
 

 ورقة عمل يف مادة اللغة العربية

 2018 / 2017الثالث الثانوي العلمي    

 :    قال الشاعر بدر الدين احلامد

                                 ياااااااا يااااااا ا     اااااااا   التالقااااااا .أكاااااااا  1
                                 عل ناااااااااا أ  نناااااااااال  ل انااااااااا   حاااااااااراٌ .2
                             ع ثااااا   بااااا  م رب عاااااًا.ساااااحلاا احل اااااا ياااااا  3
                              مذاُقااااا ي اااااي العااااا    حلااااا ًا   نحلاااااِ .أمل 4
                               اللحلااااااا. ومااااااا كناااااا   أ رذ أن نااااااا بعااااااد  ا   5
                                                                                        ى هاااا ً . ي ااااا ل اااا  أن ااااا مااااا التحل نااااا علاااا  6

.                           
 

                                                 نِعم ناااااااااا بااااااااا   ااااااااا   ا ااااااااام    و ا      
                                       الن ْكاااااااد  ااااااااال  و اااااااا  الز ماااااااا  وهاااااااذا 

                                     ي ااااااااا   الغااااااااا را  ااااااااارون  الزمااااااااا   
                                    !منااااااااا أمل ن لااااااااِ  الشاااااااا و ال ع ااااااااد   

                                            ااااااااا  اجلم اااااااا  س صاااااااا   ما اااااااا نا  
                                                                                                                 مااااااااا  يكااااااااا   إ   التناااااااااا  لِ ااااااااا     

. 

 أوً : املست   الفكرّذ: 
 (لك ّ إ اب  ا     عشر  ر ا  ر  ( ) 80)                                                                     اقرأ األب ا  السابحل ،     ا رت اإل اب  الص    : :األولالس ال 

 . الفكرة العامة للنص السابق: 1

 أ التعّلق باحملبوبة ب بلقاء األحبة التنّعم  ج بكاء امُلحبِّ  د فراق األحبة بعد وصال

. فكرة البيت اخلامس:2  

اللقاءتوّهم  ج احلسرة على املاضي د انتظار املستقبل  أ احلنني إىل املاضي ب 

الدوافع اليت أّدت إىل شكوى الشاعر:  .3  

 أ انقطاع وصاله باألحبة ب السفر عن بالد األحبة ج كره األحبة لبعدهم د رحيل األحبة

  :شعر هو القصيدة إليه تنتمي الذي الشعري النوع .4

 أ تعليمّي ب غنائّي ج ملحمّي د مسرحّي

( ورد هذا املعنى يف البيت:مصريه الفصالالندم على وصال . )5  

 أ الثالث ب الرابع ج الثاني د السادس

العالقة بني التالقي والزمان يف البيت الثاني: .6  

 أ حمّبة ووصال ب ختّيل ووهم ج حرب وحّب د خصام وعداوة

. ترتيب الكلمات )منال، خيال، مآل( وفق ورودها يف معجم يأخذ بأواخر الكلمات: 7  

 أ منال، خيال، مآل ب مآل، خيال، منال ج منال، مآل، خيال د خيال، منال، مآل

  احلقيقتان اللتان فّرق بينهما الرومانسيون، هما: )من درس مهمة الشعر( .8

 أ الوجدانية والعقلية ب الفنيَّة والعلميَّة ج العاطفية والفكرية د كّل ما سبق صحيح

  درجة(  40) :اآلتية أِجب عن األسئلة :الثان الس ال 
 درجات( 10)           ما الذي ُحرِّم على الشاعر وأحبته يف البيت الثاني؟ وما السبب؟                                               (1

 درجات( 10)             مثة أمران زادا من حزن الشاعر يف البيت اخلامس. حّددهما.                                                 (2

 درجة( 20)                   ونــاب عن طيب لقيانــا جتافينـا      اـاًل من تدانينـي بديــى التنائــأضح: ابن زيدونقال الشاعر  (3

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



 

                                                                                                        درجة(  70: )امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك   ان ًا: املست   الفين:
 درجة( 20.....     )....... مثل: ................. ومن أدوات التعبري عنه: ...........الشعور العاطفّي الغالب يف البيت السادس هو: .... (1

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

 درجات(    10)                                            ...   ............... .... نوعه...........(، أسلوب: ....كا  التالق    ا قول الشاعر: ) (3

 درجات( 10)    ....                                          ........................  نوعه: ...............احملسن البديعّي يف البيت األول: ........ (4

 درجة( 20)                  (، صورة بيانية، اشرحها، وبّين نوعها، وظيفتها.            اجلم      ا س ص   ما  نا يف قوله: ) (5

 درجة( 90أجب عن األسئلة اآلتية: ) الثًا: التط  ق اللغ ّذ:

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

 درجات( 10)                استخرج من النّص منادى مبنيًا، ثمَّ اجعله منادى منصوبًا. واذكر السبب.                             (2

 درجات( 10)           هات من البيت السادس أسلوَب ذم، ثمَّ استبدْل بفعله فعَل ذمٍّ آخر.                                            (3

 درجات( 10)             (.                              ما أيعل ! وأيع  ب ( مستخدمًا صيغة )اال الزما تعّجْب من اجلملة اآلتية: ) (4

 درجات( 10)               امأل الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:                                               (5

 ..................(: التحل ناوزن كلمة ) -..................( مصدر. فعله: التالق ) -..................( اسم مشتّق نوعه: م ل) -

 ..................( اسم مشتّق نوعه: حل ًا) -..................( اسم جامد. نوعهالتنا  ) -

 درجات( 10)                   (.               ي ا (، كتابة اهلمزة على صورتها يف: )ه  على صورتها يف: )علل كتابة األلف  (6

 درجات( 10)               (.                                                            اال، أ رذسمِّ العّلة الصرفّية يف كلٍّ مّما يأتي: ) (7

 درجة( 120) اإلبداعّ :رابعًا: املست   

 تناول األدباء العرب يف العصر احلديث القضايا االجتماعية، فصّوروا معاناة الكادحني، ونّددوا بسلوك املستغلني، ) ( قيل:1

 (.وشّجعوا على اإلحسان إىل الفقراء              

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

 هــم شقائـوك رغـري أخـإنَّ الفق     ه ــنَّ بعونـري وال تضـط الفقـأع: عبد اهلل حالققال الشاعر 

 ( اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي:                                                                            2

 :قال الشاعر بدر الدين احلامدأ. 

                                               راقااااااادًا   روابااااااا  م سااااااال    أ ياااااااق  ياااااااا 
                                                          ياااااا    اجلااااااالِا هاااااا  الااااااّدن ا و ه    اااااااااا   

.                           
 

                                     ل اااااا   يرنسااااااا يمااااااا   الاااااادار ه  ااااااا       
                                                     لناااااااا ابت اااااااااااٌر ولل ااااااااا    إر اااااااااااا     

. 

اكتب موضوعًا تتحدث فيه عن الفرحة باجلالء، وما يتضّمنه من معاٍن وقيم سامية، مبّينًا العوامل اليت أسهمت يف 

 .تأملك البيتني السابقنيحتقيقه، مستفيدًا من 

  

 طلَب إليك مديُر مدرستك مبوجب كتاٍب إعداَد تقريٍر عن ظاهرة الفوضى يف حياتنا العامة. اكتب تقريرًا بذلك مراعيًا . ب

 .تقنّية كتابة التقرير     

 **انتهت األسئلة**

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


