
  االسم:          2017/2018العام الدراسي  -مادة اللغة العربية  -املذاكرة الثانية                                 
 الثالث الثانوي العلمي )ج(

 :خير الدين الزركلي قال الشاعر

ــــت           َرنَت   -1  دَّ البـالءُ بِها األحزاُن واشــت     ُسعدى إليه، وقد أَلَمَّ

ا قّد أَحــلَّ بنا القضــــاءُ               ي شــجوبُنَيَّ رويد عذلك، إن  -2  لِممَّ

تِــِه الشقــــاءُ  -3  ومن كان الشقاء له حليفـــــاً                فقد أودى بعزَّ

ً أنستجدي الورى والناُس إمـّا                تُرّجي منهم  -4  أســاؤوا حسنا

عَها َوَحنَـت  عليــــِه               )تقبّلُهُ( وفي القلِب اصطالءُ فَكَ  -5  ف َكَف َدم 

 درجات( 10درجة لكل سؤال  80)                                                         اإلجابة الصحيحة مّما يأتي: يراأوالً: اخت

 النص من الشعر: -1

 جتماعياال د المهجري ج القومي ب الوطني أ

 الفكرة العامة للنص السابق هي: -2

 أ
ثورة الفقراء على 

 بؤسهم
 د تصوير معاناة الفقراء ج عقوق األبناء ألهلهم ب

مساعدة األغنياء 
 للفقراء

 :الرابع( في البيت )الورىالمعنى السياقي لكلمة  -3

 الطعام د المال ج الناس ب األغنياء أ

 أّكد الشاعر في البيت الثاني: -4

 أ
بسبب حزن األم 

 قدرهم المؤلم
 ب

األم بالقضاء  قبول
 والقدر

 أ+ج د الطفلرفض األم لوم  ج

 أشار الّشاعر في البيت الثالث إلى دور الفقر في: -5

 أ + ج د آمال اإلنسان سلب ج سلب كرامة الفقير ب غضب الفقير أ

 :الخامسبدت األم في البيت  -6

 أ+ب د يائسة ج حزينة القلب ب عطوفة أ

 أنحاء العالم: من سينقذ البائسين فيترى سلمى الحفّار في نص )رسالة حب( أّن  -7

 أ
الجمعيات اإلنسانية 
 واألفراد المتطوعون

 أ + ب د منظمة األمم المتحدة ج الدول القوية ب

 ( في معجم يأخذ بأوائل الكلمات في:أحلّ نجد كلمة ) -8

 أ
باب الهمزة مع 

 فالالمالحاء مراعاة 
 ب

مع مراعاة الحاء باب 
 الالم فالالم

 ج
باب الهمزة مع 
 فالحاءمراعاة الالم 

 د
فصل  الالمباب 

الهمزة مع مراعاة 
 الميم

 د(40)  عن األسئلة اآلتية: يبيأج -ب

 د/10/ من فهمك البيت األول، ما مظاهر معاناة األّم؟ -1

 د/10/ ذلك فيها؟ألّمه في البيت الخامس؟ وما أثر  االبنما الدليل على محبة  -2

 



 دع اللوم إن اللوم عون النوائب    وال تتجاوز فيه حد المعاتب     )النوائب : المصائب (:  ابن الرومي قال  -3

 د/20/ مع التعليل. ينإلى أيهما تميل يمن حيث المضمون، وبّين الثانيمع البيت  يوازن

 د(50)  لى ورقة إجابتك:ه إيالفراغ بما يناسبه فيما يأتي، وانقل ياملئ -ثانياً:أ

 د/20/  الشعور العاطفي الغالب في البيت األول هو.............. ومن أدوات التعبير عنه...........مثل................ -1

 د/10/ من مصادر الموسيقا الداخلية في البيت الثالث.................. مثل................. -2

ن البديعي في -3  د/10/ البيت الرابع.................. مثاله................. نوع المحّس 

 د/10/ في النص السابق الداللة على................ الجمل اإلنشائيةأفاد استعمال  -4

 د( 110) عن األسئلة اآلتية: يبيأج -ب

 جاء في القصيدة ذاتها :فجئت إليهما أمشي الهوينى     كمشي الشيخ أعجزه العناء-1

 د/20/ فيها. المبالغةوظيفة  يها، واشرحيها، ثّم سمّ ي( صورة، حّللأمشي الهوينى كمشي الشيخي قول الشاعر )ف

 د/10/ . في البيت الثالث أسلوب شرط حددي نوعه وعللي اقتران جواب الشرط بالفاء وجوبا   -2

 د/30/ما تحته خط إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل. يأعرب -3

 د/10/ ء(لقضاا – رنت) العلّة الصرفيّة في كل مما يأتي:  يسّم   -4

ت  أ)َ صوغي اسم الفاعل من الفعل -5  د/10/ ؟(نستجدي)وما مصدر الفعل  (لَمَّ

 د/10/ (الورى)في  واأللف اللينة (اصطالء)كتابة الهمزة األولية على صورتها في  يعلّل -6

 د/10/ واحدة منها. الخامسلبيت من ا يزخر النص بقيم إيجابية متنوعة، استخرج -7

 ومتى تتحقق من خالل فهمك نص المطالعة )مهمة الشعر( للدكتور نعيم اليافي،ما القيم التي تتحدد من خاللها مهمة الشعر؟ -8

 د/10/تلك القيم؟

 د(120) :ثالثاً: المستوى اإلبداعي

 د/80/ فيما يأتي : ياكتب -أ

وأبرزوا  ،فأكد األدباء فيه استمرار حب الوطن إلى ما بعد الموت، موضوعات متنوعة في العصر الحديث الشعر الوجداني تناول

الشاهد اآلتي: ة موظفي واستشهد ي، ناقشأهمية الشعور والعاطفة النبيلة في الحياة ، متمنين عودة أحبتهم الذين فرقهم عنهم الموت 

 عواطف وشعور دنياك كون  عش بالشعور وللشعور فإنما :أبو القاسم الشابيقال 

 د( 40)  في واحد من الموضوعين اآلتيين: ياكتب -ب

 جاء في القراءة التمهيدية )األدب االجتماعي( قول الشاعر عبد هللا يوركي حاّلق: -1

 أعِط الفقير وال تضنَّ بعونــــه          إنَّ الفقير أخوك رغم شقائه

 يا بفضِل دعائـهِ كم ُمحسٍن أثرى وعاَش منعّماً          في هذه الدن

من  ة  فيه عن ضرورة الوقوف إلى جانب الفقراء، وآثار ذلك على الفرد والمجتمع، مستفيد ينموضوعا  تتحّدث ياكتب -

 تأملك البيتين السابقين.

دور العلم في  يفيه تأثير الجهل في تخّلف المجتمع وانحداره فكريّا  واقتصاديا  واجتماعيا ، ثم أبرز ينمقاال  صحفيا  تبّين ياكتب -2

 نهضة المجتمع وتقّدمه.

 انتهت األسئلة

 

 


