
 
 2018/2019اللغة العربية العام الدراسي  -االمتحان النصفي          

 نموذج )د( -الثالــــث الثانوي العلمـــــي

 قال الشاعر نسيب عريضة في قصيدة ) المهاجر (:      
 الشرِق هائجة   رياح  تدفّقي يا   .1

 

 فأنت ال شكَّ من أهلي وإخواني 

 
 

 تغلغلي بين أضالعي إلى كبدي  .2

 

رور السَّائل القاني   وخفّفي من ح 

 
 

 أُنسيُت من أمل  وذّكريني بما   .3

 

 وجنّحيني أرفرْف فوق  أوطاني 

 
 

****  

 األهل أهلي وأطالل الِحمى وطني  .4

 

 أترابي وأقراني الربعِ وساكنو  

 
 

 ال حدَّ عندي إذا )جارت حدوُدهُم(  .5

 

 لبنانِ  أختُ الشام شامي، ومصُر  

 
 

 درجات( 10درجة لكل سؤال  80إجابتك فيما يأتي:           )اختاري اإلجابة الصحيحة، ثم انقليها إلى ورقة  -: أأوالً     

 درجة( 40أجيبي عن األسئلة اآلتية :        ) -ب    
 درجات( 10عبَّر الشاعر في البيت الخامس عن انتمائه القومي، وضحي ذلك        .                                            ) .1
 درجات(                                                                    10)                 من خالل فهمك البيت الرابع، اذكري مظهرين من مظاهر ارتباط الشاعر بوطنه.                  .2
 درجة( 20)                           ييا ثلُج قد ذكرتني أمي      أيام تقضي الليل في همّ قال الشاعر المهجري رشيد أيوب:  .3

 من حيث المضمون، ثّم بيّني إلى أيهما تميلين مع التعليل.وازني بين هذا البيت والبيت األول من النص 
 ( رجةد 50ثانياً: ) أ (املئي الفراغ بما يناسبه فيما يأتي, وانقليه إلى ورقة إجابتك.        )         

 درجات(20)    ..................... مثل ....من أدوات التعبير عنه ....الشعور العاطفي الذي تجلّى في البيت الرابع:............ و .1
 درجات(10)                        ...... مثل ..................      .من مصادر الموسيقا الداخلية في البيت الخامس................ .2
 درجات(10)                                          ................مثاله.............في البيت الثالث محّسن بديعي، نوعه: .......... .3

  درجات(                   10)                               ............................استعمل الشاعر األسلوب اإلنشائي في المقطع األول للداللة على. 4
      

 

 :نسيب عريضة من شعراء المهجر:  .1

 الرابطة القلمية د العصبة األندلسية ج المهجر الجنوبي ب الرابطة األندلسيّة أ

 الفكرة الرئيسة للمقطع الثاني:  .2

 أ
المعاناة من الحدود 

 المصطنعة
 ب

االنتماء لألهل والوطن 
 ورفض الحدود

 لوم األهل واستنكار الحدود د الحنين لألصحاب والوطن ج

 لم يعبّر الشاعر في المقطع األّول عن:  .3

 الهجرة لتحقيق المنى د فرحه برياح الوطن ج تأثير رياح الوطن فيه ب شوقه لرياح الوطن أ

 فكرة البيت الثاني:  .4

 أ
دعوة الرياح لتخفيف 

 حرارة الشوق
 ب

النسمات إلى دعوة 
 مواصلة الهبوب

 ج
تذكير الّرياح باألهل 

 والوطن
 د

معاناة الشاعر من التمّزق 
 الروحيّ 

 طلب الشاعر إلى الرياح في البيت الثالث أن: .5

 أ
تُنسيَه آالمه وتحمل له 

 رائحة الوطن
 ب

تساعده على العودة 
 وتنسيه األلم

 ج
تحمله إلى الوطن وتخفّف 

 حرارة شوقه
 د

بأمل العودة وتحمله إلى تذكره 
 الوطن

 من خصائص المذهب اإلبداعي في النص: .6

 الغموض والتعقيد د التفاؤل الثوري ج محاكاة القدماء ب الجنوح إلى الخيال أ

 بيّـن ميخائيل نعيمة أّن من رسالة الشرق المتجدد إلى العالم:  .7

 أ
الوصول باإلنسان إلى 

 السعادة
 كل ما سبق صحيح د األحقادالتعاون وترك  ج العاداتالتحرر من قيود  ب

 الترتيب الصحيح للكلمات ) هائجة، أنسيت، جارت( وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات: .8

 جارت، أنسيتهائجة، د ، هائجةأنسيت، جارت  ج أنسيت، جارت هائجة،  ب جارت، هائجة، أنسيت أ

 يتبع في الصفحة الثانية

 

 : حرارة الّدماءحرور السائل

 : شديد الحمرة القاني

 

 

 االسم:
العظمى  الدرجة

:400 



 

               

 (رجةد 110) ب (:أجيبي عن األسئلة اآلتية:   )       

ت حدوُدهمفي قول الشاعر : )  .1 ار   د(20)                                 ( صورة، حلّليها، ثم سّميها، واشرحي وظيفة المبالغة فيها. ج 
 (د 10)                                                                .                   استخرجي من البيت األول حاالً، واذكري نوعها .2
 د(30)                                           أعربي من النّّص السابق ما تحته خط إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.  .3
يتُ أُ (؟  وما الوزن الصرفي للفعل ) السائل ما العلة الصرفية في كلمة ) .4  د(10)                                                     (؟ْنس 

 د(10)                                                  (. أختُ (، والتاء مبسوطة في كلمة )  الحمىعلّلي كتابة األلف اللينة في كلمة )  .5
 د(10)                                                            حدةً منها.  تجلّت في النّّص قيٌم متنّوعة. استخرجي من البيت الرابع وا .6
 ( للكاتب حنّا مينه على لسان نجوم:  المصابيح الّزرقورد في رواية: )  .7

 ) لقد ُعفُت نقَل الحصى وحفَر المالجئ والنوم على األرصفة، ثم إن لي حبيبة أريد الزواج بها(

 ها الكاتب لرسم الشخصية؟ وضحي ذلك بمثال مناسب مما سبق.ما الطريقة التي لجأ إلي  -          

 د(10)                       الة الشرق المتجدد(  ؟ما أثر إخفاق المدنيّة الغربيّة في ترويض القلب كما يراها ميخائيل نعيمة في ) رس .8

 درجة( 120ثالثاً: المستوى اإلبداعّي: )    

 درجة(80)اكتبي فيما يأتي: (أ

 " تناول األدباء المهجريون هموم الغربة، فعبروا عن دوافع اغترابهم عن بالدهم، واستنكروا قيم المجتمع المادي في المهجر،          

 وإلغاء الفوارق"  . ودعوا إلى التآخي بين البشر          

:   ناقشي الموضوع السابق وأيّدي ما تذهبين إليه بالشواهد المناسبة مّما ورد        في كتابك المقّرر، موّظفةً الشاهد اآلتي على ما يناسبه من فَِّكرٍّ

ل بوجهك عني          ما أنا فحمةٌ وال أنت فرقد ت :  يا أخي القال الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي                   م 

 

 درجة(40)   مّما يأتي: واحدٍّ ب( اكتبي في       

 وغادر عند صخر الشّط  أّماً     تذوب إليه تحنانا  وشوقاأ( قال الشاعر شفيق معلوف:          

 اكتبي مقالةً في ضوء هذا القول تبينين فيها معاناة المغترب وأهله، والسبل الكفيلة إلنهاء هذه المعاناة.       

 ب( لتنظيم الوقت دوٌر كبيٌر في حياة اإلنسان.        

 كتبي موضوعاً بما ال يتجاوز عشرة أسطر تبينين فيه أهّمية تنظيم الوقت في حياتنا، مبرزةً دوره في تفّوق الفرد وازدهار المجتمع.ا      

 

 انتهت األسئلة

 
 

 

  


