
 
 

 االسم:            2019/2020العام الدراسي  - العربية  اللغةمادة  - املذاكرة الثانية                          

 2.30الثالــــث الثانوي العلمي )ج(                                 المدة:                                                                 
   

 :عدنان مردم بك قال الشاعر      

     دـــــــم ال يأتلي بمزيـــارهــلدي                 هم   د  ـــــوجوتشيب ناصية الرجـال و  -1
 بغير وريـــد             مصف قــــة  كم مهجـــــة إثـــر التراب دفينــــــة                عصفت  -2
                                                             موفيـ ــــــا                  حق  الد يار على المدى بسجود       ار  ـــ     الد ي               ق ف خاشعا  دون  -3
 بمحفــــل وطنـــي جرى                 بالحمد مني والقول والتمــجيد ذكرتوإذا  -4
 وطني )تقدس( ذكره وتباركــــــــت                 أســـــماؤه الحسنى بكل قصيـد -5

 درجات( 10درجة( لكل سؤال ) 60                 كل  مم ا يأتي : ) أ: اختاري اإلجابة الصحيحة من -     أوال      

 المعنى السياقي لكلمة )يأتلي( الواردة في البيت األول :  -1    

 ص السابق هي:                   الفكرة العامة للن   -2    

 :أكد الشاعر في البيت األول استمرار حب الوطن -3

 أراد الشاعر بقوله )تباركت أسماؤه الحسنى( في البيت الخامس:  -4

 في البيت الثاني وضح الشاعر أن األرواح:  -5

 ليس من خصائص األدب الوجداني في النص: -6

 درجة(  45أجيبي عن األسئلة اآلتية: )  -ب   

 درجات (                                                                        10                                                                                                            الشاعر في البيت الثالث مظاهر تأدية حق  الوطن، اذكري مظهرين منها.                                          )  أورد  -1    
 درجات ( 10                                                                                                                       في البيت الرابع سبب ونتيجة، وضحي كال  منهما.                                                                          )  -2    
 درجة( 20)   وازني بين هذين البيتين من حيث المضمون.                                                                                 -3    

 قال عدنان مردم في القصيدة ذاتها:

 يبلى على األيام كل جديد     ويد البلى تلوي بكل مشيد

 قال ابن زيدون:

                                                         حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا    وكانت بكم بيضا  ليالينا 

 درجات ( 5)                                                                                                                       زخر النص بالقيم المتنوعة، استخرجي من البيت األو ل واحدة منها.                   -4    
 درجة( 50                  المستوى الفني : )         ثانيا :     
 املئي الفراغ بما يناسبه، ثم انقليه إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:   -أ    
 درجات ( 10)                                ( في البيت الرابع للداللة على  ............         التمجيد                             أفاد استعمال الش اعر المصدر )  -1    
 درجات ( 10                                                                                                                  العاطفي  في البيت الخامس هو................. أداة التعبير عنه............... مثل.................               )  الشعور  -2    

 يحلم د يسمح ج      يقص ر ب يزيد أ

 د الدفاع عن الوطن ج تصوير آالم الوطن ب حب الوطن وتمجيد ذكره أ
الوطن تحريض أبناء 

 على النضال

 رغم البعد عنه د رغم قلة الرزق فيه ج رغم التقدم في العمر ب إلى ما بعد الموت أ

 أ
تمجيد أسماء أبطال 

 الوطن
 ج تعظيم آثار الوطن ب

صفات الوطن تمجيد 

 العظيمة
 د

تمجيد معارك الوطن 

 وبطوالت أبنائه

 متعلقة بالوطن د يائسة من رؤية الوطن ج فرحة بدفاعها عن الوطن ب ساكنة فوق تراب الوطن أ

 أ

 
 التراكيب الموحية د الشعريةالموسيقا  ج اإلقناع ب التأمل



 

 رجات (د 10في البيت الرابع تركيب خبري ، استخرجيه، ثم اذكري نوعه.                                                           )  -1 -ب    

 درجة ( 20قال الشاعر في القصيدة ذاتها:                                                                                               )  -2         

                                                                  ع بر  الزمان كأسطر مرقومة                 خطت بغير يد على الجلمود            

                                                (، ثم سم يها، واشرحي وظيفة الشرح والتوضيح فيها.       كأسطر               ع بر  الزمانحللي الصورة اآلتية )          

 درجة ( 75                                                 ثالثا : التطبيق وقواعد اللغة و النحو و اإلمالء : )     

 راغ بما يناسبه، ثم انقليه إلى ورقة إجابتك فيما يأتي:املئي الف -أ    

 درجات ( 5( في البيت األول ..............                                                                                ) مزيدوزن كلمة )  -1    

 درجات ( 5)                                                                         ( ألنها............   سنىلح                        ك تبت األلف مقصورة في )ا -2    

 درجات ( 5( وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات هو.........   ) محفل  -الحمد  –التمجيد الترتيب الصحيح للكلمات اآلتية : ) -3    

 درجات( 10واذكري داللة األداة.                                                                       )( يأتلي( على الفعل ) ملأدخلي ) -1 -ب    

 درجات(          10)                                               كم من مهج  دفينة (( الخبرية إلى استفهامية وغيري ما يلزم واضبطي بالشكل )كمحولي )  -2         

 درجة( 40                                                                                                         عربي من النص ما و ض ع تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.                                     )أ -3         

 درجة ( 30                               رابعا : الرواية و المطالعة : )     

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

 لتحاق بالجيوش المحاربة في ليبيا، هناك الطعام موفور((يقول نجوم: ))بعد أيام سأتطوع، وأطلب اال     

 د(10)                            .في الرواية )التنبؤ بما سيحدث( وضحي ذلك بمثال مناسب من المقتطف السابق الحوار من وظائف  -

 درجة ( 20للدكتور نضال الصالح؟          ) اذكري أربعة من أسباب نهوض النقد الروائي كما ورد في مقالة )عوامل تجديد الرواية(  -2

 درجة ( 140                            خامسا : المستوى اإلبداعي : ) 

 درجة ( 100)       اكتبي فيما يأتي:                                                                                                              -أ

                                                                                      عراء، فعبروا فيه عن حسرتهم النقطاع الوصال مع المحبوبة، وأكد وا أهمية الشعور في الحياة،الشعر الوجداني رصد هموم الش

                           وصوروا مشهد وفاة أحب تهم.  

                                                                   ناقشي واستشهدي موظ فة الشاهد اآلتي على ما يناسبه من الفكر السابقة. 

            واطف  وشعور             دنياك  كون  ع              عش بالشعور وللشعور فإنماقال أبو القاسم الشابي: 

 درجة ( 40اكتبي في واحد من الموضوعين اآلتيين:                                                                                     )  –ب 

 واإلعالم في نشردعم االقتصاد الوطني والنهوض به، مبرزة دور األسرة اكتبي مقالة بما ال يتجاوز عشرة أسطر تبينين فيها أهمية  -6
 هذه الثقافة. 

 قال الشاعر الموريتاني أحمد ولد عبد القادر: -2

                                                            ريشة الفن  بلسم  وسالح              ودليل  يضيء  وعي  الرجال

                                                                                                                اكتبي موضوعا  في ضوء هذا القول تبي نين فيه أثر الفن الهادف في التوعية، مبرزة دوره في الدفاع عن قضايانا العادلة.

 

 ألسئلةانتهت ا

 

 

 

 

 

 

 

 




