االسم:

ورقة عمل  - 4اللغة العربية -العام الدراسي 2020/2019
الثالث الثانوي العلمي
قال الشاعر خير الدين الزركلي:
سعدى إليه ،وقد أَلَمــــتْ
َ -1رنَتْ ُ
 -2بُنَي رويد عذلك ،إن شــجوي
 -3تــرى أخـــويك قد باتــا وبـتنا
 -4ومن كان الشقاء له حليفـــــا ا
والناس إمـّا
 -5أنستجدي الورى
ُ

بِها األحزانُ واشــتد البـال ُء
لمما قّد أَحــل بنا القضــــا ُء
ِ
جيــاعا ال شراب وال غـذاء
( فقد أودى بعزتِــ ِه الشقــــا ُء)
ت ُرجّي منــهم حسنا ا أســاؤوا

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

اقتربت

ب

ج

نظرت

ابتعدت

د

ذهبت

 -2الفكرة العامة للنص السابق هي:
أ

تصوير معاناة األسرة من
البؤس

ج

ب رفض األم مساعدة الناس

رفض األم لوم االبن

دور الجمعيات الخيرية
د
في مساعدة الفقراء

-3طلبت األم من ابنها في البيت الثاني:
أ

التروي في بكائه

ب

ج

التروي في لومها

الرضا بالفقر

د

أن يحزن معها

-4أراد الشاعر بقوله على لسان األم  (:أنستجدي الورى) في البيت الخامس:
أ

طمع األم بعطاء الناس

ج

ب قبول األم بإساءة الناس لها

طلب األم عطاء البخالء

د

رفض األم طلب العون
من الناس

-5أشار الشاعر في البيت األول إلى أن سبب معاناة األم :
أ

لموت أوالدها

ب

ج

تحكم البخالء بها

اآلاللم والمصائب

د

ظلم االبن لها

-6من سمات األدب االجتماعي السائدة في النص:
أ

وضوح المعنى وقرب
الفكرة

وحدة االنطباع واالعتماد
ب
على التصوير

ج وضوح المعنى وبعد الفكرة

د

التأمل

ب -أجيبي عن األسئلة اآلتية 45 ( :درجة)
 -1من فهمك البيت الثالث ما سبب معاناة األسرة ؟

(  10درجات )

 -2في البيت الرابع سبب ونتيجة وضحي كال منهما.

(  10درجات )

 -3وازني بين هذين البيتين من حيث المضمون

(  20درجة)

قال خير الدين الزركلي في القصيدة ذاتها:
لئن ساءت بنا األيام حينا فربتما نُس ّر بما نُسا ُء

قال أبو الحسين الجزار :
يا فؤادي صبرا ً فما زالت األيام

السراء والضرا ُء
فيها
ّ

-4زخر النص بالقيم المتنوعة ،استخرجي من البيت اآلتي واحدة منها:
مبرة أهل فض ٍل
هل ّم إلى ّ
ي 50 ( :درجة)
ثانياا :المستوى الفن ّ

شعارهم المروءة والسخاء

(  5درجات )

أ -املئي الفراغ بما يناسبه ،ثم انقليه إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:
 -1أفاد استعمال الشاعر الفعل المضارع ( ترى ) الوارد في البيت الثالث في الداللة على ..............

(  10درجات )

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

(  10درجات )

ي في البيت الخامس هو ..............نوعه..............
ب -1 -المحسّن البديع ّ

(  10درجات )

ج النداء ) ،ثم س ّميها ،واشرحي وظيفة الشرح والتوضيح فيها في قول الشاعر:
فر َ
 - 2حللي الصورة اآلتية ( ّ
إذا ما المستغيث شكا أجابوا

(  20درجة )

وفرج عنه كربته الندا ُء

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

(  5درجات )

 -2كتبت الهمزة همزة قطع في كلمة (ألم) ألنّها............

( 5درجات )

 -3الترتيب الصحيح للكلمات اآلتية ( :شراب – اشت ّد  -شجوي) في معجم يأخذ بأوائل الكلمات هو.........

(  5درجات )

ب-1 -استخرجي أسلوب استفهام من البيت الخامس وحددي األداة وداللتها.

( 10درجات)

 -2أكـّدي ما تحته خ ّ
ط فيما يأتي توكيدا ً معنو ّياً ،مضبوطا ً بالشكل ( أنستجدي الورى )

( 10درجات)

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

( 40درجة)

رابعاا :الرواية و المطالعة  30 ( :درجة )
 -1ورد في رواية (دمشق يا بسمة الحزن) للكاتبة ألفة اإلدلبي:
(كانت األسرة كلّـها مجتمعة في الليوان ميعاد الغداء ،هرعتُ إلى أبي وقدّمتُ إليه ورقة العالمات وبطاقة التقدير معتزة بتفوقي ،فراح يقرؤها
ت عا ٍل ،ث ّم قبلني وقال لي :لكِ عندي هديّة ثمينة ج ّداً).
بصو ٍ
من وظائف الحوار في النص السابق ( الكشف عن أعماق الشخصية ودوافعها) وضحي ذلك بمثال.

(10درجات)

-

نص (رسالة حب) للكاتبة سلمى الحفار الكزبري.
 -2م ّم حذرت الكاتبة الشباب ،وبم نصحتهم كما ورد في ّ

(  20درجة )

ي 140 ( :درجة )
خامساا :المستوى اإلبداع ّ
(  100درجة)

أ -اكتبي فيما يأتي:

" تناول األدب االجتماعي قضايا المجتمع وهمومه ،فدعا األدباء إلى بناء المدارس ،وطالبوا المجتمع بإنقاذ الطفل من بؤسه ،وأكدوا ضرورة النضال
من أجل مستقبل مشرق للكادحين ".
ناقشي واستشهدي مو ّ
ظفة الشاهد اآلتي على ما يناسبه من الفكر السابقة.
قال الشاعرحافظ إبراهيم  :أنقذوا الطفل إن في شقو ِة الطفل

شقا اء لنا على أي حا ِل

ب – اكتبي في واحد من الموضوعين اآلتيين:
 -1قال الزهاوي :أال فانتبه لألمر حتّام تغف ُل
أغث بلدا ً منها نشأت فقد عدت

أما علمتك الحال ما كنت تجهلُ؟

( 40درجة)

علــــيها عوا ٍد للدّمـــــار تعـــج ُل

حرري البيتين السابقين مكتفية بدراسة جانب المعاني من المستوى الفكري وجانبي األساليب والموسيقا من المستوى الفنّي.
ّ
 -2قال معروف الرصافي:
ْ
إن كانَ للجه ِل في أحوالنا علل

كالطب يشفي تلك ُم العلال
فالعل ُم
ِّ

اكتبي موضوعا ً في ضوء هذا القول تبيّنين فيه أثر الجهل في المجتمع ،مبرزة ً دور العلم في محاربة هذه اآلفة.

.انتهت األسئلة.

