المذاكرة األولى  -مادة اللغة العربية  -العام الدراسي 2021/2020

الثالــــث الثانوي العلمي (أ)

-

قال الشاعر جميل صدقي الزهاوي محذراً العرب:

 -1أال فانتبه لألمر ح ّتام تــــــــــــغفل ُ
 -2تعلل باآلمـــال نفســــــــــك راجيا ً
للـــــــــــجور في كل ّ بلدة ٍ
أثر
 -3لهم ٌ
ِ
نحى عن مواطـــن عز ِه
 – 0شريف ُي ّ
 -5تمـــــهل قليالً ال تغظ أ ّمـــــــة إذا

أما علمتك الحال ما كنت تجهل ُ
سالما ً لها لو كان (يجدي التعللُ)
يمثل من أطماعهم ما يمثل ُ
وآخر حر بالحــــديد يكبــــــــل
تأجج فيها الغيـــــــظ ال تتمـهل ُ

أوالً :أ -اختاري اإلجابة الصحيحة ،ثم انقليها إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:
 -1ض ّد كلمة ( يُنحَّ ى) الواردة في البيت الرابع:
أ

ُيب َْعد

ب

االسم:
الدرجة044:

يُقرَّ ب

ج

( 04درجة لكل سؤال  14درجات)

يُزاح

يُعْ َزل

د

 -2القضيّة التي يعالجها النص ذات طابع:
أ

وطني

ذاتي

ب

 -3الفكرة العامة لل ّنص السابق:
الدعوة الى ترك الغفلة
الدعوة الى ترك الغفلة
ب
والسعي إلى مصالحة
أ
والتعلم من الواقع
المستبدين
 -4وجّ ه الشاعر خطابه في البيت الخامس إلى:
أ

اإلنسان العربيّ

ب

المحتل الصهيوني

ج

د

قومي

الدعوة الى ترك الغفلة
ج
وفضح ممارسات المستبد
ج

الحاكم العثماني

إنسانيّ

د

الدعوة الى اليقظة وعدم
التقاعس في مواجهة
المستعمرين

د

المستعمر الغربيّ

 -5مصير األحرار و الشرفاء في البيت الرابع:
أ

التجويع و الترويع

ب

القتل والنفي

ج

النفي والتشريد

د

اإلبعاد والسجن

 -6لم يتحدث الشاعر في ال ّنص عن:
أ

طمع المستبد

ب

غفلة العربيّ

ج

إذالل الكرام

د

وعود المستب ّد

ب -أجيبي عن األسئلة اآلتية  05( :درجة)
 .1وجه الشاعر في البيت الثاني لوما ً لإلنسان العربيّ  ،وضحي مضمونه.

( 11درجات)

 .2ما األمران اللذان استنكرهما الشاعر على المستبدين في البيت الثالث.

( 11درجات)

 .3قال الشاعر الزهاوي في القصيدة نفسها :وبغداد دار العلم قد أصبحت بهم
وقال خليل مطران :

يهددها داء من الجهل معضل ٌ
في العالمين وال يزال ُ عضاال

والجهل ُ دا ٌء قد تقاد َم عهده

وازني بين هذين البيتين من حيث المضمون .
 .4قال الشاعر في القصيدة نفسها :أغث بلداً منها نشأت فقدت عدت

( 21درجة)
عليها عوا ٍد
للدمار تعجل ُ
ِ

( 5درجات)

استخرجي من مضمون البيت السابق قيمة بارزة فيه.
ثانياً :المستوى الفني  54 (:درجة)
أ -املئي الفراغ بما يناسبه  ،ثم انقليه إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:
 -1أفاد استعمال الفعل المضارع ( تغفل ) في البيت األول في الداللة على ............

( 11درجة)

 -2الشعور العاطفيّ الذي تجلى في البيت الرابع  .............ومن أدوات التعبير عنه  .............مثل  11( .........درجة)
يتبع في الصفحة الثانية

ب – أجيبي عن السؤالين اآلتيين :
 -1استخرجي من البيت الخامس محسنا ً معنو ّيا ً واذكري نوعه.
 -2ورد في القصيدة نفسها :وأيديك إن طالت فال تغترر بها

(  11درجة )
فإنّ يد األيام منهن أطول ُ
( 21درجة)

في قول الشاعر ( يد األيام) صورة حلليها ث ّم سمّيها واشرحي وظيفة الشرح والتوضيح فيها .
ثالثا ً  :التطبيق وقواعد اللغة والنحو واالمالء (  55درجة)
أ – املئي الفراغ بما يناسبه ،ثم انقليه إلى ورقة إجابتك فيما يأتي :
 -1وزن كلمة ( ُتغِظ ) الواردة في البيت الخامس.........

( 5درجات)

 -2كتبت التاء على صورتها في كلمة ( ُك ْن َ
ت) ألنها ...............

( 5درجات)

حر – الحال – راجيا ً ) وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات هو.......
 -3الترتيب الصحيح للكلمات اآلتية ( ّ

( 5درجات)

ب -أجيبي عن األسئلة اآلتية:
 -1اذكري نوع االستثناء في (انتب َه الناسُ
لألخطار إال المظلومين) ث ّم حوّ ليه إلى استثناء ناقص منفي.
ِ

(  11درجات )

 -2اجعلي كلمة ( الجور) اسما ً مخصوصا ً بالذم بأسلوب (بئس) على أن يكون الفاعل اسما ً ظاهراً مضافاً.

( 11درجات)

 -3أعربي ما تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل

(  41درجة )

رابعا ً  :المطالعة (  34درجة ) :
 -1اذكري األدوار أو المراحل الزمنية التي مرَّ بها شعر المقاومة الفلسطينية21( .د )
 -2ماذا يتضمن هتاف محمود درويش " سجل أنا عربيّ " ( 11د)
خامسا ً  :المستوى اإلبداعي:

( 104درجة)

أ) اكتبي فيما يـأتي111( :د)
شغلت القضايا الوطنية والقومية اهتمام األدباء العرب ،فخلدوا تضحيات الشعب السوريّ في مواجهته للعدوّ الصهيونيّ ،
وصوروا إخفاق المستعمر في تحقيق غاياته ،وأكدوا تح ّدي الشعب الفلسطيني لوحشية الصهاينة.
ناقشي الموضوع السابق وأيدي ما تذهبين إليه بالشواهد المناسبة موظفة الشاهد اآلتي:
قال األخطل الصغير مخاطبا ً الصهاينة :انشروا الهول وصبوا ناركم

كيفما شئتم فلن تلقوا جبانا

ب) اكتبي في واحد من الموضوعين اآلتيين 41( :د)
اكتبي مقالة بما ال يتجاوز عشرة أسطر تبينين فيها أهمية مصادر الطاقة البديلة عن الطاقة الكهربائية ،مبرزة ًواجبنا في
البحث عن مصادر تلك الطاقة وتسخيرها لخدمة المجتمع.
 .1قال الحامد :لو تنطق األرض قالت إن ّني جدث

في الميامين آساد الحمى ناموا
ّ

(الميامين :األبطال)

اكتبي موضوعا ً في ضوء هذا القول تبينين فيها أثر الشهادة في الحفاظ على الكرامة الوطنية مبرزة واجب المجتمع تجاه ذوي
الشهداء.

انتهت األسئلة

