
 

لغة عربّية.الـمــاّدة :  

      تماع اقتصاد( لث اّلثانوي.)اجاالـّصـــّف :الثّ 

                       

 الفقير.                                          

 اء  ـم من األحيهى  وتحسب  ـموت  ـم                هـفإن    للبائسين  ا ـوا رحمت -1

 اء  ـمـالظ ل   ـن  م  ـد ت  ا ق  ـفكأن م                 ة  ـود  هم مسحظوظ   ي وجدت  ـإن  -2

 اء  ـعسـالت     ةـالـح  دبـألن إّل  م موقفي                اليوم فيك   أنا ما وقفت   -3

ك  ـعل ي أح-4  واء  ــاأله ن  ـواطـم وب  ـإن  القل ـم                كقلوب   بالقريض   ر 

 ائيـودم ه  د  ـعي عنـت  دمـفك  لس               لهفي!ولو أجدى الت عيس  تله في   -5

 الء  ـقد أسرفت في الخيـمهال  ل ه               ـالـبم  ز  ـالمستع  غني  ـلل  لـق -6

ب ل الفقير -7 ب لـومن ط اء،ـم أخوك من طين ومن            ج   اء  ـت  ومـ  ين ج 

 الء  ـن  مصائب وبـهركون وي ـما               ون منع  ـن القساوة أن تكـفم -8

 كساء   ر  ـفي حين قد أمسى بغي               ه  ـ  امـأم رير  ـبالح ل  ـترف وتظل   -9

ن    ؤالـالس    فإن فعلت  كفيت ه                ذل   اكـأخ أنصر  -11  الء  ـالبخ  ة  ـوم 

 اء  ـل  سخـأه يكن أهلوه    لم  ن  إأذوي اليسار وما اليسار  بنافٍع             -11

ِ  ـفنـكم لـل ـ وك رور  ـغـال م  ـوب ومالكم رهن البال         كم ذا الجحود  -12  اء 

عفاء  ـإن  الضعيف بحاجة لنضاركم           ّل تقعدوا ع -13  ن نصرة الض 

 قراء  ـفـن الـم عـزيكـجـكم              فاهلل يـقراء ّل تجزيـإن كانت الف -14

 ايليّا أبو ماضي.                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )تسع عالمات(                                                                                        في الفهم والتّحليل:

 ف()عالمتان ونص                                من خاللها المرسل ودوره. ( وحد د5-4-3) األبيات اشرح-1

                                                                                                      العالقة بينهما،ودورهما في الت عبيرعن موقف الش اعر. حقالن بارزان،استخرجهما وبي ن ( 11إلى6)منفي األبيات -2

                                           )عالمة ونصف(                                   

ابع عشر. ( وابد  14-13-12-11): الحكم الواردة في األبيات استخرج-3    رأيك بما ورد في البيت الر 

 ونصف( )عالمة                                                                                                                   

ورة البالغي ة حد د-4                  وظيفتها الت عبيري ة.                    )عالمة( الواردة في البيت الث اني،وبي ن الص 

 )عالمة (                                                 ك.إجابت عل لالقصيدة؟ما المحور ال ذي تنتمي إليه  - 5  

ابع عشر. أواخر الكلمات اضبط بالش كل -6     )عالمة ونصف(                        في البيتين الث الث عشر والر 

 

 )ثماني عالمات(                                                                                        لتّعبير الكتابّي:ا في

 ." فينبت في قلوب الن اس لى الورق،أزرع قلبي ع "يا للعجب! قال ميخائيل نعيمة:  

 دور األديب في حياة الن اس،وكيف عب ر األدب عن قضايا المجتمع. توس ع في شرح هذا القول،وبي ن

 

 )ثالث عالمات(                                                                                       في الثّقافة العالميّة:

ف-1  )عالمة(                                                                          ديوان "جنى الث مار". عر 

حت ى أبقى   بي عند بابك   احتفظ  …فأكتفي به،وأعود وقلبي ينبض فرحا   قال طاغور:"يخطر طيف ك  على شرفات الل يل، -2

 بأن ي باٍق لك خادما ." وأنا فخور  وهبني أن أرفع رأسي عاليا ، …أمرك طوع

ه طاغور كالمه؟      )عالمتان (                              وما الن زعة ال تي برزت في قوله؟  لمن يوج 

 

 

 

 

 

 



 

لغة عربّية.الـمــاّدة :  

   تماع اقتصاد(.لث اّلثانوي.)اجاالـّصـــّف :الثّ 
 عناصر االجابة:

افع وراء كتابته وتعبيره عن موقفه.فهو متعاطف مع الفقراء،يندب تعاستهم يبي ن الش اعر من خالل هذه األبيات الد   -1

ك أشعاره وكلماته قلوب الن اس،فيرأفون لحال الفقراءمن ناحية،كما تعب ر هذه الكلمات عن  وفقرهم؛وهو يأمل أن تحر 

اء تأث را ،وحت ى لبذل الن فس تعاطفه مع الفقراء وعن مواساتهم من ناحية ثانية.وهو يبدو ملتاعا  لدرجة استعداده للبك

 أيضا  ،إن كان هذا األمر ينفع الفقراء ويخف ف عنهم أعباءهم.)نصف عالمة لشرح كل  بيت(

المرسل في هذه األبيات هو الش اعر ايلي ا أبو ماضي)ربع عالمة( استدل ينا عليه من سيلق الكالم ومن ضمير -

 المتكل م"أنا")ربع عالمة(

: الّتعبير عن قضايا الّناس،وتحريك مشاعرهم،وإنارة عقولهم،ومناصرتهم في وجه من أّما دور المرسل فهو-

 يهدر حقوقهم.)نصف عالمة(

 

 الحقالن المعجمي ان هما:-2

 حقل الفقير:رهن المصائب والبالء،بغير كساء،ذل  الس ؤال،من ة .)نصف عالمة(-

م،يرفل - : المستعز  بماله ، أسرف في الخيالء،منع   بالحرير)نصف عالمة(حقل الغني 

العالقة ال تي تربط الحقلين هي عالقة تعارض)ربع عالمة( وهي تبي ن تعاطف الش اعر مع الفقراء،واستياءه من األغنياء 

 ال ذين يضن ون بأموالهم على الفقراء.)ربع عالمة(

 

 الحكم برزت في:-3

 أن  البخل ّل ينفع)نصف عالمة(-

ن  أحد بماله. )نصف عالمة(وأن  الن اس وأموالهم إلى زوال،ف -  ال يغتر 

قصد الش اعر في البيت األخيرأن  اإلنسان عليه أن يعطي ،وأّل  ينتظر ثواب عطائه ممن أعطاهم،فأجره عند ّللا  ال ذي ّل 

أي  يترك للمتعل مين.)ربع عالمة(  يضي ع أجر المحسنين.)ربع عالمة( إبداء الر 

 

 

ورة البالغي ة هي:الت شبيه )شب  -4  ه حظوظ الفقراء بالظ الم لسوادها(    )نصف عالمة(الص 

وظيفتها الت عبيري ة:لقد بي ن الش اعر من خاللها تعاسة حظ  الفقراء،فحظ هم أسود،كئيب،يشبه سواد الل يل الحالك،فكأن ه اقت طع 

.)نصف عالمة( ل الن ص   من سواده.وهذا ي عمل خيال القارئ،ويجم 



 

 

دب وقضايا المجتمع")نصف عالمة( ألن  الشاعر يعال  قضي ة اجتماعي ة هي تنتمي القصيدة إلى محور "األ-5

 الفقر،وتعالي بعض األغنياء،ال ذين يمنعون أموالهم عن الفقراء.)نصف عالمة( 

 

 

عفاء  -6 م          ّل تقعد وا عن  نصرة  الض  عيف  بحاجٍة لنضار ك   إن  الض 

ـم           م  عـن  الفقـراء        إن  كان ت  الفقراء  ّل تجزيك   فـاهلل   يـجزيـك 

 في التّعبير:

 المقد مة:)نصف عالمة(-

 صلب الموضوع: )أربع عالمات( -

 شرح القول. -                     

 تحديد دور األديب في المجتمع. -                    

 األدب. تبيان الموضوعات اإلجتماعي ة ال تي عب ر عنها  -                   

 الخاتمة: )نصف عالمة( -

 تقسيم إلى فقر وترك فراغ )نصف عالمة( خط  وترتيب )نصف عالمة( -*عالمات الوقف )نصف عالمة( 

 قواعد وإمالء )عالمة ونصف(  -

 في الثّقافة :

يوان: )عالمة(-1  تعريف الد 

رعا ،ومظهرا  طاعته.)عالمة( - 2  يخاطب طاغور رب ه متض 

به منه،سعيا  نحو لقد برزت نزعة -    وجداني ة صوفي ة ، بي نت عالقة طاغور برب ه من خالل تقر 

)الكمال واّلت حاد به. )عالمة 

 


