
 

 ورقة عمل يف مادة اللغة العربية

 2018 / 2017    األدبيالثالث الثانوي 

 قال الشاعر عدنان مردم بك:    

                                  دوَن الففففففففدافاا م  ا  ففففففففًا خاشفففففففف ًا.قفففففففف   1
                                         مرم قفففففففف َصفففففففف ا     الففففففففدافاا .هفففففففف   2
                                        سففففففف    .يف كفففففففمن شففففففف   مففففففف   راهفففففففا    3
                                              ذكففففففففر ت وت ااكفففففففف    تقففففففففد َ .وطفففففففف  4
                                                .هفففففففففف  َم قففففففففففم  ل  فففففففففف     يف ش ففففففففففد      5
                                                                                        وك  ففففففففف   الراجفففففففففال آمفففففففففال   وم ففففففففا   .6

.                           
 

                                     الفففففففدفاا عىففففففف  ا  فففففففد  ب  ففففففف  د     َحففففففف   
                                      )مجَ ففففففف  ن مففففففف  ادن فففففففا   كفففففففم  تى فففففففد     

                                      ب ففففففففف   شففففففففف  د  س فففففففففط َر  ل ط لففففففففف   
                                          بكفففففففففما ق ففففففففف د   احل ففففففففف  أمسفففففففففا ت 

                                            ص فففففففف د عفففففففف  ج ففففففففدود  جمففففففففد وكتففففففففا   
                                                                                                                 د  عففففففف  ت ح فففففففد  خفقففففففف   افففففففا ادك فففففففا 

. 

 أواًل: ا  ت   الفكر ن: 
 نلكمن إجاب  ص     عشر داجا داج ن ) 80)                                                                     اقرأ ادب ا  ال ابق ،  م  اخرت اإلجاب  ال     : :ادولال ؤال 

 . الفكرة العامة للنص السابق: 1

 أ تاريخ الوطن عريق ب أجماد الوطن وقداسته ج حّب الوطن فريضة د الوطن أهل وأحبة

 . فكرة البيت الثالث:2

 أ الوطن سرية شعبية ب بالوطن الدائماإلحساس  ج الوطن أرض البطوالت د عّزة الوطن وترفُّعه

 . عاجل الشاعر موضوعه معاجلة: 3

 أ موضوعية ب ذاتية موضوعية ج ذاتية د مثالية

  .من القيم الوجدانية يف األبيات:4

 أ حّب الوطن ب التغّني بأجماد الوطن ج قدسية الوطن د كّل ما سبق صحيح

 يف البيت:( ورد هذا املعنى است ضاا ا اضي اجمل د. )5

 أ الثالث ب الرابع ج الثاني د السادس

 . من مسات االتباعية يف النص:6

 أ الصور التقليدية ب الصور املبتكرة ج وحدة الوزن والقافية د أ + ج

 ( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأواخر الكلمات: ت ح د، تى د، ق  د، ش  د. ترتيب الكلمات )7
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  (م  دا  م م  الش ر): الشاعر رائد التجربة اإلنسانية وغّواصها؛ ألنه .8

 أعمِق إىل يسيُِّرها ب يطمح إىل املثل العليا ج يكشف مغاليق احلياة د كّل ما سبق صحيح

 الوجود أعماِق

 أ

  درجة(  40) :أِجب عن األسئلة اآلتية :الثانيال ؤال 
 درجات( 10)      اذكر ثالثة واجبات على اإلنسان جتاه الوطن من خالل فهمك البيت األول.                                    ن1

 درجات( 10)            جعل الشاعر يف البيت الثاني وطنه سورية جيمع تاريخ األمم. وّضْح هذا املعنى.                           ن2

 درجة( 20)                  يــد نفســه يف اخللــين إليـنازعت      هــد عنــُت باخللـو ُشغلـين لـوطقال الشاعر أمحد شوقي:  ن3

 هذا البيت والبيت الرابع من حيث املضمون، وبّين إىل أّيهما متيل معّلاًل.وازن بني  -



 

                                                                                                        درجة(  70: )امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك   ان ًا: ا  ت   الف :
 درجة( 20.....  ).............. مثل:.............. ومن أدوات التعبري عنه:................الشعور العاطفّي الغالب يف البيت الرابع هو: .. ن1

 درجات(       10)               .....                         ................ مثل: ..............الداخلّية يف البيت الثالث: ..من مصادر املوسيقا  ن2

 درجات(        10)                                              .... ................ نوعه: ..............احملسن البديعّي يف البيت اخلامس، هو: .. ن3

 درجات( 10)                       .....       ............( الوارد يف البيت األول يف الداللة على ..م  ا  ًاأفاد استعمال اسم الفاعل ) ن4

 .درجة( 20)  .... .......... وظيفتها................ شرحها: ............(، صورة بيانية، نوعها..س ط َر   ب    ش  ديف قول الشاعر: ) ن5

 درجة( 90أجب عن األسئلة اآلتية: ) الثًا: التط    الىغ  ن:

 درجة( 30)             أعرب ما حتته خّط إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل.                                          ن1

 درجات( 10)          .الفاعل ضمريًا مسترتًا مميزًا بنكرة ( على أن يكونن مبأسلوب ) ملدحبا ( خمصوصًاال ط ) اجعل ن2

 درجات( 10)     (، مع الضبط بالشكل.مجَ    م  ادن ا  كم  تى د: )للمجهول املبين صيغة إىل اآلتية اجلملة يف الفعل حّول ن3

 درجات( 10)        ( مبؤكٍِّد مناسب، واضبطه بالشكل.                  ق   خاش ًا دوَن الدفااأكِّد الفعل األمر يف قوله: ) ن4

 درجات( 10)           .... ............(: احل   وزن كلمة ) -.... ............( فعل. مصدره: ت ااك) - امأل الفراغ مبا يناسب: ن5

 ................( اسم مشتّق، نوعه: ص  د) -.... ............: اسم جامد. نوعه (جمد) -                                          

 درجات( 10)             (.              أمسا ت(، كتابة اهلمزة على صورتها يف: )الدن اعلل كتابة األلف على صورتها يف: ) ن6

 درجات( 10)             (.                                                             ق  ، ا د سمِّ العّلة الصرفّية يف كلٍّ مّما يأتي: ) ن7

 درجة( 120) ااب ًا: ا  ت   اإلبداعين:

اهتمَّ شعراء املهجر والديار بقضايا الوطن، فدعوا أبناءه إىل إنقاذه من الظلم، وأّكدوا انتماءهم العميق إليه، واعتّزوا ) ( قيل:1

 (.املشرِّف، وعّبروا عن حّبهم إيَّاه إىل ما بعد املوت، ورأوا أن الدفاع عنه واجُب كلِّ إنسان بتارخيه

 ناقش املوضوع السابق، وأّيد ما تذهب إليه بالشواهد املناسبة، موظِّفًا الشاهد اآلتي:

 اُرــرٍّ يغــُح ّلــرِض كــى الِعــوعل      واه ــه وهــرء ِعرضــن املـوطقال الشاعر معرف الرصايف: 

 ( اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي:                                                                            2

 ماضي: أبي أ. جاء يف القراءة التمهيدية )الغربة واالغرتاب يف األدب املهجري( قول الشاعر إيليا

                                               ففففففففا أخفففففففي ال َتم ففففففففم  ب  ج   ففففففففك  ع افففففففي  
                                                          أنفففففففَ  مثىفففففففي مفففففففف  الثففففففففر  وإل ففففففففف     

.                           
 

                                     مففففففففا أنففففففففا    مفففففففف   وال أنففففففففَ   رقففففففففففد  
                                                     ىمففففففاذا فففففففا صفففففففاح  التا فففففف   وال فففففففدن    

. 

 اكتب موضوعًا تتحّدث فيه عن رسالة املغرتبني اإلنسانية يف بالد الغربة، وصعوبة العيش يف اجملتمع املادّي، وتأكيدهم   

 إنسانية اإلنسان، مستفيدًا من تأملك البيتني السابقني.  

  

 ، وعدم اإلحساس بقيمة الزمن تأخُّر الطالب عند احلضور إىل املدرسة صباحًا اكتب مقااًل صحفيًا تتحدث فيه عن ظاهرة. ب

 يف احلياة.     

 **انتهت األسئلة**
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