
 

 ورقــة عمــل يف مــادة اللغــة العربيــة 

 0202 / 0202الثالث الثانوي العلمي    
 :يقول الشاعس مجيل صدقي الّصٍاوي

ــ        . 1 ــ    ـ ــنها نشأتـ ـــل اًـ ــن   نأغـ ــن ت ـ                  فقـ

ــن    .2 ــ    أـــــــــ ــ  ن ا    ـــــــــ ــ اكـــــــــ                  فتيـــــــــ

ــ  شــــــــ  ش ــــــــ ن   ــــــــ                              قــــــــ     .3 نأشــــــ

                    جتـــــــ ق    ـــــــ ذٍ  ذيأشـــــــ  شـــــــ    يـــــــ   .4

ــن   . 5 ــ   ه  ـــــــ ــٌ  إ َّ  صـــــــ ــ   قهـــــــ                 افرصـــــــ

                                   فتيــــــــــــــــ    شــــــــــــــــ  قهاــــــــــــــــ  إ  غــــــــــــــــرهقُ . 6

ــ   . 7 ــ  ه  يَّــــــــــــ ــن إ     ــــــــــــ ــ  هــــــــــــ   شــــــــــــ
 

                ل  ـــــــــــ ًــــــــــنش ق      تــــــــــ ه   تـًـيـتـــــــــــ     

                              همل ـــــــ َّ  تًـــــــيتا إذه مـــــــ   ه  شـــــــ     ن

   يأ ـــــل في ـــــ  ن ه هـــــ       يأ صـــــره ن

ــ ا نكـــــ     يضـــــ  ن               يقتـــــل جر ـــــ ا  هشيـــ

 فتــــــــ    يت ص ــــــــل                ف  ــــــــ نإذه هــــــــن 

 إص  ـــــــــــــــ ا     ت شَّـــــــــــــــل                                ؤش ـــــــــــــــلن

     ـــلنمبـــ  يقضـــن ه ههـــ       ـــ  ن
 

                                                                                   ، ثمَّ اخرت اإلجابة الصحيحة:السابقةاقرأ األبيات أواًل: 
 : ِعاجل الشاعز يف نّصٌ مُضُعَا. 1

ً حب األوطٌا  أ قوميًا يواجُ االضتبداد   وطييًا لتخسيس البالد ج اجتناعيًا يواجُ الغفلة   وجداىياً يعرب ع

 :املعهى الضّاقْ لكلمة )غزارة( يف البّت الضادس. 2

 أ حداثة الطً   فتّوة الشباب ج عيفواٌ الشباب   غفلة الشباب

 :الشاعز ِدعُ إىل حتزِز البالد َ ختلّصًا مو آالمًا يف البّتني . 3

 أ الجاىي و الجالح   الجالح و السابع ج األول و الطادع   األول و الجاىي

 :الفكزة العامة للهّص الضابق )الدعُة إىل (. 4

   اغتياو الفسص
إىقاذ الوطً مً 

 اجلسائه العجناىية
   االضتيجاد باألوطاٌ ج

الوطً مً إىقاذ 

 املصائب
 أ

َُِرَد يف البّت. 5  :األَطاى تعتمد على أبهائًا عهدما تشتّد املصائب , معهى 

 أ الجاىي   األول ج الجالح   الطابع

 :بدا الشاعز يف الهّص. 6

 أ حمّسضًا فقط   مطتيكسًا فقط ج غاضبًا فقط   حمّسضاً و مطتيكساً و غاضبًا

 :مساتٌالهّص اّتباعْ املذيب َ مو . 7

 أ جصالة األلفاظ   متاىة الرتاكيب ج الفسدية و الراتية    و  أ

 :معهى كلمة )عُاٍد( يف جذر جند . 8

 أ عدا   عاد ج عدو   عيد

 ثانيًا: أجب عن األسئلة اآلتية:
 مَب وصف الشاعس الدولة العجناىية يف البيت الطابع ؟ و ملاذا؟ .1

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 يف البيت اخلامظ ضبب و ىتيجة , وضِّح كالًّ ميَنا. .2

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 شخس اليص بالقيه املتيوعة, اضتخسج قينة واحدة وزدت يف البيت األول. .3

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 



 

  :الشاعس الصزكلييقول  .4

َّأٍ الشقـــاء فكلمــــا  قـــدم اصتقـــام لـــٌ بــٌ جتدِـــد       بلـــد تبـــ

  :و يقول الصٍاوي

 عهًــــا مشكــل حــلَّ مشكــلتُالـــت علًّـــا احلادثـــات فكلمـــا       تزحَّـــل 

ٌِ بني البيت  .بسأيك؟ و ملاذا؟بّيً أيَنا أفطل ثّه , املعيىمً حيح ني الطابقني واش

 كال الشاعزِو:

 الشركلْ:

 الّاسجْ:

 امأل الفراغات باإلجابة املناسبة: :املستويان الفين و اللغويًا: لجثا
 .................................... الشعوز العاطفي يف البيت الجالح .......................................  أداتُ ...........................  مجال: ............ .1

 ..............................................................................................................................( للداللة على ريوأفاد اضتعنال املصدز ) .2

 ................................................  ىوعُ.......................................  األضلوب اإلىشائي يف البيت األول ٍو  .3

 ................................................ ىوعُ .......................................  احملّطً البديعّي املعيوي يف البيت اخلامظ ٍو  .4

 .................................. ............................................................ أفاد اضتعنال أضلوب القصس يف البيت الطادع للداللة على  .5

 ........................................  مجال: ............................................... مً مصادز املوضيقا الداخلية يف البيت األول  .6

 أجب عن األسئلة اآلتية:ًا: رابع
 حّللَا, وضهِّ ىوعَا, و اذكس وظيفة مً وظائفَا الشعسية مع التوضيح( صوزة بياىية, فتّة تهدب األَطاىيف قول الشاعس ) .1

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 ل.حتتُ خّط إعساب مفسدات, وما بني قوضني إعساب مجُوِضَع أعسب ما  .2

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .حوِّل االضتجياء الياقص امليفي يف البيت الطابع إىل تاو ميفّي وأِجِس التغيري الالشو .3

.................................................................................................................................................................................................... 

 ( ...................,..........................ِقضْ.....,.......................... )( ..............أغثضهِّ العلة الصسفية و اذكس الوشٌ الصسيف ) .4

 ( :.........................تضُس( :........................., )ِهاصزيا, ).( :........................أغثما مصدز كلٍّ مً األفعال اآلتية: ) .5

 عّلل كتابة التاء يف: .6

 ................................................................................................................................................................................: ...غزارة

 ......................................................................................................................................................................................: فتّة

 اليّص مليء بالقيه اإلجيابية , اذكس واحدة ميَا يف البيت الجالح. .7
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