
 
  الدرجة:                 2019/2020العام الدراسي  -   اللغة العربية  املذاكرة الثانية                   

 2.00المدة:                                          الثالــــث الثانوي العلمي )د(                                  

 قال جبران خليل جبران في قصيدة الغاب:       

 حيييييييييييي    ليييييييييييي        لييييييييييي     .1
     

ـــ     ييييييييييي               ظــــــــــــــ        يــــــــــــ                وهيييي
 

يييييييييييي و                     غ يييييييييييي       .2   ليييييييييييي      يي
 

يييييييييييا    النجــــــــــــ  ميييييييييييـ ـ ا ييياهيييي
 

                                                                               *** 

يييييييييييي     .3 ـ   ل ييييييييييييا   ـ يي                             عيييييييييييي   
 

م   ل ييييييييي يييييي        )ذاب(                      رأ يييييي 
ا  و  .4 ــ                   أعيييي يييي يييييييييييييييي   ليييي يييي                       غــ

 

ـ   ل  ييييييييييي    ييييييييييي  يييييييييييا عييي                          فالغ ييي
 

ييييييييييييا     يييييييييييي                 .5  وأنيييييييييييي ـ  ل ييييي
 

ييييييييييي   لييييييييييي ن    ييييييييييي  أ     ي  بعييي
 

      
 
 أول
 
 درجات( 10درجة( لكل سؤال ) 60                                                                                الصحيحة من كل  مم ا يأتي :                                                     ) اإلجابة ي ر اأ: اخت -   

 

 درجة(  45عن األسئلة اآلتية: ) ي بيأج -ب 

 د/ 10/                                وما الدليل على ذلك؟كما بدا لك في البيت الثالث؟ في املجتمع املادي ما نظرة الشاعر للعدل  .1

 د/ 10/              إالم دعا الشاعر في البيت الرابع؟ وملاذا؟                                                                                      .2

 درجة( 20بين هذين البيتين من حيث املضمون.                                                                                          )  يوازن .3

                             قال جبران في القصيدة  نفسها: 

 ما قد مض ى
 
 فيما سيأتي           ناسيـــا

 
           زاهـــــــــدا

 
                              

 
               

 الرومي:                        ابن وقال 

                                   وإن كنت في اإلثراء أرغب راغب                  أزهد زاهد   فأصبحت في اإلثراء

 درجات (  5من البيت الثاني واحدة منها.                                                            )  يزخر النص بالقيم املتنوعة، استخرج  .4

: املستوى الفني : ) 
 
                   ثانيا
 
 درجة( 50     

 ه إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:يالفراغ بما يناسبه، ثم انقل ئيامل -أ

 د/ 10في ...........................                                                    /أسلوب القصر في البيت األول                      أفاد استعمال الشاعر   -1

ى في البيت الرابع:.................. ومن أدوات التعبير عنه .................. مثل -2
 
                                                                                 الشعور العاطفي الذي تجل
 
 د/ 10......................        / ي                       

 

 

 جبران خليل جبران من شعراء:       يعد   .1

 املهجر الشمالي د العصبة األندلسية ج املهجر الجنوبي ب الرابطة األدبية أ

 لكلمة )النجوم( في البيت الثاني:   املعنى السياقي .2

 الكواكب  د املنزلة العالية ج األمل  ب جمال السماء أ

 الفكرة الرئيسة للمقطع الثاني من النص السابق:  .3

 أ
                         تقدير الفن  واستنكار قيم 

 املجتمع املادي
 د قيم العالم املادي ج الرضا بعالم الغربة  ب

تقدير الطبيعة والتغني  

 بجمالها

 األحزان كما يراها الشاعر في البيت األول: .4

 وارفةظالل  د أوهام زائلة ج             خيال مستمر   ب تمأل الصدور  أ

 موقف الشاعر من املوسيقا والذنوب كما بدا في البيت الخامس:       .5

 أ
املوسيقا خالدة والذنوب  

 فانية
 ب

املوسيقا  فانية والذنوب 

 خالدة
  د كالهما سيفنى ويزول  ج

 
 كالهما سيبقى خالدا
 
                  

 من سمات املذهب اإلبداعي في النص: .6

 محاكاة القدماء في التصريع د   وحدة القافية ج   متانة التراكيب ب   أنوسةاستخدام اللغة امل أ



 

 د/  10نوعه.                                                                 / ي            ه، ثم  اذكر ي                                    في البيت الخامس محس ن  معنوي، استخرج .1 -ب

لرأته الشمس  في قول الشاعر : )  .2
 
 ( صورة، حل
 
 د/20وظيفة الشرح والتوضيح فيها.                      /  يها، واشرح ي           ها، ثم سم  ي          

: التطبيق وقواعد اللغة والنحو واإلمالء: )    
 
                                       ثالثا
 
 درجة( 75     

 الفراغ بما يناسبه فيما يأتي, وانقله إلى ورقة إجابتك.          ئي) أ ( امل      

 درجات(  5)                                                                             ( هي .........................   يبقىالعلة الصرفية في كلمة )  .1

تبت الهمزة على صورتها في كلمة .2
 
                             ك
 
  

 درجات( 5) .........................                                                                     ) أعطني (  .3

 درجات ( 5الترتيب الصحيح للكلمات اآلتية : ) غيوم، عدل، تفنى ( وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات هو............    )  .4

  منهما.  ي ركنيها، واذكر  ي              ة اسمي ة، حد دفي البيت الثاني جمل. 1 -ب()    
        نوع كل 
 درجات( 10)                                                               

، واذكر  ياستخرج  .2
 
 مؤو ال

 
       من البيت الخامس مصدرا

 
      

 
ه من اإلعراب.                                                     ) ي                      

 
                                                                  محل
 
 درجات( 10   

ع تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.                                          )من النص م يأعرب .3 ض 
                                                                                            ا و 
 درجة( 40    

اية و املطالعة : )      : الرو
 
ابعا                         ر
 
 درجة (  30     

 ورد في رواية )املصابيح الزرق( للكاتب حنا مينة: -1

                                                                                                                       قال نج وم: ال ش يء في ليبيا سوى الحرب إما أن تقت ل أو ت قت ل والنتيجة واحدة، لقد عفت  نقل الحص ى وحفر املالجئ والنوم على       

                                            األرصفة،  ثم إن  لي حبيبة أريد الزواج بها...      

 درجات( 10مناسب مما سبق.                      )                    هذه الوظيفة بمثال   ي          ...(، وض حاملتباينة)إبراز وجهات النظر  من وظائف اللغة      

لو التيار الر ومانس ي  كما يرى الدكتور نعيم اليافي في)مهم ة الشعر(؟ -2
 
ده ممث

 
                                                                   ما القيم التي تتحد د بها مهم ة الشعر؟ وما الذي أك

 
      

 
 د/ 20/                                                  

: املستوى اإلبداعي : )    
 
                    خامسا
 
 درجة( 140     

 درجة ( 100)                                                                                                                          فيما يأتي:    ياكتب -أ

ن  وأبرزوا معاناتهم من انقطاع الوصال بم                                                                                   تنو عت املوضوعات الوجدانية التي شغلت األدباء بين غزل ورثاء، فأظهروا ذهولهم عند املوت، 

 األفراح واألحزان                                        يحب ون، مصو رين مشاركة الطبيعة آالمهم في 

في ناقش 
 
 املوضوع السابق وأيد ما تذهب إليه بالشواهد املناسبة مما ورد في كتابك املقرر، موظ
 
                                                                             

 
 ة
 
اهد اآلتي على ما يناسبه من الفكر   

 
                                الش
 
   

                                                                                   السابقة: قال خليل مطران: شاك  إلى البحر اضطراب خواطري       فيجيبني برياحه الهوجاء

 درجة( 40 في واحد من املوضوعين اآلتيين:                                                                                               ) ياكتب 

: تبخل(                                                                                                      قال الشاعر عبد هللا يوركي حالق: أعط  الفقير وال تضن  بعونه     إن  الفقير أخوك رغم شقائه       .1              )تضن 

 في ضوء هذا القول تبينين فيه ضرورة الوقوف إلى جانب الفقراء، 
 
                                                            اكتبي موضوعا
 
 آثار ذلك في الفرد واملجتمع.مبرزة             

 بدراسة جانب املعاني من املستوى الفكري، وجانبي األفعال واألساليب من املستوى الفني.  ةمكتفي البيتين اآلتيين ي     حر ر  .2

 قال الشاعر نسيب عريضة في قصيدة املهاجر: 

ـ     أنييييا  ل جاـييييييييييييييييـ ـو ن ا ييييييييييـ و ح   -1  سيييي يـ  وأهـ  رهـ أو يياني         ايييي ي

 

 
ـي     – 2                         حيثيثييه  ليجييا رعي ي  وأ يعيياني       مي ي        ي يي في ي         ألرض                   بيعيي ع  عي يجييا أ

 

 انتهت األسئلة

 

 




