
 

 ورقة عمل يف مادة اللغة العربية

 2018 / 2017الثالث الثانوي العلمي    

 :    قال الشاعر حممود سامي البارودي

                                ش ووووووومم  ا موووووو    تقووووووو  بقوووووووعلم ال  وووووو     .1
                       ت فووووأل  ا سوووو الق مووووَ  ع وووو     مووووا.مووووَ  بوووو   2
                            ي ان وووووومثممووووووار  الف ووووووو     ي جووووووي.ف وووووو    3
                           .لووووو ك ي   ووووَ  فمووووي اي ب وووواعمي مووووا ي ووووبم ق بموووو م   4
                             ا  ْف  ووووووار  هموووووا     وووووور َ     مقد او ل وووووم  .لوووووو   5
ْمي ث وووووووَرو ل ب  6                                                                                         مقَحت ق وووووووور اجل َ ووووووو    .فووووووورقثع 

.                           
 

َُر  م َلبقووووووِث   ل ووووو  الق   ووووو      ُ ْ  ق َّ الووووودع                            فوووووا
                                وب وووووَ    م وووووا هت َلف ووووونق  ا  ْقووووو  ق مموووووَ   م  ووووو      

                                     اهلمووووووو    صووووووواد قموووووووَ  علعوووووووم ال  ووووووو       
                      اللعووووا ق َّ القموووو      ت ب وووواو الّرع ووووال  ه س ووووَب ق

َ  ب ووووووووَ    البعووووووووَ                                                وال    وووووووو    خ ووووووووا ارم ق ا  َر
                                                                                                                 خ  وووووووووووومح بووووووووووووال     مقحوووووووووووو      ْيورثع 

. 

 أوً : ايبتو  الف رّي:  
  ل  ّ  عابم صح حم عشر درعا درعم  ه 80ه                                                                     البابقم، ث ع اخ  اإلعابم الصح حم:اقرأ ا ب ا   :ا ولالبؤال 

 . الفكرة العامة للنص السابق: 1

 أ االجتماعّية واملكانُة العلُم ب واألوطان اإلنساَن يبين العلُم ج  اجملتمِع قوام التعليُم د فضيلة العلم واملعرفة

 . فكرة البيت الثالث:2

 أ قطاف العلم دانية ب صدق اهلمة متنحك الفوز ج وعدل رفعة التعّلم مثرة د نيل نتائج العلم 

  يقارن الشاعر يف البيت الثاني بني السيف والقلم:   .3

االعتماد عليهما يف  ب   حيدثه كلٌّ منهمااألثر الذي  ج قوة التحّدي بهما د تعّلق الناس يف امتالكهما

 حتقيق الغايات 

 أ

 َمْن ذكر الشاعر من هؤالء يف البيت السادس:  .4

 أ غينٌّ متعلٌِّم ب فقرٌي متعلٌِّم ج غينٌّ جاهٌل د ب + ج

 أبياته:     يف الشاعر يبدو .5

 إىل يدعو ملن ُممتنًا د احلياة يف العلم دوَر ُمقدِّرًا

 العلم طلب

 مل َمْن مع متساحمًا ب بالعلماء ُمعجبًا ج

 العلم يطلب

 أ

 هو:  األمم يف البيت األول قوة مقياس .6

وسائل  من متلكه ما

 املختلفة االتصاالت

 من متلكه ما د

 املختلفة االنتصارات

 العلوم من متلكه ما ج

 املختلفة

 الثروات من متلكه ما ب

 املختلفة

 أ

 ( ورد هذا املعنى يف البيت:معارف واسعة وعظيمةنتج عنه يتبادل الثقافات . )7

 أ الثالث ب الرابع ج الثاني د السادس

 . ترتيب الكلمات )يانعة، القيم، األقالم( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأواخر الكلمات: 8

 أ األقالميانعة، القيم،  ب األقالم، يانعة، القيم ج القيم، يانعة، األقالم د يانعة، األقالم، القيم

 هو:  فائدته اإلحاطة والشمولالطباق الذي  .9

 أ األسياف واألقالم ب السهل والعلم ج العلم واجلهل د كّل ما سبق خطأ

  )من درس مهمة الشعر(: الشاعر رائد التجربة اإلنسانية وغّواصها؛ ألنه .10

 أ يسرب أعماق الوجود ب يطمح إىل املثل العليا ج يكشف مغاليق احلياة د كّل ما سبق صحيح



 

  درجة(  40) :أِجب عن األسئلة اآلتية :الثانيالبؤال 
 درجات( 10)                          اضج؟ وملاذا؟                                                                  مر الّنمن الذي يفوز بالّث  1

 درجات( 10)          يفاضل الشاعر بني العلم والسيف يف البيت الثاني. أيَّهما أفضل برأيه؟ وملاذا؟                                2

 درجة( 20)                                اُلــدام قتَّــر واإلقـــود يفقــاجل      م ــاُس كلُّهــاد النـة ســوال املشّقـل: يقول املتنيب  3

 .ابع من حيث املضمونابق مع البيت الّروازن البيت الّس -

                                                                                                        درجة(  70: )امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك  ثان ًا: ايبتو  الفي:
 درجات( 10) اني هما: ................... ومن أدوات التعبري عنهما: ................... مثل: .........  الشعوران العاطفّيان يف البيت الّث  1

 درجات(  10ادس: ................... مثل: ....................                                     )الداخلّية يف البيت الّس من مصادر املوسيقا  2

 (درجات 10)                       (، أسلوب: ................... طريقته: ................... بقول ال    تقو  شومم ا م اعر: )يف قول الّش  3

 درجات( 10)       ( الوارد يف البيت الثاني يف الداللة على ....................                   تلفنأفاد استعمال الفعل املضارع )  4

 درجة( 20)         (، صورة بيانية، وضِّحها، وبّين وظيفتها من وظائفها.                         علعم ال    يف قول الشاعر: )  5

 درجة( 90أجب عن األسئلة اآلتية: ) ثالثًا: التطب   ال غوّي:

 درجة( 30)            أعرب ما حتته خّط إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل.                                            1

 درجات( 10)           ( غري عاملة، اجعلها عاملة وغّيْر ما يلزم تغيريه.                       ل   جيي الثمار ( يف قوله: )ل  )   2

 درجات( 10)         استخرج من األبيات أسلوب شرط، وحّدد أركانه.                                                                  3

 درجات( 10)        كل.               ( توكيدًا واجبًا، واضبطه بالّش مار  الف و   ي ان مي جي ثمأكِّد الفعل املضارع يف قوله: )  4

 درجات( 10)      ................... (: تقو وزن كلمة ) -   ................... ( مصدر. فعله: مداولم) -امأل الفراغ مبا يناسب:   5

 ...................( اسم مشتّق نوعه: مقحتق ِر) - ................... اسم جامد. نوعه (اجل  ) -                               

 درجات( 10)                  (.         خاار (، كتابة اهلمزة على صورتها يف: )تباو ل كتابة األلف على صورتها يف: )عّل  6

 درجات( 5)         ا.                                                      (، ثّم وّضحهجييسمِّ العّلة الصرفّية يف كلٍّ مّما يأتي: )  7

 درجات(  5)        ادس واحدة منها.                                              بقيم متنّوعة، استخرج من البيت الّس ّصزخر الّن  8

 درجة( 120) راب ًا: ايبتو  اإلبداعّي:

 (.األدباء العرب يف الوطن واملهجر بالقضايا الوطنية، فعّبروا عن ارتباطهم العميق بالوطن، وتطّلعوا إىل العودة إليهاهتّم ) ( قيل:1

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

 اِدــول اجلهــد طــح بعــَم الفتــعل      وواــراع ويطــوا الشـان أن خينقـح: شفيق املعلوفقال الشاعر 

 ( اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي:                                                                            2

 :جاء يف القراءة التمهيدية )القضايا الوطنية والقومية( قول الّشاعُر إبراهيم اليازجّيأ. 

                                               قوووووووووا أّي وووووووووووووا ال ووووووورثقتلبع وووووووووا واستف 
َ  واقتحمووووووا                                                              أ ل بوووووتق  م ووووو  س ط وووووووا َّ ا  ر

.                           
 

ِق   ِق  ّتوووو   اصوووو م الر موووو ّ طوووو                                    فقوووود اموووو  ا
ُ بقووووووا   ْ                                                      ش رقووووووووًا و   ربووووووووًا، وعوووووووّاوا أ يل وووووا 

. 

اكتب موضوعًا تتحدث فيه عن دعوة الشعراء بين قومه إىل اليقظة، ورفض الظلم واالستبداد، وتذكريهم مباضيهم 

 .من تأملك البيتني السابقنياجمليد، مستفيدًا 

  

 .أجِر حوارًا ُمتخّياًل بينك وبني الوطن تعّبر فيه عن اجلراح اليت تعّرض هلا، ومعاهدتك إّياه على مداواتها. ب

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 


