االسم:

ورقة عمل -3-اللغة العربية -العام الدراسي 2020/2019
الثالث الثانوي العلمي
قال خير الدين زركلي في قصيدته (مروءة وسخاء):
شجونــا ا ما لجذوتها انطفا ُء
ج بي البكا ُء
 .1بكى وبكتْ فها َ
رهيب حينمـا انصر َم الرجا ُء
عقيب شكواها وجوم
 .2وسا َد
َ
ب اصطال ُء
.3
َ
فكفكف دمعها ،و َح َنتْ علي ِه (تق ّبلهُ) ،وفي القل ِ
***************
الجوا ُء
سعدى
 .4أَ ِذ ْنتُ مقالتَي َ
س ْع ٍد و ُ
وقد ضا َقتْ بها وب ِه ِ
لقد سم َعتْ دعاءكما السما ُء
بخير
 .5وقُلــــتُ  :إلي والدنيا
ٍ

وجوم :صمت حزين
انصرم :انقطع

أوالا -أ :اختاري اإلجابة الصحيحة من ك ّل م ّما يأتي  60( :درجة) لكل سؤال ( 10درجات)
 -1ضد كلمة ( هاج) الواردة في البيت األول هو:

أ

أجّج

حرك
ّ

ب

أثار

ج

د

هدأ

 -2الفكرة الرئيسة في المقطع األول هي:

أ

تردد الشاعر في تقديم
العون للفقراء

تعاطف الشاعر مع معاناة
ج
الفقراء

اندفاع الشاعر السريع
ب
إلعانة الفقراء

د

إحجام الشاعر عن
مساعدة الفقراء

 -3أراد الشاعر بقوله  ( :وفي القلب اصطال ُء) في البيت الثالث تصوير :

أ خيبة أمل األم من الشاعر ب

امتزاج حرارة الحب
بحرارة الحزن

ج

عذاب األم من شدة
المرض

د

معاناة األم من الجوع
والحرمان

 -4لم يعبر الشاعر في المقطع الثاني عن:

إصغاء الشاعر لحوار
أ تغلب الفقراء على واقعهم ب
األم وابنها

ج

تصوير ضيق أحوال
الفقراء

د

تفاؤل الشاعر بزوال
معاناة الفقراء

 -5خفف الشاعر في البيت الخامس من معاناة الفقراء من خالل:

أ

دعوة الفقراء إلى تجاهل
الهموم واألحزان

دعوة الفقراء إلى الثورة
ب
على الظلم واالستغالل

ج

دعوة الفقراء إلى الصبر
على قسوة الحياة

د

تأكيد بقاء البر
واإلحسان لدى الناس

 -6من خصائص األدب االجتماعي البارزة في النص السابق:

أ

وحدة االنطباع

ب

ج

الذاتية

الوضوح وقرب الفكرة

د

التأمل

ب -أجيبي عن األسئلة اآلتية 45 ( :درجة)
 -1في البيت األول سبب ونتيجة ،وضحي كالً منهما.

(  10درجات )

 -2م ّم عانت األم الشاكية في البيت الثاني؟ ولماذا؟

(  10درجات )

 -3وازني بين هذين البيتين من حيث المضمون.

(  20درجة)

قال الزركلي:
ً
ُ
ُ
سر بما نسا ُء
لئن ساءت بنا األيام حينا فربتما ن ُّ

قال الجزار:
ُ
يخص يوما بشكوا
لسْتُ م ّمن
ُّ

هُ ،ألن األيام عندي سوا ُء

-4زخر النص بالقيم المتنوعة ،استخرجي من البيت الثالث واحدة منها.

(  5درجات )

ي 50 ( :درجة)
ثانيا ا :المستوى الفن ّ
أ -املئي الفراغ بما يناسبه ،ثم انقليه إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:
 -1أفاد استعمال الشاعر الفعل (أَ ِذ ْنتُ ) في البيت الرابع في الداللة على ..............

(  10درجات )

ي في البيت الثاني هو .................أداة التعبير عنه ...............مثل.................
 -2الشعور العاطف ّ

(  10درجات )

(  10درجات )

ب -1 -في البيت الرابع محسن بديعي معنوي ،استخرجيه ،ثم اذكري نوعه.
 – 2في قوله (س ِمع ْ
ت دعاءكما السماء) صورة حلليها ،ثم سميها ،واشرحي وظيفة الشرح والتوضيح فيها.

(  20درجة )

ثالثا ا :التطبيق وقواعد اللغة و النحو و اإلمالء  75 ( :درجة )
أ -املئي الفراغ بما يناسبه ،ثم انقليه إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:
 -1العلة الصرفية في ( البكاء) هي ..............

(  5درجات )

 -2كتبت الهمزة في كلمة (انصرم) وصالً ألنها............

( 5درجات )

 -3الترتيب الصحيح للكلمات اآلتية ( :مقالة -القلب -تقبله) في معجم يأخذ بأوائل الكلمات هو.........
ب -1 -استخرجي من البيت الخامس اسم فعل ثم اذكري نوعه ومعناه.

(  5درجات )
( 10درجات)

حولي الفاعل فيما يأتي إلى تمييز وأجري التغيير الالزم ( :ساء مصير الفقر )
ّ -2

( 10درجات)

ضع تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.
 -3أعربي من النص ما ُو ِ

( 40درجة)

رابعا ا :الرواية و المطالعة  30 ( :درجة )
 -1ورد في رواية (دمشق يا بسمة الحزن) للكاتبة ألفة اإلدلبي:
وتدرس))
تدرس
((يقول األب مخاطبا ً ابنه :كنت تمضي أوقاتك كلها باللعب ،حين كانت
ُ
ُ
-

(10درجات)

من وظائف الحوار (الكشف عن أعماق الشخصية ودوافعها) وضحي ذلك بمثال.

-2من فهمك نص (رسالة حب) لسلمى الحفار الكزبري،
(  20درجة )

ما رأي الكاتبة بموقف الدول المسيطرة على عالمنا من البوس والجوع في العالم؟
ي 140( :درجة)
خامسا ا :المستوى اإلبداع ّ

وحرضوا الشعب على مواجهة
أ-اكتبي فيما يأتي :تناول الشعراء في األدب االجتماعي قضايا مجتمعهم ،فصوروا مظاهر معاناة الكادحين،
ّ
ظلم المستغلين ،مؤكدين دور العلم في إصالح شأن المجتمع .ناقشي واستشهدي موظفة الشاهد اآلتي:
قال وصفي القرنفلي :أيها الشعب ثُر بجالدك الوغـ

ـ ِد وهيا بنا نق ُّد اإلسارا

ب-اكتبي في واحد من الموضوعين اآلتيين:

نقدّ :نحطم
اإلسار :القيد

( 40درجة)

-1اكتبي مقالة بما ال يتجاوز عشرة أسطر تبينين فيها أهمية تعليم المرأة ،مبرزة المخاطر الناجمة عن عدم االهتمام بتعليمها على الفرد
والمجتمع.
-2قال الشاعر الفلسطيني عبد الكريم الكرمي:
فلسطين الحبيبة  ....كيف أحيا

بعيداً عن سهولك والهضاب؟!

اكتبي موضوعا ً في ضوء هذا القول تبينين فيه صعوبة العيش في ظل االحتالل ،مبرزة تصميم أبناء الوطن على النضال حتى يتم تحريره
من الغاصبين.
.انتهت األسئلة.

