
 

 االضه:                       االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

 ثالخ ضاعاتدزد٘, املدٗ:  600الدزد٘:                           )نظام قديم( اللغـــــــــــة العربيــــــة                                                                                                          
 2018/  1/  3االزبعاٛ التازٓذ:               (          7102 – 7102)الثالث الثانوي األدبي                                                                                                               

ٍّاء(:     قاه الشاعس شكٌ قٍصن يف قصًدته )الب

                    هينينينينينينينين  ُب بقصينينينينينينينينٌ ه ً ٌُ ينينينينينينينينى  ٍينينينينينينينين ع.1

                            بشَّينينينينينينينينينينينينٌ ا ٍه ينينينينينينينينينينينينُ    ك ينينينينينينينينينينينين ب و   . 2

                            .   كينينينينينينينينينينينينينينينينُ  ب ينينينينينينينينينينينينينينينين      مينينينينينينينينينينينينينينينينى  مل 3

                   .  ينينينينينينينين ُ   زوينينينينينينينين    )ٍينينينينينينينينهٍُ  ج وتينينينينينينينينى(  4

. ٍينينينينينينينينين  ل ٖصينينينينينينينينين    ينينينينينينينينين بط    ال نهصهينينينينينينينينين                                                                5

                     ُك تو ينينينينينينينينين   حينينينينينينينينين ٍُُّْغصهينينينينينينينينينُ  . فعينينينينينينينينين  ه 6
  

ٕهْ    تعينينينينينينينينينينينينينينينُ    ُّوينينينينينينينينينينينينينينين  حَينينينينينينينينينينينينينينين ٌّ سينينينينينينينينينينينينينينين 

 (ت ينينينينينينينينينينط ُب) تن ينينينينينينينينينين ُّ كينينينينينينينينينين  ً بينينينينينينينينينين  ٍُ 

 سينينينينينينينينينينينينينينينينغُ  ٍع مينينينينينينينينينينينينينينينينى  ز ينينينينينينينينينينينينينينينينٌن ذ ًِ

ٌْ  ه  ْتينينينينينينينينينينينينينينينينُى ت جينينينينينينينينينينينينينينينين     ه هينينينينينينينينينينينينينينينينُ  ه بينينينينينينينينينينينينينينينين

ًصهينينينينينينينينينينينينينينينينينينينُ                                                                        ًهال  ه هتهينينينينينينينينينينينينينينينينينينينُى ٍُينينينينينينينينينينينينينينينينينينينٌه ُ

 ُكْغتص ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينُ    ب ينينينينينينينينينينينينينينينينينينين     بَ ينينينينينينينينينينينينينينينينينينينٌأه
 

  درجة( 00أواًل: املهارات المػوية والبٍية الفكرية والعاطفة: )

 دزدات(10)                                                                                     ؟(فؤاد), ّ ما مجع (وصب)ما مسادف ( 1

 دزدات( 10)                                                                                 ما الفهسٗ العام٘ اليت ُبيَن علَٔا اليّص؟          ( 2

 دزدات( 10اخرت مّما بني الكْضني اإلداب٘ الصخٔخ٘ , ثّه اىكلَا إىل ّزق٘ إدابتو فٔنا ٓأتٕ: فهسٗ البٔت اخلامظ ٍٕ:  ) (3

ٍّاء وٌهب  تعبه وعسقه,       ٍّاء(. )استػاله الب ٍّاء العىَن زغي األمل والتعب, أثس كنٍّ وَ األمل واجلىع يف الب   وىاصمة الب

 دزدات( 10)                                                                              بأضلْب مجٔل.           عّبس عً معيٙ البٔت السابع( 4

 دزدات(   10)   ما احلال٘ اليت ّصل إلَٔا دطد البياٛ يف البٔت الجالح؟ ّما ضبب ذلو؟                                                ( 5

ٌّ تعب البياٛ فدٌس لُ. ّّضح ذلو مً خالل فَنو البٔت السابع.                                           ( 6  دزدات( 10)  زأٚ الػاعس أ

 (٘دزد 20)               ِوشـــاُح لمػٍــيِّ وٍهـــا فيصــاغ      ًاـــلئآل وٍــك يسيــُن احليــاة عــرُق    :اليذفٕ الصايف أمحد الػاعس قال(  7

 .املضنٌْ حٔح مً الطابل اليّص مً السابع ّالبٔت البٔت ٍرا بني ّاشٌ -     

 دزدات( 10أضَنت األلفاظ ّالرتانٔب يف إبساش غعْز احلصٌ. مّجِل لهلٍّ ميَنا مّما ّزد يف البٔت الجالح.                      )( 8

  درجة( 220)ثاٌيًا: التجربة الفٍية وقواعد المػة : 

 دزدات( 10)                                                                    (.األملاضتدسج مً اليّص مخظ نلنات تيتنٕ إىل دلال ) (1

ٍّاضتددو الػاعس أضلْبني رلتلفني ) (2 ٌّ، خرب  (اتدزد 10)( يف اليّص, ٍات مً اليّص مجااًل لهلِّ ميَنا.                  إنشائ

ّٕ الكدٓه بسشتا يف اليّص:                                       ) 3  دزدات(10( اخرت مّما بني الكْضني مستني مً مسات املرٍب الْاقع

 (.العقن متجًد تسجًمًًا, تصىيسًا الىاقع تصىيس والراتًة, الػٍائًة الدقًقة, بالتفصًالت العٍاية اخلًاه, إىل اجلٍىح)            

 دزد٘( 30) ( صْزٗ بٔاىٔ٘. اغسحَا, ّضهِّ ىْعَا, ّاذنس قٔنتَا الفئ٘.                           اجلهاد عرقيف قْل الػاعس )( 4

 دزد٘( 30)                                                      (. ثّه ضهٍّ حبسِ.بالطِّنِي ال َنَصٌب يا غائصًاقّطع عسّضًّٔا الػطس اآلتٕ: )( 5

 دزدات(                    10( اذنس مصدزًا مً مصادز املْضٔكا الداخلٔ٘ بسش يف البٔت الجالح, ّمّجل لُ.                                              )6

 دزد٘( 70)                                     قْضني إعساب مجل. بني ّما ,حتتُ خط إعساب مفسداتّضع أعسب مً اليّص ما  (7

 دزدات(                      10)  .( علٙ أٌ ٓهٌْ الفاعل ضنريًا مطترتًا ممَّصًا باضه ىهسٌِْٗعَي( رلصْصًا باملدح مطتددمًا )البٍّاءدعل نلن٘ )ا (8

 دزدات(10ّّضخَا.                                                                              )(, ثّه غائصًا( ضّه العل٘ الصسفٔ٘ يف نلن٘ )9

                    دزد٘(                          30)                                                               :امأل الفساغ مبا ٓياضبُ, ثّه اىكلُ إىل ّزق٘ إدابتو فٔنا ٓأتٕ( 10

 ( اضه دامد, ىْعُ:......., تاجًا)- ..,............(: ...عمتهّشٌ نلن٘ )-., ......( فعل. مصدزِ: ....تضطرب)-     

 ( اضه مػتل. ىْعُ: .........َخِرب)-( اضه دامد. ىْعُ: ......., تعب)-..,..( اضه مػتل. ىْعُ: .....مسالك)-     



 

 حااًل, أعلُي اخرتاعًا أحدىا اخرت  إذا: أقْل »ٓأتٕ: ما الصكال ألىطْاٌ( الصٍسٗ نْنب ضهاٌ) ىّص يف داٛثالجًا: القراءة واملطالعة:  

ِّ ٌأ الياع إىل ّطلب عُ, تعنٔنُ عٙل ٓطاعد ْٓش ٓ٘ي إىل ٓيكل فإىُّ املدرِت  أمّا ّت , مد َا الكضٗا ًٌ ألّى  « بػٍٕٛ تفسّد مً لهّل مطه

 دزد٘(  30)                                                       املدرتعات العلنٔ٘ اليت حتككِت بَا ىبْٛٗ الهاتب يف ٍرا العصس؟ ما (1

 دزدات( 10)      (.                                      اخرتاع( ّاهلنصٗ علٙ صْزتَا يف )القضاَعلل نتاب٘ التاٛ علٙ صْزتَا يف: )( 2

 دزدات( 10( يف معذه ٓأخر بأّاٜل الهلنات؟                                                          )يساعدوهأًٓ جتد معيٙ نلن٘ )( 3

 دزد٘( 160)                                                                                                رابعًا: التعبري الكتابي:  )السؤاه اإلجباري( :

ُم،  جملتمع  ق  ٍ   أل   ٕ  هت مقَه ) ٌم ً   بع   ُم  ع مل ًح مٌ   بش  ب،     زوه ً نتش   ، نظ  بع ث  ك   ملع ن ّ فص   بع ل ٍ ٌ ي كث ب

ً  ً ب   ، :  اآلتٕ الػاٍد مْظِّفًا املياضب٘, بالػْاٍد إلُٔ ترٍب ما ّأّٓد الطابل, الكْل ىاقؼ ( بإلن  ن  ملط قْ  حمل ْ    ً  م 

 أغــاللـــي وفـــر وـــَ األرض جـــوع ألشبــع قىحــة    الــروح تربــة وــَ لــي ليــت أال  قاشاٌ: ىعن٘ الػاعس قال
   ت    ً ح  ك   ملٌضٌ    آلتَ  (: )  )السؤاه االختياري(:

1 ):ّٕ  دزد٘(   80)                                                                                                            قال الػاعس ذلند الفسات

ًِ دولت ٍــــــا   . 1  متشــــــي املصــــــاُو ِ أقــــــال
ُِ يـــــرقع لـــــو قمـــــب  عميـــــك  ولـــــو     2  . وـــــا إ
ُِ قـــاَه .3  ُعـــِد ِ غـــدب فاحســـِب لـــو ُجُىعـــاً      إ

 

ــَ    ـــ   وــ ــاف ِز ِ َجــ ــَي اٍِــ ــو  وِشــ  الصعــ
ٍَُب ِ حبـــــــن  وـــــــَ الميـــــــ     رآك تشــــــ

ــيَّ ــوي  وضــــ ــن  وَتِســــ ــَت ِ َوْطــــ  َع الوْقــــ
 

ٔات ادزع- ٔ٘ دزاض٘ الطاب٘ك األب ٔ٘ حٔح ًم أدب ٓ٘ البي ًٔا الفهس ٘, الفهٗس: )ـب مهتف ٘, الفهس العام                                    (.املعإى مسات ًم مستني الفسٔع

ٍ       آل  ٕ   ت   ( 2  . ألس ّ  ف        بتح ٍ  ًكع  ض ك 

 انتب مكااًل يف ٍرا الكْل مبٔيًا اآلزاٛ املدتلف٘ حْل حتدٓد اليطل ّاالنتفاٛ بْلد أّ ّلدًٓ يف األضسٗ الْاحدٗ. -

انتهت األسئلة****

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


