
 

 ورقة عمل يف مادة اللغة العربية

 8102 / 8102الثالث الثانوي العلمي    

 قاي اهشاعس عدُاْ ًسدَ بم:    

ً  ا  ففففففففًا خاشفففففففف ًا.قفففففففف   1 َْ اهففففففففدافاز                                    دو
                                         ًسً قفففففففف َصفففففففف ا     اهففففففففدافاز .ٓففففففففر  2
                                        سففففففف    .يف كفففففففىن شففففففف   ًفففففففّ  سآفففففففا    3
                                              ذكففففففففس ت وت ازكفففففففف    تقففففففففد َ  وطففففففففي.4
ًَ قففففففففففى  هِ فففففففففف     يف ش ففففففففففد      5                                                 .ٓفففففففففف  
                                                                                       اهفتففففف واحلٌففففف شففففس   ًففففا كففففاْ ب ففففدعاً  .6

.                           
 

                                     اهفففففففدفاز عوفففففففف ا  فففففففد  بش ففففففف  د     َحففففففف   
                                      )مجَ ففففففف  ن ًفففففففّ ادُ فففففففا   كفففففففى  تو فففففففد     

                                      بشففففففففف   شفففففففففٔ د  س فففففففففط َس  ه ط هففففففففف   
                                          بلفففففففففىا ق ففففففففف د   احلشفففففففففِفأمسفففففففففا ت 

                                            ص فففففففف د عففففففففّ   ففففففففدود  جمففففففففد وكتففففففففا   
                                                                                                                 د صفففففففففف ْ اهففففففففففدفاز  قوفففففففففف  وك فففففففففف    

. 

 أواًل: ا شت   اهفلس ن:  
ٍ  اخرت اإل اب  اه     : :ادوياهشؤاي   نهلىن إ اب  ص     عشس دز ا دز  ن ) 80)                                                                     اقسأ ادب ا  اهشابق ،  

 . الفكسٗ العام٘ لليص الطابق: 1

ّأجمادِضقدا ٌأب ج ختلٔد آثاز الْطً د تازٓذ الْطً دٔمتذ  ً ط طً ب ٘ اْل ٘ اْل ٔد مكاى ٚ اإلىطٌا متذ  أ لد

 :البٔت الجاىٕ اعس يفد الّػجّم. 2

 أ ماضٕ الْطً ّحاضسِ ب ماضٕ الْطً ّمطتقبلُ ج ماضٕ الْطً العسٓق د حاضس الْطً ّمطتقبلُ

 : فكسٗ البٔت السابع. 3

ٚ  أعداُٜ ً لد ط ٘ اْل دِ د ميصل ٚ دْي ً لد ط ٘ اْل ً يف ىفْع األبيٛا ج ميصل ط ٘ اْل ٚ األدداد ب ميصل ً لد ط ٘ اْل  أ ميصل

4. ّْ   :ادعالّطاعس يف البٔت ز الّػص

مجال الْطً يف عٔيُ 

 ّقلبُ

تقاعظ أبياٛ الْطً  د

 عً الدفاع عيُ

دفاع أبياٛ الْطً عيُ   ج

 بكل ما ميلكٌْ

خْفُ علٙ مصري  ب

 الْطً

 أ

 :ابق٘د يف األبٔات الّطا ِّزلٔظ مّم. 5

 أ التػين بتازٓذ الْطً ب تقدٓظ الْطً ج ه علٙ حال الْطًلتأّلا د ّادب الدفاع عً الْطً

 :( يف البٔت األّلس  د) ٔاقٕ لكلن٘املعيٙ الّط. 6

 أ السكْع ب االحنياٛ ج الػكس د الصالٗ

 : ( يف معذه ٓأخر بأّاٜل الكلناتتو دجند كلن٘ ). 7

باب الْاّ مع مساعاٗ 

 الالو ّالٔاٛ

باب التاٛ مع مساعاٗ  د

 الالو ّالدال

باب الْاّ مع مساعاٗ  ج

 الالو ّالدال

مساعاٗ باب التاٛ مع  ب

 الٔاٛ ّالدال

 أ

ّٔاٌ ّاملسكصّٓاٌ لإلبداع: ) .8 ّْىاٌ ادتدل  (ًّ دز  ع اًى جتدفد اهسواف  اه سب  املك

ّالتصّْ ب اإلبداع ّالتذدٓد  ج ّالجقاف٘ املٍْب٘ د الجقاف٘ ّالكتاب٘  أ ز الفكسٖاإلبداع 

  درجة(  04) :أِجب عن األسئلة اآلتية :اهثاُياهشؤاي 
 دزدات( 11)                                         ؟                                مً أبياٛ الْطً يف البٔت األّل ماذا ٓطلب الػاعس ن1

 دزدات( 11)                                      ؟                             متٙ ٓكٌْ الْطً ملذأ ألبياُٜ، ّمْضع اعتصاش ّفدس ن2

غلـنً لـوطقال الػاعس أمحد غْقٕ:  ن3
ُ
 باخللـو ش

ُ
 دزد٘( 21)         ًــد نفســه يف اخللــنً إلٍـنازعت      هــد عنــت

 ؟ّاشٌ بني ٍرا البٔت ّالبٔت السابع مً حٔح املضنٌْ، ّبًّٔ إىل أَّٓنا متٔل -



 

                                                                                                        درجة(  04: )ورقة إجابتكامأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقله إىل    اُ ًا: ا شت   اهفي:
ّٕ الػالب يف البٔت السابع ٍْ: .. ن1  زد٘(د 21.....  ).............. مجل:.............. ّمً أدّات التعبري عيُ:................الػعْز العاطف

ّٔ٘ يف البٔت الجالح: .. ن2  دزدات(       11)               .....                         ................ مجل: ..............مً مصادز املْضٔقا الداخل

 ــام كــى األٌـى علـٌبلقال الػاعس يف مطلع قصٔدتُ:  ن3
 
 ــوي بكــى تلـلد الب  ــوٌ      دــجدٌ ل

 
 د  ــهشٍ ل

ّٕ احملّط ّٖ ً البدٓع  دزدات(        11)                                             .... ................ ىْعُ: ..............: ..الّطابقيف البٔت املعيْ

 دزدات( 11)                       .....      ............يف الدالل٘ علٙ .. الّسابع( الْازد يف البٔت َتق د َ أفاد اضتعنال اضه الفاعل ) ن4

 درجة( 114أجب عن األسئلة اآلتية: )  اهثًا: اهتط    اهوغ  ن:

ًَ قى  ه  ِ    يف قْل الػاعس: ) ن1  (دزدات 11)                ( صْزٗ بٔاىٔ٘، حللَا، ّبًّٔ ىْعَا، ّاغسح ّظٔف٘ املبالػ٘ فَٔا. ٓ  

 (٘دزد 31).                                                      قْضني إعساب مجلأعسب ما حتتُ خط إعساب مفسدات، ّما بني  ن2

 (دزدات 11)         ( علٙ أٌ ٓكٌْ الفاعل ضنريًا مطترتًا ممٔصًا بيكسٗ. ُ ٍ( خمصْصًا باملدح بأضلْب )اه طّادعل ) ن3

ّْل ن4  (دزدات 11)                          (. تو د كى  ادُ ا  ًّ مجَ   : )للنذَْل املبين صٔػ٘ إىل اآلتٔ٘ ادتنل٘ يف الْازد الفعل ح

ًَ قى  ه  ِ     يف ش د   أكد ادتنل٘ اآلتٔ٘ يف: ) ن5  (دزدات 11)                           ( مبؤكِّدًٓ مياضبني، ّاضبطُ بالػكل.ٓ  

 (دزدات 11)         .... .............(: فاحلشِكلن٘ )ّشٌ  -.... ............( فعل. مصدزِ: .ت ازن) -امأل الفساغ مبا ٓياضب:  ن6

 .................( اضه مػتق ىْعُ: د ص) -.... .............: ( اضه دامد. ىْعُجمد) -                               

 (دزدات 11)                           (. أمسا ت(، كتاب٘ اهلنصٗ علٙ صْزتَا يف: )اهدُ اعّلل كتاب٘ األلف علٙ صْزتَا يف: ) ن7

 (دزدات 11)                                                                           (. ق  ، ا دّضهِّ العّل٘ الّصسفّٔ٘ يف كلٍّ مّما ٓأتٕ: ) ن8

 (دزدات 11)        ( حّدٗ الصساع بني الْادب الْطين ّالسغبات الػدصٔ٘؟ ا  اب ح اهززقكٔف أبسش الكاتب يف زّآ٘ ) ن9

 درجة( 124) زاب ًا: ا شت   اإلبداعين:

              زد٘(د 81)            الت وجدانية وإنسانية عميقة، فعّبروا عن حالة التمزُّق الروحّي يف الغربة، لعاجل شعراء املهجر مش) ( قيل:1

 (.مستنلرين اجملتمع املادّي يف املهجر، مؤكِّدين عمق ارتباطهم باألهل واألحبَّة يف الوطن               

 ىاقؼ املْضْع الطابق، ّأّٓد ما ترٍب إلُٔ بالػْاٍد املياضب٘، مْظِّفًا الػاٍد اآلتٕ: 

 شكـأنقال الػاعس شكٕ قيصل: 
ْ
 فدهعتـا إن

ُ
 فصوتكدوــوإذا ش   ن    ـن جفنكـً هـوت

ُ
 ًــن قٍثارتــت

                                                    زد٘(د 41)                                                                                           ( اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي:                                      2

 :الػاعس بدّٖ ادتبلقال أ. 

                                               فففففففا ز ا ًففففففّ أ ففففففى اهطف هفففففف  وحففففففدٓا   و
ّ  ألفففففف ل  ادطفففففففاي فففففففا ز ا إُٔففففففا                                                              وصفففففف

.                           
 

                                     أ ففففففا  بسكففففففا  اهشففففففوٍ شففففففسقًا وًغسبففففففا   
                                                     إذا غفففففففس د  يف ًففففففف ح  اهسًفففففففى أعشففففففف ا 

. 

اكتب مْضْعًا تتخّدخ فُٔ عً زعآ٘ األدٔال ّإعدادٍا تسبًْٓا ّعلنًٔا؛ لٔكٌْ الّطفل زدَل الػّد، القادز علٙ صدِّ 

ًّٔا ، مطتفٔدًا مً تأمّلك البٔتني الّطابقني ّٙالّيَْض بَا إىل مطتْٚ أزقاملصاٜب عً األم٘،   .حضازًٓا ّإىطاى

ّٕ يف اذتٔاٗ، ّيف تطلٔط الّضْٛ علٙ ٍنْو اجملتنع ّمػكالتُ ضعًٔا إىل إجياد . ب   اكتب مقال٘ تبًّٔ فَٔا دّز األدب االدتناع

 .اذتلْل ّمعادت٘ املػكالت     

 **انتهت األسئلة**
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