
                             املذاكرة األوىل - مادة اللغة العربية  العام الدراسي 2018/2017             االسم: 
400الدرجة:                                              الثالث الثانوي العلمي  )أ(                    

 

 قال نسيب عريضة في قصيدته ) املهاجر( :

 1- أنا املهاجُر ذو نفسين واحدةٍ               تسيُر سيري  وأخرى رهن ِ أوطاني

       العروبة ال أسلو الربوَع ولو         ابُن  -2
َ
أوصابي وأشجاني كانت مثيرة  

قامي  -3
ُ
 أبالي مـ

ْ
ي وإيماني (         في مغاربها         ما إن

ّ
)وفي مشارقها ُحبـ  

أنا املهاجُر ال أنس ى الوداَع وما           جرى من الدمع في أجفان ِ غزالِن  -4  

س ى مواثيُق أرحاٍم و أيمان ؟!
ْ
ن
ُ
 5- مّرت ثالثون لم أنَس العهود وهل          ت

:  اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي:                                                                                                                             ) لكل إجابة صحيحة 10 /د(
ً
 أوال

سهم نسيب عريضة في تأسيس:أ .1  

 الرابطة القلمية د العصبة األندلسية ج الرابطة األدبية ب الجمعية العلمية أ

العامة للنص السابق هي: املعاناة من:. الفكرة 2  

 رحيل املحبوبة د التمزق الروحي ج قسوة العيش في الوطن ب ظلم األهل أ

. عجزت الغربة في البيت الرابع عن أن تنس ي الشاعر:3  

 وداع الوطن و األحبة د وداع األحزان ج وداع األحبة ب وداع الوطن أ

. فكرة البيت الثاني:4  

نس ي األوطاناألحزان ال  أ
ُ
ت  أوجاع الشاعر مصدر حزنه د الحزن على ما حّل بالوطن ج التذكير بأمجاد العرب ب 

. بدا الشاعر في النص:5  

 آالمه أ
ً
 مع واقع الغربة ب متناسيا

ً
 بقوميته ج مندمجا

ً
 كل ما سبق صحيح د معتزا

يتجاهل الشاعر في البيت الخامس عهود: لم. 6  

 الوالء و النسب د األحّبة ج النسب ب الوالء أ

. من مظاهر الشعر املهجري في النص:7  

 كل ما سبق صحيح د الذوبان مع املجتمع الجديد ج نسيان األوطان ب النزعة القومية أ

. املحسن البديعي في البيت الخامس:8  

 جناس تام د طباق إيجاب ج طباق سلب ب جناس ناقص أ

ني ابن 9
ّ
العروبة(. التركيب اآلتي: ) إنــ  

 إنشاء طلبي د خبر طلبي ج خبر ابتدائي ب خبر إنكاري  أ

. بلغ عدد الكلمات املعربة بعالمات فرعية في النص:10  

 ست كلمات د خمس كلمات ج أربع كلمات ب ثالث كلمات أ

. بّيـن ميخائيل نعيمة أّن رسالة الشرق املتجدد إلى العالم هي:11  

 أ
الوصول باإلنسان إلى 

 السعادة
 كل ما سبق صحيح د التعاون وترك األحقاد ج التحرر من قيود العادات ب

أوصاب( وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات: –مواثيق  –. ترتيب الكلمات ) الوداع 12  

مواثيق -الوداع  –أوصاب  أ أوصاب -الوداع  -مواثيق ب  الوداع -أوصاب  –مواثيق  ج  الوداع -مواثيق  –أوصاب  د   

. نوع املشتق ) مثيرة(:13  

 مبالغة اسم الفاعل د اسم فاعل ج صفة مشبهة ب اسم آلة أ

. ليس من سمات اإلبداعية:14  

 محاكاة القدماء د الجنوح إلى الخيال ج تمجيد الطبيعة ب اللغة املأنوسة أ

 

 أوصابي: أوجاعي

 أسلو: أنسى



: أجيبي عن األسئلة اآلتية:  )140 /د(
ً
 ثانيا

د/10انشطاره الروحي عبر املكان ، وضحي ذلك.   /أشار الشاعر في البيت األول إلى  -1  

 قال أبو سلمى :  -2
ُ
 الحبيبة

ُ
 عن سهولك و الهضاِب  فلسطين

ً
د/20؟   /كيف أحيا                   بعيدا  

 وازني بين هذا البيت والبيت الثالث من حيث املضمون، وبيني أيهما أفضل في التعبير عن املعنى مع التعليل.

 تجلى في البيت الرابع، ومثلي ألداة من أدوات التعبير عنه. /اذكري شعور  -3
ً
 عاطفيا

ً
د/10ا  

د/20( ثّم سّميها، واذكري وظيفة من وظائفها.  /نفس تسيرحللي الصورة اآلتية )  -4  

د/30أعربي ما تحته خط إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل من النص السابق. / -5  

، ثم اذكري سبب زيادته. /استخرجي من البيت الثال -6
ً
 زائدا

ً
د/10ث حرفا  

ي العلة الصرفية في )  -7
ّ
د/10( مع التعليل.  / أسلوسمـ  

د/10النص غنّي بالقيم اإليجابية ، اذكري اثنتين منها.  / -8  

د/10ما الدور الذي أداه أدب املقاومة الفلسطينية في نص ) أدب املقاومة ( للدكتورة نجاح العطار؟ / -9  

 ( والتاء في ) جرى عللي كتابة األلف على صورتها في )  -10
ْ
د/10(. /مّرت  

: املستوى اإلبداعي:  )80 /د(
ً
 ثالثا

قيق" تناول األدباء في العصر الحديث القضايا الوطنية والقومية، ففضحوا ممارسات املستبدين وجرائمهم، وأظهروا خيبة أمل املستعمر  في تح -1  

بقدرة دمشق على تخليص العرب من ذّل الهزيمة"أهدافه، مؤكدين ثقتهم   

 ناقش ي واستشهدي على أن توظفي الشاهد اآلتي:

 دمشق:   مّزقي يا دمشُق خارطة الذّلِّ    وقولي للدهر ِّ كنْ  فيكون 
ً
 قال نزار قباني مخاطبا

 2-  اكتبي في واحد مما يأتي: )40/د(

املغترب إلى الهجرة, وآثار الغربة في نفسه.أ( اكتبي مقالة تتحدثين فيها عن الدوافع التي دفعت   

 ب( حّولي النص السابق إلى رسالة موجهة من الشاعر إلى وطنه.

 

 انتهت األسئلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


