
 

 
 

 4102/4102العام الدراسي  مادة اللغة العربية –املذاكرة الثانية            

 211الثالث الثانوي العلمي  ) د (                         الدرجة:                                                                 

    

 قال أبو القاسم الشابي :    

 كون عواطٍف وشـــــعور دنياك   بالشعور وللشعور فإّنماعــــــْش  -0

 )لتجفُّ( لو شيدت على التفـكيِر   على العطف العميق وإّنها شيدْت -4
 كالهيكِل المتهّدِم المـــــــــهجور   الجماِل كئيبًة جامدَة وتـــــــــــظّل -3
 سروِر بـــغيركالمــوت مقــفرًة    تظّل قاسية المــالمح جهمــــًةو  -2
 صــــغيِر جدَّ ي األيامـــما زاَل ف   مشيبه و وقارهرغــــــــَم والعقل  -2
 

 :درجة ( 01)أوال : المهارات اللغوية والبنية الفكرية والعاطفة     
      د/11/ ( ؟وقار( ؟ وما مرادف كلمة )  دنياما جمع كلمة )  -1

         د/5/ ما الفكرة العامة للنص ؟ -2
        د/11/ إالم يدعو الشاعر في البيت األول ؟ ولماذا ؟ -3
        د/5/؟في البيت الثالث ما مصير الحياة القائمة على التفكير  -4
       د/11/ ما صفات العقل كما برزت في النص ؟ -5
                د/11/ بأسلوب جميل . الثالث عن معنى البيت يعبر -6
 .هو أّول وهي المحّل الثاني  الرأي قبل شجاعة الشجعان:  المتنبيقال  -7
        د/41/من حيث المعنى .  الخامسمع البيت  نيواز      
     د/11/؟ وما األداة التي أبرزته ؟ الثانيما الشعور العاطفي في البيت  -8

 : درجة ( 041)ثانيًا : البنية الفنية وقواعد اللغة    
      د/                            11/ .خبرًا إنكاريًا واذكري السببالثاني من البيت  يهات -1   

     د/.11استخرجي من النص أسلوب قصر وحّددي المقصور والمقصور عليه /  -2   

   د/21/ .مع التوضيح الفنية  ة من قيمهاقيم ي(  واذكر  كالهيكلجامدة الدنيا الصورة اآلتية )  يشرحا -3     

  د/             11/ لكّل منهما . يمن البيت الثاني مصدرين من مصادر الموسيقا الداخلية ومثل ياستخرج -4

      د/41/ ما تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل . يأعرب -5

     د/11/ صيغتين القياسيتين .لبا(  تظّل جامدة)  الفعل في جملة من يتعّجب -6   

   د/11/ سبب إبطال عمل )إن( في البيت األول ، وحذف جواب الشرط في البيت الثاني . يعلل -7   

          د/11/ الفراغ بما يناسبه : ئيامل -8     

                                ........  (:المتهّدم/       نوع المشتق )     ( ...........  قائدالعلة الصرفية في )           

 درجة(21)المطالعة :القراءة و ثالثًا :     
 )كما أفادت اللغة العربية إفادة عظيمة من ذلك بعد أن حررتها الصحافة من كونها لغة :  جاء في نص المطالعة ) المقالة و  الصحافة (     
 للنخبة وجعلتها تدور على ألسنة الجماهير.(     
 د/21ما خصائص اللغة الصحفية؟  / -1    
 د/11عللي كتابة التاء مربوطة في ) ألسنة ( وهمزة القطع في ) إفادة ( . / -2    
 د/11العربية ( / –النخبة  –رتبي الكلمات بحسب ورودها في معجم يأخذ بأواخر الكلمات : ) الصحافة  -3    
 درجة(011)التعبير اإلجباري : -رابعا : أ    
 ، ، مبينا دور البارعةأدرك األديب العربي في العصر الحديث التكامل بين األدب والفن ، فجسد بالكلمات المشاهد الفنية  "قيل :     

  "الفن في الحياة اإلنسانية، مبرزا الظلم الذي يلحقه اإلنسان والمجتمع بالفن     

 الشاهد اآلتي : فيظوو من كتابك المقرر ي بما تحفظينواستشهد القول السابق يناقش      

 همعين الرضا واستفاقت أعين الّت قال عبد الرحيم الحصني : يا ضيعة الفن نامت عن رعايته      

 :درجة (01)التعبير االختياري  -ب      
 في واحد من الموضوعين اآلتيين : ياكتب     
 كيف تغدو إذا غدوت عليال     ك داءــــي وما بـــهذا الشاكــأي -1   قال إيليا أبو ماضي :     -0

 تتوقى قبل الرحيل الرحيال     إن شر الجناة في األرض نفس -2 
 ومع الكبل ال يبالي الكبوال     ىـــي عشه يتغنـــن هزارا فـك -3 

 (التعبير عنهاأدوات  اثنتين من –المشاعر  –: ) نوع العاطفة   بـ ةاألبيات السابقة من حيث التجربة الشعورية مكتفي يادرس           

 .النمط البرهاني ةفيها قيمة التفاؤل ،وأثره على الفرد والمجتمع ،معتمد ينمقالة تبّين يالحياة ال تعطي سّرها إال للمتفائلين . اكتب -4

 انتهت األسئلة
 


