
 

 االسم:                         ى ــة األولـــرة التحريريـــاملذاك                                                                                                                          

                          الشعبة:                                                       اللغـــــة العربيـــــة                                                                                                                                    
 400الدرجة:                              (               2018 – 2017الثانوي ) نيالثا                                                                                                                           

 : ابن ُزريق البغدادي قال
 

 العهههههههذعه    لعههههههه  ال تعذليههههههه   ههههههه     -1 
 يف نصهههههها  أهههههه  ا    هههههه    هههههه   جهههههه   ِ  -2
     لههههههُ  الشهههههه ي  كفيههههه  عهههههه  ل  ههههه     -3 
                                             كأن مههههههههه  وههههههههه  يف أههههههههه     ع  ههههههههه    -4 

. 
 

 قههههه  ققهههههِ  أ لههههه     لكههههه  لهههههي    هههههمع       
 عهههههه  أيهههههها قهههههه         ال صهههههه    فعهههههه    

                                                هههههه ي  عهههههه       هههههه    كهههههه   عهههههه  ال هههههه    
   فضههههههههههه ِذ القلهههههههههههِ   ذ ُ هههههههههههُ   ٌ ُع ك ههههههههههه

. 

  درجات(  10)                                           معنى كلمة )لوعة( :                                                                                                           . 1:األسئق 

 أ فراق ب أمل ج حزن د عذاب

  درجات(  10)                                   :                                                                                                                            (ُع ك ٌ مجع كلمة ). 2

لونُموكَّ  أ وكالء ب ُموَكلني ج ُمؤَكلني د 

  درجات(  10)                                   :                                                                                                                             فكرة البيت الرابع. 3

الشاعرالسفر يريح  د السفر رحلة الشاعر  أ السفر رغبة الشاعر ب استمرار السفر ج 

  ( درجة   20)                      داُءـــي الــت هــيت كانــي بالــو داون    راُء  ــوم إغــإنَّ اللــي فــك لومــدْع عن -: نواسقال أبو . 4

 حيث املعنى.وازن هذا البيت مع البيت األّول من  -                               

  درجات(  10)                                                                   ما الشعور العاطفي الغالب على البيت الثالث, واذكر أداة تعبريية له.. 5

 الب ي  الف  ي    ق ا   القلغ :

 ( درجات 10)                                                                  .استخرج حمّسنًا بديعّيًا من البيت الثاني, و اذكر نوعه (1

 ( درجة   20)       (صورٌة, اذكر نوعها, وحّدد قيمًة فنّيًة هلا.                                      أه     ُع تها  يف قول الّشاعر ) (2

 درجات(  10)                                                             .اذكر نوع اخلرباستخرج من البيت األّول تركيبًا خربّيًا, و  (3

 درجات( 10)                                         .يف البيت الّرابع موسيقا داخلية, اذكر مصدرًا واحدًا من مصادرهاظهرت  (4

 (درجة   20)                                                 .اذكر سبب إهماهلايف البيت األّول أداة نفٍي غري عاملة, اذكرها, و  (5

 ( درجات 10)                                                      يف البيت الثاني مصدٌر مؤوٌَّل دلَّ عليه, و اذكر حمله من اإلعراب (6

 (درجة   20)                                                   .اذكر سبب كفِّهيف البيت الّرابع حرٌف ُكفَّ عن العمل, حّدده, و  (7

 ( رجاتد 10)                                                                                       .( ُع تهاهٌ     -ُع َكٌ  اآلتيني: ) شتقيني امل سمِّ (8

  درجة(   50)                                                      أعرب ما حتته خط إعراب مفردات وما بني قوسني إعراب ُجَمل.  (9

 (درجة   20)         (؟                                                                                ققِ ) وضِّح العلية الصرفّية يف كلمة  (10

 ( درجة  100)                                                                                                                               : االجب  ي  ال عبري

 اهتم َّ الشعراء عرب العصور بالّشعر الغزلّي, فوصفوا تعليقهم باحملبوبة, و حتدَّثوا عن معاناتهم يف احلبِّ,و وصفوا مجال احملبوبة.

 موظِّفًا قول الّشاعر جرير:ناقش هذا القول وأّيد ما تذهب إليه بالّشواهد املناسبة -

  ههنيه ق النههحيي ْمههم  لهه  ثهه  ق ْق      ٌ  ههه  أههي ط  هههي  هه   ال ههإ  العي
 ( درجة  60)                                                                                  : يف رثاء جّدته قال الشاعر املتنّبي  :اإل  ا ي  ال عبري

ِّ القلههههههُ  عهههههه  عف   هههههه    بيبههههههه    -1  لهههههه
                                   أههههه ا إأ الكهههههأْ الههههه   ههههه  ْ   هههههه      -2
ْ   ت أهههههه    -3  .   ت وهههههه  ك هههههه  ي  عهههههه   ههههههأ

 

َ  مهههههههري عقا هههههههه   هْ هههههههمه     ق يقهههههههِ   ههههههه 
   هههههههم   عههههههه    الههههههه ا ه ملث اوههههههه    وههههههه  
                                                وم هههههه   ههههههه   مهههههه ا  ههههههي سهههههه   ا   م تهههههههْ 

. 

 .أدبيًاحتريرًا املتنّبي هذا حّرْر النّص -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                                 info@alandalos-school.com  


