
 

 

 ورقة عمل يف مادة اللغة العربية

 2018 / 2017    األدبيالثالث الثانوي 
 :جورج صيدحقال الشاعر 

                                            أبنننننن  (أدعننننننو )مننننننا  لنننننن     وطنننننني .1 
                                         فرَّقننننننننننا الننننننننن  هنننننننننه در  الننننننننندهر  .2
                                                     َ  بنننننننن    م  ننننننننر   وطنننننننني طو   نننننننن   .3
                                         وال يرجننننننننننننو وال ي ر َجنننننننننننن  شنننننننننننناعٌر.4
روِ نننننننن                                                                          شنننننننن و يف ننننننن     منننننننن عننننننن َّ  .5
                                                     ِشنننننننندٌَّ . مننننننننا رنينننننننني   النننننننن   لننننننننوال 6 

         ..                           

 

                                                    قلننننننننن  الولنننننننننند   اليننننننننن     وجنننننننننراح  
                                                 رو نننننننننا  عننننننننن  ج ننننننننند   فنننننننننرَّ أنَّننننننننن  

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

                                                               فينننننننننن  بننننننننننالروح انفننننننننننرد                                                   شننننننننند  ربَّ 
                                                                                                                 أشنننننننننند  وجنننننننننندل ي  نننننننننناع  النننننننننن    

. 

 درج ( )ل ه  إجاب  عشر درجات( 140)                                     اقرأ األبيات ال ابق ، ث َّ اخرت اإلجاب  الصحيح : :ال ؤال األول      

                                                                         : َيِحنُّ الّشاعر إىل وطنه. 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 بغربتهُمعتّزًا  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

  فكرة البيت: من صنوف العذاب(معاناة الّشاعر ). 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 الفقرمعاناة الّشاعر من  ج التعّلق بالغربة د قّلة موارد الوطن

  تسمَّى القافية ذات الروّي الساكن:. 9

 أ قافية مطلقة ب قافية حرَّة ج قافية مقيَّدة د قافية ساكنة

 : ( 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

 : (أدعوكوزن ) .12

 أ فعلوك ب أفتعلك ج أفعلك د أفعوك



 

 

  السادس:البيت من مصادر املوسيقا الداخلية يف . 13

 أ الطباق ب تكرار حرف الدال ج اجلناس الناقص د ج –ب 

 : (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)        اضطرَّ إىل اهلجرة من وطنه يف البيت السادس؟ والثاني؟ وِلَم مَب وصف الشاعر وطنه يف البيت األول (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

 (ةدرج 15)   بالشكل , ثّم اضبطهصيغة املبين للمجهول إىل (جيتدي من اهلل املددحوِّل الفعل الوارد يف اجلملة اآلتية: ) (6

 (ةدرج 15)اجعل كلمة )الغربة( خمصوصًا بالذّم بأسلوب )بئَس( على أن يكون الفاعل مضافًا إىل معرٍَّف بأل.          (7

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

                                                                                                        درجة( 120املستوى اإلبداعي: ) :الثالث ال ؤال 

وعّبروا عن اهتمَّ األدباء العرب يف العصر احلديث بالقضايا الوطنية والقومية، فنّددوا مبمارسات املستبدِّين، قيل: )  (1

 (.فرحتهم جبالء املستعمر الغربّي، متطّلعني إىل حرية الوطن العربي كلِّه

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

 يبــم الذهـَم الكريــك احللـذل       اــن أحالمنـُد مـا بعـا بلغنـمعمر أبو ريشة: الشاعر  يقول

 درجة( 40)                                                                                                  :  واحد ممَّا يأتياكتْب يف موضوع  (2

 .أبيات الشاعر جورج صيدح يف فكر من ورد مّما مستفيدًا ,جتاهه وواجبنا الوطن حّب عن فيها تتحّدث مقالة اكتب. أ      

 اكتب تقريرًا  و كّلفك مدير األنشطة إعداد تقرير عن هذا االحتفال,, املعّلممبناسبة عيد حَيْت مدرستك احتفااًل ب. أ      

       .التقرير كتابة عناصر بذلك مراعيًا            

 **انتهت األسئلة**
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