
 

 يف مادة اللغة العربيةورقة عمل 

 8102 / 8102الثالث الثانوي العلمي    
 :يقوي اهشاعر بدر اهدين احلاًد يف قصيدته )هوعة اهفراق(

أكااااااال اهياقااااا  ياااااا  ااااا ا    ياااااا                                   .1 
عبثاااا  بااااه                         ًَرَبعااااًاسااااقان احليااااا يااااا  .2
 يااام اهعااايَا مواااوًا ً اق اااه                          نقاااِ أمل  .3
رعااااااا ان ًااااااا كَّهااااااا عويااااااه   نهااااااه                                   .4
وًاااااا كَّااااا   أ رد أنهَّاااااا بعاااااد  ا اهوقاااااا                           .5
                                        ياااا هيااا  أنهاااا ًاااا اهيقيَّاااا عواااا  اااو        .6

                          . 
 

ٍه ا اااااااٌ ىه و ا                                   ٌَّْاااااااا باااااااه الااااااا َنِع
صااااااروا اهلًاااااااال اه ااااااا را    ااااااا                          

                              أمل نبواااااااِو اهشااااااا و اهبعياااااااد ًَّاااااااا  
                      باااااا ًااااان ااواااااد واهفااااار و  أنعاااااٍ  

)سيصااااابض( ًا ااااايَّا ا ٌياااااى  ياااااا                        
                                                                هِباااااااْتَا اهيَّاااااااا      يلاااااااوال ًااااااا   

. 

 أوً : املسيو  اهفلرّد: 
ٍه ا رت اإلجابة اهص ي ة: :األوي اهس اي   رجة( )هلّى  جابة عشر  رجا ( 88)                                                                    اقرأ األبيا  اهسابقة، ال

 الفكسة العامة للّنّص السابق:  (1

 أ فسام أزض ايٛصاٍ ب ايتُتع بأزض ايٛصاٍ

 ج حطس٠ ايشاعس الْكطاع ٚصاي٘ مبخبٛبت٘ د ايٓدّ ع٢ً ٚصاٍ ًَٞء بايػدز

 كانت نظسة الّصاعس يف الّنّص: (2

 أ ذات١ٝ اْفعاي١ٝ ب َٛضٛع١ٝ ج َٓطك١ٝ د حٝاد١ٜ

 بدا الصاعس يف البيت السادس:  (3

 أ ْادًَا ع٢ً ايبعد ٚ ايٛصاٍ ب ْادًَا ع٢ً ٚصاٍ َصريٙ إىل فصاٍ

 ج ايبعد ْادًَا ع٢ً ايعشل ٚ د َتخطسًا ع٢ً عشل يٝظ فٝ٘ حمبٛبت٘

 يف البيت الثالث من الّنّص أقسَّ الّصاعس: (4

 أ ضعادت٘ يف دٜاز احملبٛب١ ٚ حتكٝل آَاي٘ ب ايتُّتع بًر٠ ايعٝش ٚ بًٛغ ايػاٜات

 ج مجاٍ ايعٝش ٚ ايتُتع ببًٛغ ايػاٜات ايٛددا١ْٝ د نٌ َا ضبل صخٝح

 من مسات األدب الوجداني )وحدة االنطباع( و ما يدّل على ذلك : (5

 أ ايتُّتع بايٛصاٍ ٚ أمل ايفصاٍ ب احلطس٠ ع٢ً اْكطاع اآلَاٍ يف ايصَإ

 ج ايتُّتع باملاضٞ ٚ األٌَ باحلاضس د ايتُتع بًر٠ ايعٝش يف املطتكبٌ

 يف قول الصاعس )زعى اهلل ما كّنا عليى( إشازة إىل: (6

 أ ايٛفاء يًصَإ ٚ ايدٜاز ب ايٛفاء ألٜاّ ايٛصاٍ باحملبٛب١

 ج ايٛفاء ملسابع ايعٝش اجلٌُٝ د ايٛفاء يًدٝاٍ

 يسى الدكتوز نعيه اليايف )مونة الصعس( أن الصعس: (7

ٌّ ٚ عٌُ  أ ٚحٞ ٚ صٓاع١ ب ٚحٞ ٚ حسف١ ج ٚحٞ ٚ يٝظ صٓاع١ أٚ حسف١ د إهلا

 : جند معنى كلنة )مراقى( يف معجه يأخر بأوائل الكلنات (8

 أ ايداٍ فايكافباب املِٝ َع َساعا٠  ب باب ايراٍ َع َساعا٠ ايٛاٚ فايكاف

 ج باب ايراٍ َع َساعا٠ األيف ٚ ايكاف د باب ايراٍ فصٌ ايٛاٚ

                                                                                                                           درجة( 40) أِجب عن األسئلة اآلتية: :اهثان اهس اي 
 دزدات(  01) يف ايبٝت ايجاْٞ ضبب ٚ ْتٝذ١, ّٚضخُٗا.                                                                                     (1

 دزدات( 01)                                             ؟ ٚ َا أثسٙ يف ْفط٘؟ َا ايرٟ نإ جيًٗ٘ ايّشاعس يف ايبٝت اخلاَظ (2



 

 دزد١(        01)أضحى التنائي تديالً من تدانينا           و ناب عن طية لقيانا جتافينا              : ايشاعس ابٔ شٜدٕٚ ٜكٍٛ (3

.بّٝٔ إىل أُّٜٗا متٌٝ َع ايتعًٌٝبني ٖرا ايبٝت ٚ ايبٝت ايطادع َٔ حٝح املضُٕٛ, ٚ ٚاشٕ -

  درجة(  50) :فيما يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتكامأل الفراغ مبا يناسبه   الانيًا: املسيو  اهفين:
1)  ّٞ  (دزد١ 01)              ٖٛ: ............ َٚٔ أدٚات ايتعبري عٓ٘: .......... َجٌ: ............ األٍٚ يف ايبٝت ايػايب ايشعٛز ايعاطف

  دزدات( 01)                                   ..................َٔ َصادز املٛضٝكا ايداخ١ًٝ يف ايبٝت ايجاْٞ:......................... َجاي٘ :  (2

 دزدات(    01)                                       : .............صٝػت٘: ............. ايطادع أضًٛب إْشائٞ غري طًيب َجاي٘ يف ايبٝت  (3

 دزدات( 01)                         . يدالي١ ع٢ً ..............ا اخلاَظ( ايٛازد يف ايبٝت اجلنيل)ايصف١ املشب١ٗ أفاد اضتعُاٍ  (4

                                                                                                        درجة(  020: )أجب عن األسئلة اآلتيةالاهثًا: اهيطبيق اهو وّد: 
ِّ ْٛعٗا, َٛضِّخًا  (, صٛز٠ بٝا١ْٝ, حًًّٗا,املاضي خياليف قٍٛ ايشاعس: ) (1 ِّ ض  دزد١( 01) .فٝٗا ايتٛضٝحايّشسح ٚ ٚظٝف١ ث

ِّ اذنس داليتٗا عبثت به صروف الزمانع٢ً اجل١ًُ اآلت١ٝ: )  (ال)أدخٌ  (2  دزدات( 01.                                          )( ث

 دزد١( 31)          أعسب َا حتت٘ خّط إعساب َفسدات, َٚا بني قٛضني إعساب مجٌ.                                            (3

 دزدات( 01)                                              (؟               حال(؟ ٚ َا ايع١ً ايصسف١ٝ يف ن١ًُ )مآلَا ٚشٕ ن١ًُ ) (4

 دزدات( 01)                      (الغادرات), ٚ ايتاء َبطٛط١ً يف ن١ًُ ( الشأو)ن١ًُ ع٢ً صٛزتٗا يف ص٠ اهلُعًٌ نتاب١  (5

 دزدات( 01)                                              .           ٚاحد٠ َٓٗااضتدسج َٔ ايبٝت األٍٚ , َتٓٛع١شخس ايٓص بكِٝ  (6

 دزدات( 01)                                                                ( يًهاتب حّٓا َٝٓا:            املصابيح الزرقٚزد يف زٚا١ٜ ) (7

ّٕ يٞ حبٝب١ أزٜد ايصٚاج بٗا, فُاذا تفعٌ بٞ إذا مل أّٚفس هلا املاٍ؟ ٚ ملاذا حنّب إذا مل ْفهِّس بايصٚاج  »  .«إ

ِّ َّجٌ هلا   َٔ املكتطف ايطابل.اذنس ٚظٝف١ َٔ ٚظائف احلٛاز, ث

 دزدات( 01)                     َا ايفسم بني قض١ٝ ايشعس ٚ قض١ٝ ايعامل َٔ حٝح ايػا١ٜ؟(, مهنة الشعر)َٔ فُٗو دزع  (8

 درجة( 020) رابعًا: املسيو  اإلبداعّ :

عكس األدباء يف أشعازهه أحاسيسوه و زغباتوه, فتػّنوا بأزض الوطن املليئة بالتضحيات, و حتّسسوا لفقد أبنائوه فلرة       ) ( قيل:0

 (١دزد 01)             (.أكبادهه, واجدين يف مصود الػسوب عربة و موعظة 

 ٖد اآلتٞ:ْاقش املٛضٛع ايطابل, ٚأّٜد َا ترٖب إيٝ٘ بايشٛاٖد املٓاضب١, َٛظِّفًا ايشا

ـرجٍ       للمستهــــام و ع  : خًٌٝ َطسإايشاعس ٜكٍٛ 
ْ
ث
َ
 يــا للغــروب و مـا تـه مـن ع

ْ
        رج للـــــرائيـــث

                (١دزد 01)                                                             ( اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي:                                                             2

 أضُٗت احلسٚب يف غسب١ األبٓاء عٔ آبائِٗ,. أ

 .انتب َكااًل تتخّدخ فٝ٘ أثس بعد األبٓاء يف ْفٛع آبائِٗ, َٛدًِّٗا ْداءى يهٌ َػرتب يًعٛد٠ إىل أًٖ٘ ٚ ٚطٓ٘   

 :ايسصايف ٜكٍٛ ايشاعس َعسٚف. ب

  وطاااااااااان  املاااااااااار  عر ااااااااااه و  ااااااااااوا                                                                                                          
.                           

 

                                                     و عواااااااا اهعااااااار  كاااااااى مااااااار  ي ااااااااار                                        
. 

ًِّٝٓا أثس ايتضخٝات يف األٚطإ ٚ األدٝاٍ  انتب َكااًل إبداعًٝا تتخّدخ فٝ٘ عٔ ٚادب األفساد يف ايدفاع عٔ ايٛطٔ, َب

 ايكاد١َ َطتفٝدًا َٔ َع٢ٓ ايبٝت ايطابل.

  
 **انتهت األسئلة**
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