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 2018 / 2017الثانوي العلمي     األول  
 قول الشاعر معروف الرصايف خماطبة أرملة مسكينة:ي

             شتتى ت مسني تتا  ستت   أختتيمسعتتي  تت    .1

                             أشتت هاه ن تتهتتت م تتنيخ  لختتي  تت  أ  .2

                 فأرستتتتتتةي نشتتتتتتاة ر  تتتتتت   ر   تتتتتت    .3

                   (هتتت      تتت )وأ س تتتي قتتت     تتتي و  .4

   ت   كمثتت ح  ت   يف   ن س حس         .5

 

               يف    تتتتتتت  أو عتتتتتتتي  ةتتتتتتت    تتتتتتتى  ه   

             متتتتتتتتت  يف  تتتتتتتتت   أس  تتتتتتتتت   تتتتتتتتت   ل 

         )مامتتت     تتتس يب( و ةتتت  متتت  رم   هتتت    

                      و هتتتتتتت  ملثةتتتتتتتك متتتتتتت     ر  تتتتتتت  ً و هتتتتتتت

 م هتتتتتت م متتتتتت و يف فةتتتتتت        تتتتتتا متتتتتت  

 

                                                                                                                                    درجة( 80مهارات اللغوية واملستوى الفكري: )أواًل: 

 درجات( 10)                                                                                                               .(أجهشتمرادف ) ,( فلواتهات مفرد ) .1

 (درجات 10)                                                                                                         ر طلبه؟ رر مبماذا طلب الشاعر إىل األرملة؟ و .2

 (درجات 10)                                                        .ظهرت مالمح اهلم واالنكسار على األرملة, اذكر ملمحني هلا ظهرت يف األريات .3

 (درجات 10)                                                                                                                                   .د فكرة البيت األولحد  .4

 درجة( 20)                                                . هئالفقري أخوك رغم شقا إّن    ه نعوب أعط الفقري وال تضّنيقول الشاعر عبد اهلل يوركي:  .5

                                                                                               وازن رني هذا البيت والبيت اخلامس من النص السارق

 ( درجة 20)               .                                                         ل ثم اذكر أداة من أدوات التعبري عنهعور الوارد يف البيت األو د الش حد  .6

 (:درج 210) ووواع  اللة:: : املستوى الفينثانيًا

 ( درجة 20)                           .                                                         السارقة األريات يف ظهرت اإلت باعية مسات من مستني اذكر .1

 ( درجات 10)                                                                             اخرت اإلجارة الصحيحة مما رني قوسني ثم انقلها إىل ورقة إجارتك: .2

 ( الوصفي -الربهاني  -السردي هي من مؤشرات النمط ) ()ررط السبب رالنتيجة .أ 

 ( اجلمل االمسي: -اجلمل الفعلي: أكثر الشاعر يف األريات السارقة. من: ) .ب 

 ( درجة 20)                                                                  ة هلا.ن وظيفة شكلي نوعها وري  ( صورة, حللها ثم اذكررمي السهامنظرة ت) .3

 ( درجات 10)                                          .                                                           إنشائية: مجلة خربية وأخرى من األريات استخرج .4

 درجات(  10)                                                                                   من مصادر املوسيقا الداخلية ورد يف البيت الرارع. هات مصدرًا .5

 (درجة 30)                                                                                                       ي حبره.ل ومس ع الشطر الثاني من البيت األو قّط .6

 (درجة 50)                        .                                                         أعرب ما حتته خط إعراب مفردات وما رني قوسني إعراب مجل .7

 درجة( 20)                        من األمساء اخلمسة وأعرره ًاامس-ب عه نممنوعة من الصرف و علل سبب م ًاامس-أ :استخرج من األريات .8

 (درجة 20)                                                                                            (أسرتضي –تاه )متني اآلتيتني: ما العلة الصرفية يف الكل .9

  درجة( 20)                   ............( فعل مصدره .....أشاطرها) -ب      ( اسم مشتق نوعه ............. باكي:)-الفراغات مبا يناسب: أ امأل .10

 ( اسم جامد .......................... نظرة)- د               ( هو .................رعشاءن )وز-جـ                                  

األمر  أّن وصوره إاّل وعلى الرغم من اختالف املواقف واآلراء حول مفهوم االنتماءجاء يف درس )االنتماء( : )) :درج:( 50) لقراءة ومهارات اإلمالء:: اثالثًا

 (( ة .......استحالة حياة الفرد بال انتماء ويبقى له عوامل أساسّي سوم وهوحم

 ( درجة 20)                                                                                                             .لالنتماء ةاألساسي  العوامل من اثنني اذكر .1

 ( درجات 10)                                          االنتماء -اآلراء  -املواوف ب الكلمات اآلتية حبسب ورودها يف معجم يأخذ رأواخر الكلمات: رت  .2

 ( درجة 20)                              .                                           (حياةالتاء يف كلمة ) -( باستحال:. اهلمزة يف كلمة )أكتارة:  علل .3

روا عن ذكرياتهم يف رها, فعب  مو ارتباطهقلد الشعراء االتباعيون القدماء يف وقوفهم راألمكنة :درج: ( 100درج:( التعبري اإلجباري:) 190) : التعبري:رابعًا

إليه الشواهد  ما تذهب دالقول السارق وأي  ناقش أجلها.ى من لشهيد الذي ضح دين ذكرى انفوسهم, خمّل رروعها, مربزين مكانتها السامية يف

  ا  تتتت  ديب محتتتت  تتتت  ن  تتمن        ومل   ف     ةى   ن ا  خلض ب   يقول الشاعر حممد مهدي اجلواهري:  الشاهد اآلتي:  ًااملناسبة موظف

 : الرصايف معروف الشاعر يقول: الفين راملستوى مكتفيًا أدرية دراسية اآلتية األريات ادرس.    1: درج: ( 60):التعبري االختياري -ب

                  لقيتهاااااااااااا ليااااااااااات  ماااااااااااا   ااااااااااا  ألقاهاااااااااااا

                         أثوابهااااااااااااااااا رثااااااااااااااااة والر اااااااااااااااال حا يااااااااااااااااة   

                             تقااااااااااااول يااااااااااااا ر  ال تاااااااااااا   بااااااااااااال لاااااااااااا    

 يااااااااا ر  مااااااااا حاااااااايل   يهااااااااا وقاااااااا   بلاااااااا       
 

      اإلمااااااله  شااااااها متشااااا  وقااااا  أثقااااال    

              والااااااااا م  تدر اااااااااه   ا اااااااااّ  عي اهاااااااااا 

             هاااااااادة الرمحااااااااي ة وار اااااااا  وإياهااااااااا  

  زهااارة الاااروا  قاااا  ال يااا  أ ماهااااا   
 

  وعرورتهم وطنهم عن الدفاع أجل من والنفيس الغالي رذلوا ألنهم وأنبلهم البشر أكرم الشهداء .2

 شعورك جتاه تضحيته.  ًامبين وكرامته, الوطن عزة عن الدفاع يف ودوره وقيمته, الشهيد قداسة عن حتد ث -
 ~~انتهت األسئلة~~

 

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

 كلمة تعج ب من طيب كل شيء واهًا: مفردات للشرح:


