
 
  االسم:            2018/2019اللغة العربية العام الدراسي  - 1-ورقة عمل                         

 400الدرجة :                                             الثالــــث الثانوي العلمي                                                             

 : محمود سامي الباروديقال     

 شيدوا المدارَس فهي الغَْرُس إْن بسقت          أفنانُـــهُ )أثَْمرْت غّضــــاً من النعَم( .1
 علـــــوٍم ترى األبنــــــاء عاكفــةً          على الدروِس به كالطيِر في الحرم مغنى .2
 يفُرُق العَـــْدُل بيــن الذئِب والغنمِ  و     ا إذا فسدت     ــــــالدني حُ ــــــبهم تصل قوم   .3
 ـَل الجـــّدِ والفــهمِ أهـــ عَ ــــليرفما صــــــّور هللاُ لألبــــــــــداِن أفئــــــدةً          إّّل  .4
  عالي القدِر محتِشمِ رَ ــغيمؤّدبـــون بــــــــآداب الملـــوك فـــــــال          تلقى بهم  .5

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

 درجة( 40أجيبي عن األسئلة اآلتية :        ) -ب   
 درجات( 10)                             عبر الشاعر في البيت الثالث عن ثقته بقدرات أهل العلم، هاتي مؤشرين يدالن على ذلك. .1
 درجات(                                                 10)                                                 .حمل البيت الخامس بعضاً من مناقب طالب العلم، اذكري اثنتين منها .2
 كم بين ما تلفظ األسياُف من َعلٍَق     وبين ما تنفُُث األقالم من ِحَكمِ         في القصيدة ذاتها: البارودي قال الشاعر .3

  صدق السيف حاكمـــــاً وحكيمـــاً     وحَدُه السيف يا دمشُق اليقيـن                :          نزار قبانيقال الشاعر 
 درجة( 20وازني بين هذين البيتين من حيث المضمون، وبيّني إلى أيّهما تميلين مع التعليل.                                       )

 درجة(50م انقليها إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:  )املئي الفراغات بما يناسبها، ث -ثانياً: أ        
 درجة( 20هو .............. ومن أدوات التعبير عنه ...... مثل .......           ) األولالشعور العاطفي الذي تجلى في البيت  .1
 درجات( 10)                              من مصادر الموسيقا الداخلية في البيت الثاني..............مثل.................           .2
 درجات( 10)                                 .............            مثل ................ نوع المحسن البديعي في البيت الثالث هو .3
 درجات(10)                                      ( في البيت الرابع الداللة على  ...................      يرفعأفاد استعمال الفعل ) .4

 

 

       

 :قضيةعالج الشاعر في النص   -1

 واقعية حياتية د قومية وجدانية ج وطنية وجدانية ب ذاتية وجدانية أ

 الفكرة العامة للنص السابق هي: -2

 ب تأكيد أهمية العلم والقوة أ
اإلشادة بكثرة المدارس 

 في البالد العربية
 ج

التغني بدور المدارس 
 وأخالق طالبها

 د
التشجيع على العلم والتحذير 

 ومخاطرهمن الجهل 
 دعا الشاعر في البيت األول إلى بناء المدارس ألنها: -3

 أ
منبع العلم واألخالق 

 الحميدة
 ب

الشجر الذي يجود بأطيب 
 الثمار

 ج
الورد الذي يفوح بأجود 

 العطور
 د

األشجار التي تحتاج إلى 
 الرعاية

 المدارس في البيت الثاني هي المكان الذي: -4

 أ
لوفرة يجذب الطالب 
 علومه

 ب
يزود الطالب بالهمة 

 والحماسة
 يمنح الطالب الدفء د يزود الطالب بالفرح  ج

 خلق هللا العقول في البيت الرابع: -5

 ب ليتمم جمال األبدان أ
ليميز أصحاب الهمة 

 والمعرفة
 ليهدي األجيال إلى الخير د ليرشد الناس إلى غاياتها ج

 االجتماعي في النص:من سمات األدب  -6

 وضوح المعنى وقرب الفكرة د وضوح المعنى وبعد الفكرة ج تجنب التأثير النفسي ب عدم اللجوء إلى اإلقناع أ

 ترى سلمى الحفار الكزبري في نص ) رسالة حب( بأن خير القرن العشرين يكمن في : -7

 ب نبذ األديان واالتجار بها أ
القضاء على األمية 

 واألوبئة
 االستهتار بالقيم د انتشار المخدرات والبطالة ج

 ( في معجم يأخذ بأوائل الكلمات هو:أفئدة -يفرق  –الفهم الترتيب الصحيح للكلمات اآلتية: ) -8

 الفهم -أفئدة  –يفرق  د يفرق –الفهم  –أفئدة  ج الفهم –يفرق  –أفئدة  ب أفئدة –الفهم  –يفرق  أ

 يتبع في الصفحة الثانية
 



 

 درجات( 110أجيبي عن األسئلة اآلتية:           ) –ب      

 كم أمٍة َدَرَسْت أشباُحها وَسَرت     أرواُحها بينَنا في عالِم الَكلمفي القصيدة ذاتها:  البارودي قال .1

 درجة( 20)                                             بيني وظيفتها في الشرح والتوضيح.( صورة، حلليها ثم عالم الكلمفي قوله )

 درجات(10)( نائب مفعول مطلق مناسباً مراعية الضبط بالشكل.                            تصلُُح الدنياأدخلي على الجملة اآلتية ) .2

 درجة( 30)                        عراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.            أعربي من النص ما وضع تحته خط إ .3

 درجات(                                            10)                                                 ( ؟            بونؤد  مُ ( وما نوع المشتق )ترىسمي العلة الصرفية في ) .4

 درجات( 10)                                                        (.   أفئدة(، والتاء على صورتها في )دنيافي ) األلفعللي كتابة  .5

 درجات( 10دة منها.                                                  )واح الخامسزخر النص بالقيم المتنوعة، استخرجي من البيت  .6

 جاء في رواية ) دمشق يا بسمة الحزن( للكاتبة ألفة اإلدلبي على لسان األب:

 ) يا مقصر: هذه البنُت التي تصغرك َ بست سنوات تساوي في نظري عشرة صبيان مثلك، ألْم تخجل أمامها بطولك  

 نجح، وأنَت ترسب في صفك؟ (وعرضك؟ هي ت    

 درجات( 10)                         اذكري وظيفة واحدة من الوظائف التي أدتها لغة الكاتبة، ثم وضحي ذلك بمثال مناسب.    

 جات(در10)  ما منبع غذاء الروح في نص )رسالة الحب( للكاتبة سلمى الحفار الكزبري؟                                         .7

 درجة( 120ثالثاً: المستوى اإلبداعي:     )      

 درجة( 80اكتبي فيما يأتي: ) -أ       

تناول األدباء المهجريون والوجدانيون قضايا الوطن واالغتراب، فأبرزوا عمق االنتماء للوطن والشكوى من الغربة، وأظهروا )

 روابيه(مالعبه والمعاناة من التمزق الروحي ، ودعوا إلى تمجيد الوطن، وتغنوا بذكرياتهم التي قضوها فوق 

 آلتي:ناقشي واستشهدي موظفة الشاهد ا

 خلعــــت على مالعبها شبــابي     وأحالمي على خضــــر الروابي   قال أبو سلمى متحدثاً عن ذكرياته في دمشق: 

 درجة( 40من الموضوعين اآلتيين: )  واحداكتبي في  -ب   

 شهيدقال الشاعر عدنان مردم بيك:     في كل شبر ٍ من ثراها سيرة               لبطولة ٍسطرت بسيف  .1

 اكتبي مقالة تتحدثين فيها عن مكانة الشهيد العظيمة في النفوس، وتبرزين دوره في صون كرامة الوطن واألمة.

 يقولون لي: ما أنت إّل مخالط        بعقلك كم تذري الدموع سجاّلقال بدر الدين الحامد:      .2

 نعم صدقوا إني محب متيــــــم       وّل بدع أن دمُع المتيم ســــاّل                              

      ( في الشعر الوجداني مستفيدة من البيتين السابقين.الذاتية والمعجم الشعري اكتبي مقالة نقدية تتحدثين فيها عن خصيصتي )

 

 الورقةانتهت 

 

  

 خلعت : قضيت


