
 

 يف مادة اللغة العربيةورقة عمل 

 8102 / 8102الثالث الثانوي العلمي    
 :يقول الشاعر عدىاٌ مردو بك

دوٌ الففففففدياا مو  ففففففًا                            خاشفففففف ًاقفففففف   .1 
ٍففففففيا الففففففدياا ةفففففف ا    مرقومفففففف                                .2
كفففففف م شففففففسري مففففففً  راٍففففففا  فففففف                                      يف  .3
ُه وكففففففر   وت ااكفففففف                                    وطففففففي .4 تقففففففدر
ٍففففففففو م قفففففففف   لي ففففففففور   يف ش ففففففففدر                                                .5
ِ  لمفففففففاٌل الر فففففففال وك  ففففففف    .6                                                         وميفففففففا

.                           
 

حفففففدر الفففففدياا عجففففف  ا فففففد  ب ففففف ود                              
مج فففففف   مففففففً ايى ففففففا  كفففففف ر تج ففففففد                           
ل طولففففف   ر  فففففط رهه د ب ففففف   شفففففَ د                            

بكففففففف   ق ففففففف د                            احل فففففففي أمسفففففففا   
وكتففففففا    ففففففد  عففففففً  ففففففدود ة فففففف د                             

                                                                خفقففففف   كفففففا ايك فففففاد  عفففففً توح فففففد    
. 

 أواًل: ا  تو  الفكرام: 
 دا  د رلك م إ اب  عشر دا اهد 88ر                                                                    اإل اب  ال     : اقرأ ايب اه ال ابق ،  هر اخرت :ال ؤال ايول

 الفكسة العامة للنص السابق:  .1

 أ حب ايٛطٔ املكدع ٚ االعتصاش بأدلادٙ ب حّب ايٛطٔ ٚ احلصٕ عًى َطتكبً٘

 ج ايػٗداء يف ايٛطٔاالعتصاش بتضخٝات  د تكدٜظ ذنس ايٛطٔ

 :هي فكسة البيت الجالح .2

 أ ايٛطٔ ضرية غعبٝة ب ايٛطٔ أزض٘ َكدضة

 ج تضخٝات األبطاٍ َهتٛبة عًى أزض ايٛطٔ د ايٛطٔ َعّطس بكداضة أزض٘

 : زبط الشاعس يف نصى بني .3

 أ أدلاد ايٛطٔ يف املاضٞ ٚ تضخٝات احلاضس فكط ب بطٛالت املاضٞ ٚ إخفاقات املطتكبٌ

 ج بطٛالت املاضٞ ٚ احلطسة عًٝٗا د املاضٞ ٚ تضخٝات احلاضس ٚ آَاٍ املطتكبٌ بطٛالت

 : جّمد الشاعس وطنى يف البيتني السابع و اخلامس ألنى .4

 أ صاحب أدلاد ب َكّدع ايرنس ج َبازى األمساء د نٌ َا ضبل صخٝح

 :يف البيت السادس إقساز بأّن .5

 أ ايٛطٔ حيكل اآلَاٍ ب ايٛطٔ ذلّط اآلَاٍ ٚ قبًة األبطاٍ األحساز

 ج ايٛطٔ قًب األبطاٍ ايٓابض د ايٛطٔ أزض٘ َّٛحدة

 : ليس من خصائص األدب الوجداني يف الّنّص .6

ٌَّ ج ايرتانٝب املٛحٝة د جتّٓب ايتصٜٛس  أ ٚحدة االْطباع ب ايتأ

 وا ألنى )دزس مومة الشاعس(:اصّوغالشاعس زائد التجسبة اإلنسانية و  .7

 أ ٜبتعد عٔ ايكِٝ اإلْطاْٝة ب اإلْطاْٝة ايعًٝاٜتذّٓب املجٌ 

ٛد د ُام اٛي ٗا إىل أع طري ب  ٜٚ ٝة  ٝاة اإلْطْا ل احل ػاٝي  ج ٜٗتِ بكضاٜا ذات٘ فخطب د ٜهػفَ 

 ثساها( يف معجم يأخر بأوائل الكلمات: –تسابوا  –الرتتيب الصحيح للكلمات اآلتية )توحيد  .8

 أ تٛحٝد -ثساٖا    -تسابٗا     ب ثساٖا    -تسابٗا    -تٛحٝد 

 ج ثساٖا    -تٛحٝد    -تسابٗا    د تٛحٝد -تسابٗا    -ثساٖا   

                                                                                                                           درجة( 40) أِجب عن األسئمة اآلتية: :الثاىيال ؤال 
ٍّٚ عٔ إنبازٙ األزض ٚ متذٝدٖا, ّٚضح ذيو.                                            د1  دزدات( 01) عّبس ايػاعس يف ايبٝت األ

 ( دزدات 01) أبسش ايػاعس يف ايبٝت ايجاْٞ ععُة أزض ايٛطٔ, ّٚضح ذيو.                                                          د2



 

 أبي                                     : ٜكٍٛ ايػاعس عُس أبٛ زٜػة د3
ِّ
ر بدما حر

ّ
 دزدة(        01)له تري حفنة رمل فوقها      مل تعط

ِّ , املعٓىايبٝت ايجايح َٔ حٝح ٚ ايبٝت ايطابل بني ٚاشٕ -  .بّٝٔ إىل أُّٜٗا متٌٝ َع ايتعًٌٝث

  درجة(  50) :الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقمه إىل ورقة إجابتكامأل    اى ًا: ا  تو  الفي:
ّٞ د1  (ةدزد 01)           ٍ: ............ اٖٛ: ............ َٚٔ أدٚات ايتعبري عٓ٘: .......... َجايسابع يف ايبٝت ايػايب  ايػعٛز ايعاطف

 دزدات(    01)                                            َجاي٘: .............: ............. َٔ َصادز املٛضٝكا ايداخًٝة يف ايبٝت اخلاَظ  د2

  دزدات( 01)                                                   : ....................  ْٛع٘: ................ ٖٛ, يف ايبٝت األٍٚ أضًٛب إْػائٞ د3

 دزدات( 01)                                  .    ايدالية عًى ..............ايطادع ايبٝت  ( ايٛازد يفتوحيد)املصدز أفاد اضتعُاٍ  د4

                                                                                                        درجة(  110: )أجب عن األسئمة اآلتية الثًا: التط  د الجغوام: 
 ترابها     ركه ٜكٍٛ ايػاعس يف ايكصٝدة ذاتٗا:  د1

ّ
رت مدارجها كأن

ّ
 عميد                   الطه

ّ
 دزدة( 01)   عتيق جبفه كل

ِّ ّٚضح ٚظٝفة املبايػة فٝٗا (, صٛزة بٝاْٝة, حًًّٗا,كأّن ترابها ركن العتيقيف قٍٛ ايػاعس: ) ِِّ ْٛعٗا, ث ِّ ض         .                 ث

 دزدات( 01.  )مبؤّندٜٔ أحدُٖا ايالّ املصحًكة َساعًٝا ايضبط بايػهٌ ( نن ررااا يةرٌ ربيف كلّ ش)اجلًُة اآلتٝة: أّند  د2

 دزدة( 31)          أعسب َا حتت٘ خّط إعساب َفسدات, َٚا بني قٛضني إعساب مجٌ.                                            د3

 دزدات( 01)                                              (؟                        نناطنًُة ) (؟ ٚ َا ٚشٕاحلسنىَا مجع نًُة ) د4

 دزدات( 01) .                    (كعبة), ٚ ايتاء َسبٛطًة يف نًُة (صحائف)نًُة عًى صٛزتٗا يف اهلُصة عًٌ نتابة  د5

 دزدات( 01)                                              .           ٚاحدة َٓٗااضتخسج َٔ ايبٝت األٍٚ , َتٓٛعةشخس ايٓص بكِٝ  د6

 دزدات( 01)                                                                ( أليفة اإلدييب:           دنشق يا بسمة احلزنٚزد يف زٚاٜة ) د7

ٍٍ عًى ٚ حيُسُّ ٚد٘ أخٞ زاغب, ٚ ٜٓهظ زأض٘ دٕٚ إٔ ٜٓبظ بهًُ » ة ٚاحدة, ٚ أددْٞ أنسنس ضاحهة بصٛت عا

ّٛزٙ بٓتًا ٚ نإ قد خّػٔ صٛت٘ ٚ بدأ غازباٙ بايعٗٛز  .«ايسغِ َّٓٞ عٓدَا أتص

 َا ايطسٜكة اييت جلأت إيٝٗا ايهاتبة يسضِ ايػخصٝة يف املكتطف ايطابل؟ ٚضِّح ذيو َع ايتُجٌٝ.

ْٛ (, نهمة الشعر)قساءة دزع َٔ  د8 طَٞاذا أّند ممّجً ؟ يف ايػعس ايتّٝاز ايسَْٚا  دزدات( 01)     بػإٔ قِٝ احلّل ٚ اخلري ٚ اجلٍُا

 درجة( 120) ااب ًا: ا  تو  اإلبداعيم:

 األدب الوجداني مسآة تعكس أعماق األدباء و أحاسيسوم, فأظوسوا حسسة النقطاع وصاهلم مبحبوباتوم, مرهولني ُيعّد ) ( قين:1

 (ةدزد 01)                                 (.بسحيل أبنائوم و فقدهم, واجدين يف الطبيعة ملجًأ لشكواهم  و مالذًا لنفوسوم               

 ْاقؼ املٛضٛع ايطابل, ٚأّٜد َا ترٖب إيٝ٘ بايػٛاٖد املٓاضبة, َٛظِّفًا ايػاٖد اآلتٞ:

 طـراب خواطــري      فيجيبــــين برياحـــه اهلوجــــاءشـاك إىل البحـر اض: خًٌٝ َطسإايػاعس ٜكٍٛ 

                (ةدزد 01)                                                             ( اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي:                                                             2

 اخلريٜة يف دلتُعاتٓا َالذ ايفكساء ٚ ذلّط آَاهلِ:تعّد اجلُعٝات . أ

ًّٝٓا ٚادبٓا جتاٖٗا.  انتب َكاية تتخّدخ فٝٗا عٔ أُٖٝة ٖرٙ اجلُعٝات, َب

 :ٜكٍٛ ايػاعس َعسٚف ايسصايف. ب

         ابمفففففففوا ال فففففففير مففففففف  الت جففففففف ه ترب ففففففف                                                                                                   
                          . 

 

                        مي ففففففي بَففففففا ىففففففاق  ايخفففففف   مكففففففتن                                                                  
. 

ًّٝٓا دٚز ازتباط ايعًِ باألخالم ايفاضًة يف ْٗضة احلضازة ٚ  انتب َكاية تتخّدخ فٝٗا عٔ ضسٚزة تعًِٝ األبٓاء, َب

 تأيكٗا, َطتفٝدًا َٔ َعٓى ايبٝت ايطابل.

 
 **انتهت األسئلة**
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