثّم وّضحها.                            ال تغْظ، تبكي. سّم العلة الصرفية يف )5

 ( على أن يكون الفاعل ضمريًا مسترتًا مميَّزًا باسم نكرة. نعم( خمصوصًا باملدح مستعماًل )العدل. اجعل )6

 (: اسم جامد. نوعه:....... الغيظ) -(: مشتق. نوعه: ........... موفور) -. امأل الفراغ مبا يناسب: 7

  (: فعل، وزنه: ...........تستنهجونه) -( فعل. مصدره:......... تتمّهل) -(: مشتق: نوعه:....... طبيب) -                          

 التعبري األدبي: اكتب املوضوعني اآلتيني:ًا: لثثا
العرب يف العصر احلديث، فاستنكروا هجرة العلماء، والعمَل على جتهيل  شغلت القضايا الوطنّية والقومّية اهتمام األدباء. قيل: )1

 (. ناقش املوضوع السابق، وأّيد ما تذهب إليه بالشواهد املناسبة، موّظفًا الشاهد اآلتي :الشعوب، وذّكروا مباضي األمة اجمليد

 شرقًا وغربًا وعزُّوا أينما ذهبوا   ألستم َمْن سطوا يف األرض واقتحموا واقتحمواقال الشاعر إبراهيم اليازجي: 

                                                                                                                                                                                                                                          . كّلفك مدّرس الّلغة العربّية مبوجب كتاٍب إعداَد تقريٍر حول احنسار املطالعة يف املدرسة، ما الذي سيتضّمنه هذا التقرير؟.٢
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