
        

 4102/4102مادة اللغة العربية العام الدراسي  –املذاكرة الثانية 

 211الدرجة:                        الثالث الثانوي العلمي  ) حـ(                                                                  

    

 (: ريشة الفن)  في قصيدتهأحمد لود عبد القادر  قال    

 المحال عيونبين خفق الرؤى وذوب الخيال                         واقتحام الــــــمنى  -0   

 نهــــض النايُ  واليراعُ  وقاال                        كلماتٍ  بيضَ  الحروف الصــّقال -4   

 ـــــــــــــــــــي ومجاليً إذا لم                             يتفهم هويتـ معنىألهذا الوجود  -3   

 وأنا اليومَ  صرخةٌ  ) تركب الريح                    جوادًا ( يعـــــــــــلو متون الجبال -2   

 من معـــــــــــــينك السلسال قطرةهللي يا بالد ما نحن إال                                 -2   

     

 درجة( 01والعاطفة : )أواًل : المهارات اللغوية والبنية الفكرية    

 د/11/( ؟  المنى( ؟ وما مفرد )  مجالما جذر )  -1    

 د/5ما الفكرة الرئيسة في المقطع األول ؟ / -2    

 هي:غاية الفن و األدب اختاري اإلجابة الصحيحة : فكرة البيت الرابع :  -3    

 د/11/ منح اإلنسان السعادة (  -استقرار اإلنسان فوق الجبال   - االرتقاء باإلنسان)                          

 د/11اشرحي البيت الخامس شرحاً  وافياً .  / -4   

 د/11لتشبيه الكلمات بالسيوف في البيت الثاني أكثر من داللة ، اذكري اثنتين منها . / -5   

 د/5تمدّ  الناي و اليراع نهوضهما؟ /من اين اس -6   

 د/21قال الشاعر أبو القاسم الشابي مخاطبًا الشعر  : " لوالك متّ  بلوعتي وبشقوتي وكآبتي " . / -7   

 وازني بين هذا البيت والبيت الثالث من حيث المضمون.      

 د/11هاتي شعورًا عاطفيًا برز في البيت الخامس ، ثم مثلي ألداة اعتمدها الشاعر إلبرازه. / -8   
 درجة(041) ثانيًا : البنية الفنية وقواعد اللغة     

 د/11استخرجي من األبيات أسلوبًا إنشائيًا ، ثم اذكري نوعه. / -1   

 د/21حلليها ثم اذكري قيمتها الفنية . /" صورة جميلة  هللي يا بالدفي قول الشاعر "  -2   

 د/11(  / الناي نهض،  الخيال ذوبميزي التشخيص من التجسم فيما يأتي  : )  -3   

 د/11اذكري مصدرين من مصادر الموسيقا البارزة ظهرا في البيت الثاني ، ومثلي لهما. / -4   

 د/41قوسين إعراب جمل. /أعربي من النص ما وضع تحته خط إعراب مفردات وما بين  -5   

 د/11( مستخدمة صيغة ) ما أفعله ( / يتفهم الوجود هويتيتعجبي من الفعل الوارد في الجملة اآلتية : )  -6   

 د/11( في الجملة اآلتية : ) ما تقرئين؟ (  / ماأعربي )  -7   

 د/11( وما العلة الصرفية في ) قاال( ؟/مجاليما وزن  )  -8   

 درجة(21)المطالعة :القراءة و ثالثًا :     
 قيل: " ال يمكن الحديث عن المقالة من دون ذكر المخاطرة التي واكبتها ولم تبتعد عنها إال في بعض خصائصها األسلوبية."    

 د/21لماذا تتفوق الخاطرة عالى المقالة في قدرتها على تحريك الشعور؟/ -1   

 د/11رتها في ) خصائصها( والتاء على صورتها في الخاطرة . /عللي كتابة الهمزة على صو -2   

 د/11أين تجدين معنى كلمة ) المقالة ( في معجم يأخذ بأوائل الكلمات. / -3   

 درجة(011)التعبير اإلجباري : -رابعا : أ    
 شاهد الفنية البارعة ، وبّين دور الفن أدرك األديب العربي في العصر الحديث التكامل بين األدب و الفن ، فجسد بالكلمات الم     

 واألدب في الحياة اإلنسانية , مبرزًا الظلم الذي يلحقه اإلنسان و المجتمع بالفن.       

 ناقشي القول السابق وأيدي نقاشك بالشواهد المناسبة ، موظفة الشاهد اآلتي:      

 الرضا واستفاقت أعين التهم  قال الحصني  : يا ضيعة الفن نامت عن رعايته      عين      

 :درجة (01)التعبير االختياري  -ب          

 اكتبي في واحد من الموضوعين اآلتيين:  -0   

 قال ابن الرومي: توخى حمام الموت أوسط صبيتي                فلله ! كيف اختار واسطة العقد        

 عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له                  ولو أنه أقسى من الحجر الصلد                           

 أالم لما أبدي عليك من األسى                 وإني ألخفي منك  أضعاف ما أبدي                            

 فكرية مكتفية بالفكرة العامة و الفكر الجزئية وموطن الصحة. ادرسي األبيات السابقة دراسة أدبية من حيث البنية ال     

 النظافة عنوان الحضارة و موطن الصحة:  -4   

 اكتبي مقالة تتحدثين فيها عن الممارسات الخاطئة في تشويه جمال بلدك موضحة األخطار ومقدمة النصائح.      

 انتهت االسئلة


