املذاكرة الثانية  -اللغة العربية العام الدراسي 2019/2018
الثالــــث الثانوي العلمـــــي -نموذج ( ب )
قال الشاعر بدر الدين الحامد في قصيدته (لوعة الفراق):
الزمان الغادراتُ فحاال
صروف
عبَثَتْ ب ِه
 .1سقـــاك الحيــا يا َم ْربعا ً َ
ُ
ِ
ُ
الشأو :الغاية
يش ُحلوا ً مذاقهُ
الشأو البعيــــــــ َد مناال
نبلغ
ألم
َ
 .2أَلَم َن ْق ِ
ض فيكَ العَ َ
ِ
الفردوس أنعـ ُم باال
من ال ُخ ْل ِد و
 .3رعى هللا مــــا كنـــّا عليـــ ِه فإنــَّه
ِ
سيصبح ماضينا الجميــل خياال
 .4وما كنتُ (أدري) أنّنا بع َد ذا اللقا
ئس التنـــائي إذ يكـــونُ مآال
هـــوى
 .5فيا ليتَ أنّا ما التقينا على
لَ ِب َ
ً
( 80درجة لكل سؤال  10درجات)
أوالً :أ -اختاري اإلجابة الصحيحة ،ثم انقليها إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:
 -1تناول الشاعر موضوعه برؤية:
أ

حيادية

ب

انفعالية ذاتية

ج

موضوعية

د

حيادية موضوعية

 -2يعبر الشاعر في النص السابق عن:
أ

غدر المحبوبة

ب

ندمه على شبابه

ج

انقطاع الوصال

د

استمرار اللقاء

 -3كشف الشاعر في البيت األول عن عالقة تضاد بين:
أ

الشاعر والمحبوبة

ب

الشاعر والزمن

ج

التالقي والماضي

د

ديار المحبوبة والزمان

بتحول:
 -4تحدث الشاعر في البيت الرابع عن جهله
ّ
أ

الماضي إلى جحيم

ب

الماضي إلى نعيم

 -5بدا الشاعر في البيت الثالث:
متحسراً على الماضي
ب
متمنيا ً لقاء المحبوبة
أ
الجميل
 -6ليست من خصائص الشعر الوجداني في النص :
أ

التأمل

ب

الذاتية

ج

الماضي إلى سراب

د

الماضي إلى سعادة

ج

متفائالً بالمستقبل

د

ناقما ً على الواقع

ج

التراكيب الموحية

د

االبتعاد عن الصور

 -7أقر الدكتور نعيم اليافي في (مهمة الشعر) بأن الشعر:
أ

صناعة وليس وحيا ً

ب

وحي وصناعة

 -8نجد معنى كلمة (التنائي) في معجم يأخذ بأوائل الكلمات:
باب النون مع مراعاة
ب باب الياء فصل النون
أ
ترتيب الهمزة فالياء

ج
ج

صناعة وليس إلهاما ً

وحي وليس صناعة

د

باب النون مع مراعاة
ترتيب الياء فالهمزة

د باب النون فصل الهمزة فالياء

( 40درجة)
ب -أجيبي عن األسئلة اآلتية :
( 10درجات)
 .1من خالل فهمك البيت الثاني ،ما األمران اللذان ظفر بهما الشاعر في ديار المحبوبة؟
( 10درجات)
 .2ما الذي تمناه الشاعر في البيت الخامس من النص؟ ولماذا؟
ً
 .3قال الشاعر بدر الدين الحامد في القصيدة ذاتها  :حرا ٌم علينــا أن ننـــال لبانــــــة وهذا الزمان النك ُد صال وجاال
قال ابن زيدون :إن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنســا ً بقربهم قــد عــاد يبكينا
( 20درجة)
وازني بين هذين البيتين من حيث المضمون ،وبيّني إلى أيّهما تميلين مع التعليل.
ثانياً :أ -املئي الفراغات بما يناسبها ،ثم انقليها إلى ورقة إجابتك فيما يأتي 50( :درجة)
( 20درجة)
 .1الشعور العاطفي الغالب في البيت األول هو  ..............ومن أدوات التعبير عنه  ......مثل .......
( 10درجات)
 .2من مصادر الموسيقا الداخلية في البيت الثاني..............مثل.................
( 10درجات)
 .3ورد في البيت الرابع أسلوب خبري ،نوعه ................مثاله .............
(10درجات)
 .4أفاد استعمال الفعل الماضي (التقينا) في البيت الخامس في الداللة على...............
يتبع في الصفحة الثانية

ب – أجيبي عن األسئلة اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

( 110درجات)

في قول الشاعر (عبثت صروف الزمان) صورة بيانية ،حلّليها ،ثم س ّميها ،واشرحي وظيفة التقبيح فيها.
أعربي من النص ما وضع تحته خط إعراب مفردات ،وما بين قوسين إعراب جمل.
أ ّكدي الفعل ( نبلغ) بنون التوكيد الثقيلة توكيدا ً واجباً.
ما نوع العلة الصرفية في كلمة (رعى)؟ وما الوزن الصرفي لكلمة (مذاقه)؟
ْ
عللي كتابة التاء على صورتها في كلمة ( الغادرات) ،والهمزة المتوسطة في كلمة ( الشَّأو).
زخر النص بالقيم المتنوعة ،استخرجي من البيت الثاني واحدة منها.
ورد في رواية (المصابيح الزرق) لحنا مينة:
(فارس يسأل نجوم  - :لماذا تركت الضيعة؟  -وماذا أفعل فيها؟ كرهت رعي البقر  – ....ومتى تركتها؟  -منذ سنتين– .
أول عمل كان نقل الحصى على الحمير وآخر عمل ال أعرف.) ...
وماذا تعمل؟  -ال تسأل ّ
( 10درجات)
ما نوع الحوار في النص السابق؟ وضحي ذلك بمثال مناسب .
(10درجات)
من نص (مهمة الشعر) ما وظيفة الشعر برأي الكاتب الدكتور نعيم اليافي؟.

( 20درجة)
(10درجات)
( 10درجات)
( 30درجة)
( 10درجات)
( 10درجات)

ثالثاً :المستوى اإلبداعي:

( 120درجة)

أ -اكتبي فيما يأتي 80( :درجة)
صور حبّ الوطن
(تعددت موضوعات الشعر الوجداني في األدب العربي ،فمنهم من لجأ إلى الرثاء مظهرا ً مناقب فقيده ،ومنهم من ّ
صور شوق المبعدين عنه والحنين إلى العودة إليه)
ومنزلته في نفوس أبنائه ،ومنهم من ّ
ّ
موظفةً ال ّ
شاهد اآلتي:
المقرر،
ناقشي الموضوع السابق ،وأيدي ما تذهبين إليه بالشواهد المناسبة م ّما ورد في كتابك
ّ
قال عبد الكريم الكرمي:

فلسطين الحبيبة كيف أحيا

ب
بعيدا ً عن سهو ِل ِك والهضا ِ

ب -اكتبي في واحد من الموضوعين اآلتيين 40 ( :درجة)
 .1في العصر الحديث أصبح ّ
تعلم اللغات األجنبية ضرورة ملحة ،اكتبي مقالة تتناول أهمية تعلّم هذه اللغات ،بشرط أال يكون هذا على
حساب اللغة األم.
 .2قال الرصافي  :وطنُ
المرء ِعرضهُ وهواه
ِ

يغار
حر ُ
وعلى ال ِعرض ك ّل َّ

اكتبي مقاالً تبينين فيه مكانة الوطن في نفوس أبنائه ،وتبرزين وجوب الدفاع عنه وحمايته مستفيدة ً مما ورد في البيت السابق.

انتهت األسئلة

