
 

 االسم:                        ىـــاألولة ـــريـــريـــرة التحـــذاكـــامل                                                                                                                   

 الشعبة:                                                     اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                               
 العالمة:                        لدوام الظهرية (2018 – 2017) الثالث الثانوي العلمي                                                                                          

 :جورج صيدحقال الشاعر 

                                            أبنننننن  (أدعننننننو )مننننننا  لنننننن     وطنننننني .1 
                                         فرَّقننننننننننا الننننننننن  هنننننننننه در  الننننننننندهر  .2
                                                     َ  بنننننننن    م  ننننننننر   وطنننننننني طو   نننننننن   .3
                                         ي ر َجنننننننننننن  و  يرجننننننننننننو و   شنننننننننننناعٌر.4
                                                                                        روِ نننننننن  شنننننننن و  يف ننننننن    منننننننن عننننننن َّ  .5

.                           

 

                                                    قلننننننننن  الولنننننننننند   اليننننننننن    وجنننننننننراح   
                                                 رو نننننننننا  عننننننننن  ج ننننننننند   فنننننننننرَّ أنَّننننننننن  

                                                  ( ننننننننننند احُلنننننننننرَّ بلننننننننننننوا  النَّ ق ِهننننننننن  ي )
                                                   املننننننننننندد  إّ  مننننننننننن  الل ننننننننننن  جي ننننننننننند

                                                                                                                 فينننننننننن  بننننننننننالروح انفننننننننننرد  شننننننننند  ربَّ 
. 

 درجة( )ل ه  إجابة عشر درجات( 140)                                                                    اقرأ األبيات ال ابقة، ث َّ اخرت اإلجابة الصحيحة: :ال ؤال األول  

                                                                         : وطنهَيِحنُّ الّشاعر إىل . 1

 أ سورية ب لبنان ج مصر د تونس

 : ( يف البيت الّرابعجيتديمعنى ). 2

 أ يدعو ب ينادي ج يطلب د يراقب

  بدا الّشاعر يف الّنّص:. 3

 أ مندجمًا ببالد الغربة ب ُمعتّزًا بغربته ج مكتفيًا من مال الغربة د مكتويًا بآالم املعاناة

  الّشاعر تيّتم يف البيت األّول لـ: .4

 أ رحيل والده ب ترك أهله ج ُبْعِدِه عن وطنه د فقد األصحاب يف الغربة

 : برزت معاناة الّشاعر من الفقر يف البيت. 5

 أ الّثاني ب الّرابع ج اخلامس د األّول

  عذاب فكرة البيت:معاناة الّشاعر ألوان . 6

 أ األّول ب الّثالث ج الّرابع د الّثاني

  :تنتمي إىل جمال (ُيْرجى  -يرجو    -روح    -قلب  )الكلمات اآلتية . 7

 أ احلزن ب املعاناة ج التصبُّر د اإلحساس

  الفكرة العاّمة للّنّص الّسابق:. 8

 أ معاناة الّشاعر من الرحيل ب من الفقرمعاناة الّشاعر  ج التعّلق بالغربة د قّلة موارد الوطن

 : (شكوى) مجع كلمة. 9

 أ شكايات ب اشتكاءات ج شكاوى د شكًا

 : ( أسلوبأدعوك أبي). 10

 أ إنشاء طليب ب إنشاء غري طليب ج خرب ابتدائي د خرب طليب

 : أسلوب( وال جيتدي إاّل من اهلل املدد) .11

 أ تعّجب ب استفهام ج نهي د قصر

 : (جيتديوزن ) .12

 أ يفعل ب يفتِعل ج يفتعي د ينفِعل



 

 : البيت األولمن مصادر املوسيقا الداخلية يف . 13

 أ التكرار ب تناغم حروف اهلمس و اجلهر ج الروّي املوّحد د اجلناس

 : (درى   -أدعوك    -الّدهر   ) ترتيب الكلمات يف معجم يأخذ بأوائل الكلمات  .14

 أ درى,أدعوك,الدهر ب الدهر,أدعوك,درى ج أدعوك,درى,الدهر د كل ما سبق خطأ

                                                                                                                           درجة( 140) :أِجب عن األسئلة اآلتية :الثان ال ؤال 

 درجات( 10)                             . من فهمك البيتني الّثالث و الّرابعمالمح معاناة الّشاعر يف غربته  اذكر ملحمني من (1

 درجة(        20) و أكثـر الّنـاس آالت حتركهـا        أصابـع الّدهـر يومـًا ثـّم تنكسـر           : جربان خليل جربانالشاعر  يقول (2

                    .املعنىمن الّنّص من حيث  الّثانيوازن بني هذا البيت والبيت -

 درجات( 10)                          . استخرج شعورًا عاطفّيًا بارزًا يف البيت اخلامس, ثّم اذكر أداة الّتعبري عنه, و مثِّل هلا (3

 درجة( 20) .وضيح عرية مع الّتو اذكر وظيفة من وظائفها الّشسمِّ نوعها, ثمّ , حلّلهاة, ( صورة بيانّيشكوى روحهيف قول الشاعر: ) (4

 درجة( 40)                أعرب ما حتته خّط إعراب مفردات, وما بني قوسني إعراب مجل.                                         (5

 درجات( 10)   بالشكل , ثّم اضبطهصيغة املبين للمجهول إىل (جيتدي من اهلل املددحوِّل الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية: ) (6

 (درجات 10)                            من فهمك درس أدب املقاومة, كيف كانت املقاومة قبل النكبة و بعدها؟              (7

 درجات( 10)        ..... ....... نوعه:..اسم جامد(: شكوى) -. مصدره: ........... (: فعٌلطوَّْحَت) -امأل الفراغ مبا يناسب:  (8

 (درجات 10)                         , اذكر اثنتني منها.                                                      غينٌّ بالقيم الوطنّية ّصالّن (9

                                                                                                        درجة( 120املستوى اإلبداعي: ) :الثالث ال ؤال 

بنيل احلرّية و االستقالل, و الّتغّني باملعارك  فاعتّز األدباءحفل أدبنا العربي بالّتغّني باإلجنازات و االنتصارات, قيل: )  (1

 (.املشرِّفة يف مواجهة العدو الصهيوني, و الدعوة إىل الّتحّرر من الّظلم

 درجة( 80)                          السابق, وأيِّد ما تذهب إليه بالشواهد املناسبة, موظِّفًا الشاهد اآلتي: القولناقش  -

 قــم حتــّرْر مــن توابيــت األســى       لْســَت أعجوبتهــا أو مومياهـــا: توريحممد الفيالشاعر  يقول

 درجة( 40)                                                                                                            :  اآلتيووو  املاكتْب يف  (2

 و كّلفك مدير األنشطة إعداد تقرير عن هذا االحتفال,, املعّلمأحَيْت مدرستك احتفااًل مبناسبة عيد 

       .التقريركتابة عناصر اكتب تقريرًا بذلك مراعيًا 

 **انتهت األسئلة**
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