
 

 االضه:                        ىـــاألولة ـــريـــريـــرة التحـــذاكـــامل                                                                                                                   

 الػعب٘:                                                     اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                               
 العالم٘:                                (    8102 – 8102) الثالث الثانوي العلمي                                                                                                               

 :سليماى العيسىالشاعر يقول 

                                   علاااااى ا  ااااا  (ع رس اااااو  عقاااااوٌ )أيَّاااااا    .1 
                                         تع ااااااس  فالسَّاااااايم  ق ير اااااا   ف اااااا َّ    .2
                                                     سااااااا هٌ أيَّااااااا    هااااااق      ااااااها القاااااا       .3
                                          ااااااا  لللىااااااااو  علاااااااى أ ااااااا ا ها أ لٌ    .4
                               تشااااااار    ااااااا  للهساااااااو  ف ا  الااااااار ي    .5
                                                         ف طااااااررف الشاااااارت ال ااااااا     ً هااااااا    .6

.                           
 

                                                   م  الشاااااااا اا   اااااااااا  ا فاااااااا   فال اااااااا ل    
                                                 ليلااااا ض فأ ةااااا  ِااااالر  السااااايم  ق تااااا ل   
                                                  خهاااااااا ر  اصاااااااوت  ُ ِااااااا   ض فق ت   ااااااا   

                                                  اشاااااا عل  ااااااو اللااااااقي  ض  يااااااا أ اااااا ا  ها  
                                                  هااااا ب الهااااا بض  اصقااااا   اللااااا ا  ياااااق  

                                                                ُ الهااااااا   ااااااو   د اااااا    شاااااا       د اااااا    
. 

     ( )ل ّ    ا   عشر    ات( 08)                                                                    السا ق ض   َّ اخرت اإل ا   الل ي  :ا رأ األ يات  :السؤال األفل  

                                                                         : ٓعاجل يف الّيّص مْضْعًاالػاعس . 1

 أ ّطئًا ب قْمًٔا ج ّطئًا ّ قْمًٔا د ادتناعًٔا

 : الفهسٗ العام٘ لليّص الطابل. 2

متذٔد تضخٔات 

 األبطال ّ تْقفَا

متذٔد التضخٔات  د

 امليتصسٗ

متذٔد التضخٔات ّ  ج

 اضتنسازٓ٘ اليضال

 أ متذٔد التضخٔات ب

 : الجالح البٔتيف (الكرب)املعيٙ الطٔاقٕ لهلن٘ . 3

 أ تساب الْطً ب أزض األعداء ج الّرل ّ الكَس د املْت

 : فهسٗ البٔت (الشاعز يدعو إىل الثورة عمى الّذه) .4

 أ الجاىٕ ب السابع ج اخلامظ د الطادع

 : فهسٗ البٔت (األرض حتتضن األبطاه بعيونها). 5

 أ اخلامظ ب الجالح ج الجاىٕ د السابع

 : بدا الػاعس يف اليّص. 6

 أ معتصًا فكط ب ّاثكًا فكط ج فكطزافضًا  د معتصًا ّاثكًا زافضًا

  :حطب ّزّدٍا يف معذه ٓأخر بأّائل الهلنات (الشباب, اشتعمي, الباقي)تستٔب الهلنات اآلتٔ٘ . 7

 أ الباقٕ,الػباب,اغتعلٕ ب اغتعلٕ,الػباب,الباقٕ ج الػباب,اغتعلٕ,الباقٕ د الباقٕ,اغتعلٕ,الػباب

  :اليص مً املرٍب. 8

 أ الْاقعٕ اجلدٓد ب االتباعٕ ج اإلبداعٕ د السمصٖ

                                                                                                                           درجة( 04) :أِجب عن األسئمة اآلتية :الثان السؤال 
 دزدات( 01)                        .                    املعاىاٗ, ّضِّح ذلوأّند الػاعس يف البٔت الجاىٕ اضتنسازٓ٘ املكاّم٘ زغه  (1

 دزدات( 01)                                                                            .نالًّ ميَنا بٔت الجالح ضبب ّىتٔذ٘. ّضِّْحيف ال (2

 دزد٘(        21) ت جناناـا حالـار بهـى أتى النـذه     لـا يف يـمن دمنوردت : بػازٗ اخلْزٖ يف دماء الػَداءالػاعس ٓكْل  (3

   املعيٙ, ثّه بًّٔ أَٓنا أفضل بسأٓو, ملاذا؟مً الّيّص مً حٔح  الطادعّاشٌ بني ٍرا البٔت ّالبٔت - 

 

 األولالنموذج 



 

 درجة( 04: )اوأل الفزاغ مبا يناسبه فيىا يأتي, و انكمه إىل ورقة إجابتك :الثالثالسؤال 
 (دزد٘ 21)                 ..................  مجال: .......................... :..................  أداتُالجالح:الػعْز العاطفٕ البازش يف البٔت  (1

 دزدات( 01)                 .( يف البٔت اخلامظ للدالل٘ علٙ .................................. تشزبكيأفاد اضتعنال الفعل املضازع ) (2

 دزدات(        01)  أطفـال تشـرين يا صحـراء أعرفهـم      ال خيلـط املـىت بيـن اجلذ و اهلسل: يف الكصٔدٗ ذاتَاالػاعس ٓكْل  (3

       ................  ............. ىْعُ:................  ...............الطابل ٍْ :يف البٔت احملّطً البدٓعٕ  - 

 دزدات( 01)                    ............................  مجال: ...............................الطادع مً مصادز املْضٔكا الداخلٔ٘ يف البٔت  (4

 درجة( 114) أِجب عن األسئمة اآلتية: : الرا  السؤال 

ّ ( تشزبكي هذي الصحارىيف قْل الػاعس: ) (1 َا,  ع ضهِّ ْى َا,ّ  , حلّل ٔاى٘ٔ ٗ ب ْز ضٔحص ٘ مع الْت َا الػعسٓ ظائف  ًّ ٘ م ظٔف ٘( 21.  )اذنسّ   دزد

 دزد٘( 41)               أعسب ما حتتُ خّط إعساب مفسدات, ّما بني قْضني إعساب مجل.                                         (2

 دزدات( 01)( رلصْصًا باملدح علٙ أٌ ٓهٌْ الفاعل اضه إغازٗ.                                                  االنتصارادعل ) (3

 دزدات( 01)  ............:.اضه الفاعل ميُ. فعٌل(: اشتعن)-: ........... ىْعُ. اضه دامد(الشزف) -امأل الفساغ مبا ٓياضب:  (4

 (دزد٘ 21)                       .(ساكنة( ّ التاء مسبْط٘ يف نلن٘ )الصحارىنلن٘ )علل نتاب٘ األلف علٙ صْزتَا يف  (5

 (دزدات 01)             .                        ّاحدٗ ميَا ّزدت يف البٔت الجالحالكٔه اإلجيابٔ٘, اذنس الطابل ملٕء ب اليّص (6

                                                                                                        درجة( 04: )التعبري األدبي الرا   :السؤال 
ائها, فاعتزوا بامتداد الفتوحات العزبية, و أملوا جبيل املقاومة ايا الوطهية و القومية اهتنام أدبشغلت القضقٔل: )

 (. قيود الّذّل و العبودّية داعني إىل التحزر اإلنساني مو, لتحقيق الهصز 

 دزد٘( 81)                          ىاقؼ املْضْع الطابل, ّأِّٓد ما ترٍب إلُٔ بالػْاٍد املياضب٘, مْظِّفًا الػاٍد اآلتٕ: -

 مـم حتـق: ذلند الفٔتْزٖالػاعس ٓكْل 
ْ
ر
ّ
 اـــها أو مىمياهـت أعجىبتـت األسى                   لسـن تىابيـر

                                                                                                        درجة(  04اإلبداعي: )املوضوع  :اخلا سالسؤال 
 دزد٘( 41)                 :                                                                                  اكتْب يف ووضوع واحد مّما يأتي

 :ٓكْل الػاعس الٔاشدٕ - أ

ــــر  ــــا ال  ــــتفي ىا أيه ــــىا و اس                                             تنةه
ـــــد با؟مـــــال  ـــــذع م 

ّ
ـــــيم الت ل                                                                                         ف

.                           

 

                                                  ف ــذ ط ــى احىتــا حــل كاصــت الر ــا 
ــــ  راحــــات  ــــتم ب ــــا ســــلاو أن                                                                                                                                                                     ال ن

. 

إبداعًّٔا تتخّدخ فُٔ عً املظامل العجناىٔ٘ ّ االضتعنازٓ٘ يف األزض العسبٔ٘, مربشًا غفل٘ الػباب انتب مْضْعًا  

ِّٔيًا دّز األبطال ّ الػَداء يف حتكٔل اليصس,   مطتفٔدًا مما ّزد يف البٔتني الطابكني.جتاٍَا, مب

 :الػابه٘ )االىرتىت( ىافرٗ تطل ميَا علٙ العامل - ب

ٍنٔ٘ ٍرِ الْضٔل٘, مربشًا اآلثاز اليامج٘ عً ضْء اضتددامَا, مكرتحًا نٔفٔ٘ انتب مْضْعًا تبًّٔ فُٔ أ

 التعامل ّ اليافع فَٔا. 

 

 **انتهت األسئلة**

 
 

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



 

 االضه:                 املـــذاكـــرة التحـــريـــريـــة األولـــى                                                                                                                          

 الػعب٘:                                                     اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                               
 العالم٘:                     (               8102 – 8102) الثالث الثانوي العلمي                                                                                                               

   ال الشاعر مجي  ِ    ال ياف :
 

ٌ  لت اااااار    َّاااااا  . 1                                 ؟ام  ت فاااااا  أال  اا نا ا ااااااا
                          أداااااث   لاااا اش  هًااااا نشاااا ت ض  قاااا  ع اااا  ت       .2
                                        ا ّناااااااا    ااألفداااااااااى تهااااااا ا    يااااااا     .3
                                              لَّمااااااااا عليًااااااااا ا ا  ااااااااات  توالااااااااس  .4
                                       ُ ظلمااااااٌ ظاااااا َّ  ساااااار اش    ل اااااااش يااااااا  .5
َّاااااااا .6                                                          أ َّاااااااا    ا  ااااااااْ ال ت   ليااااااااالش    

.                           
 

                                 ؟ اااااا  هاااااس   ًااااا    ا اااااال أ ااااااا علَّم  اااااو  
                                              ا  ت عّجااااااااا  عالاياًااااااااااا  ع اااااااااوا   للااااااااا ّ  

                                  اصفعااااااااوَّل  اااااااااى  عالااااااااايً    ا ةااااااااام  ال ّ 
                                      شاااااا ٌ   اااااا َّ  شاااااا        (تر َّاااااا   عهًااااااا )

                                  فال ياااااااو يعااااااا ل   و اااااااوٌ   ااااااال األ اااااااو  
َّااااااااا   حتااااااااارَّغ  يًاااااااااا ال اااااااااي ف                                                                  ال ت م

. 

     ( )ل ّ    ا   عشر    ات( 08)                                                                    ا رأ األ يات السا ق ض   َّ اخرت اإل ا   الل ي  : :السؤال األفل  

                                                              . اليص مً الػعس:0

 أ الْطين ب اإلىطاىٕ ج الكْمٕ د االدتناعٕ

 :اخلامظ. فهسٗ البٔت 2

 أ إمَال امللو الظامل ب االضتطالو للظامل ج د للظاملالتْدُّ د أعنال الظاملاضتيهاز 

 : ٙلٔعرب عً معي( هَّْنمت. اضتعنل الػاعس نلن٘ )3

 أ خداع الظامل ب اخنداع الػباب ج دَل الظامل د تَدٓد الظامل

 : ػف اليص الطابل عً عالق٘ ّثٔك٘ بنين. 4

االضتبداد ّ تْالٕ 

 املصائب
 د

االضتبداد ّ قل٘ 

 املصائب
 ج

االضتبداد ّ غدٗ 

 املصائب
 ب

 االضتبداد ّشّال

 املصائب
 أ

 ( ّزد ٍرا املعيٙ يف البٔت:ة عمى شبابهاحتسز األّو. )5

 أ الطادع ب الجاىٕ ج السابع د الجالح

 . مً مسات االتباعٔ٘ يف اليص:6

 أ ّحدٗ املكطع ب الراتٔ٘ ج متاى٘ الرتانٔب د السمص

 : ( تيتنٕ إىل دلالاخلْطب , العنف , الػيظ , عسفهيالهلنات اآلتٔ٘  ). 7

 أ اخلداع ب املعاىاٗ ج اإلصالح د اخلْف

  :ّفل ّزّدٍا يف معذه ٓأخر بأّائل الهلنات ٍْ (تعّجن, وعّوه, يعده)الرتتٔب الصخٔح للهلنات اآلتٔ٘ . 8

َّْل,ٓعدل,تعّذل َّل د مع َّلٓعدل,  ج تعّذل,ٓعدل,مع َّْل,ٓعدل ب تعّذل,مع  أ تعّذل,مع

 درجة( 04أجب عن األسئمة اآلتية: ) :الثان السؤال 
 دزدات( 01)                                                   ما األمساٌ اخلطرياٌ اللراٌ اضتيهسٍنا الػاعس يف البٔت األّل ؟  (1

 دزدات( 01)                                                                          ٓطالب الػباب العسبٕ يف البٔت الجاىٕ؟ ّملاذا؟ مب (2

 دزد٘( 21)                                                                              :ابً خفاد٘ ٓصف ما حّل مبدٓيتُقال الػاعس  (3

 
 
 بأهلـها         و متخ

ُ
 احىتـى 

ْ
 ت ارفـت

ٌ
 أرض

ُ
 خبرابهــا األقــذار

ْ
 ضـت

ٌْ بني ٍرا البٔت ّالبٔت   , ّ بًّٔ إىل أَّٓنا متٔل مع التعلٔل.مً حٔح املضنٌْالسابع ّاش

 الثانيالنموذج 



 

 درجة( 04: )اوأل الفزاغ مبا يناسبه فيىا يأتي, و انكمه إىل ورقة إجابتك :الثالثالسؤال 
 دزدات( 01)   ............. : ل............  مج... ّ مً أدّات التعبري عيُ : ..............الجاىٕ ٍْ :يف البٔت الػالب الػعْز العاطفٕ  (1

 دزدات( 01)                      : ...............................ُ............................  مجالالسابع مً مصادز املْضٔكا الداخلٔ٘ يف البٔت  (2

 دزدات( 01)                      ....... ........................... مجالُ: ......................ىْعُ: ....ّزد يف البٔت الطادع أضلْب إىػائٕ.  (3

 دزدات( 01)                      : ...............................ُمجال... , ............حملطً البدٓعٕ املعيْٖ يف البٔت اخلامظ: ىْعُ: ....ا (4

 دزدات( 01)                  ...............................يف الدالل٘ علٙ: األّلالْازد يف البٔت  (تػفننال الفعل املضازع )أفاد اضتع (5

 درجة( 114: )أجب عن األسئمة اآلتية :الرا  السؤال 
 دزد٘( 21)          . ّالتْضٔح فَٔاَا, ّاغسح ّظٔف٘ الػسح مّس لَا, ثّه( صْزٗ, حّلظفيها الػي َكحتزَّيف قْل الػاعس ) (1

 (دزدات 01)        .             ظاٍسًا ( علٙ أٌ ٓهٌْ الفاعل امسًانعي) باملدح مطتعناًل ًا( رلصْصالعدهدعل نلن٘ )ا (2

 دزد٘( 41)                                                   .   أعسب ما حتتُ خط إعساب مفسدات, ّما بني قْضني إعساب مجل (3

 (دزد٘ 21) .                                        (جتهن(, ّاذنس اضه املفعْل مً الفعل )أغث٘ يف نلن٘: )٘ الصسفّٔا العّلم (4

 دزدات( 01) .                                    (فتية(, ّالتاء مسبْط٘ يف نلن٘: )انتبهعلل نتاب٘ اهلنصٗ األّلٔ٘ يف نلن٘: ) (5

ّْشخس  (6  دزدات( 01) .                                                         ميَا تدسج مً البٔت الجاىٕ ّاحدًٗع٘, اضاليص بكٔه متي

                                                                                                        درجة( 124) :املستوى اإلبداعّي :الثالثالسؤال 
 دزد٘( 81)       انتب فٔنا ٓأتٕ:                                                                                                               (1

ّٔ ػلتغقٔل: ) ّْ٘ ّالكْمّٔالكضآا الْطي ّٕ٘ اٍتناو األدباء العسب يف العصس احلدٓح, فص يف  زّا خٔب٘ املطتعنس الػسب

 (.                                 ضال يف ضبٔل الْدْدو العسب بفهسٗ الّييف مْادَ٘ املعتدًٓ, مربشًٓ متّط دًٓ ثبات احلّلالبكاء فْم أزضيا, مؤّٓ

 :ادتْفٔل شَّىاقؼ املْضْع الطابل, ّأّٓد ما ترٍب إلُٔ بالػْاٍد املياضب٘, مْظِّفًا الػاٍد اآلتٕ: قال الػاعس 

 
ُ
  أهىن

 
  ألف

 
 مر
ْ
 ه

 
ُ
 ذخ  أن ت

 
  بث ا   لىا الفيد

ْ
 إب
 
 ر
ْ
 ه

  
 
 ف ر من أن متيتىا باضىتهاد م وميض

ْ
 ه

 دزد٘( 41)                 :                                                                                  اكتْب يف ووضوع واحد مّما يأتي (2

 .                          داء يف الكساءٗ التنَٔدٓ٘ )الكضآا الْطئ٘ ّالكْمٔ٘( قْل الػاعس بدز الدًٓ احلامد:.     أ

 
ُ
ــــى    هــــى   اجلــــ ء   ي

 
ــــذ  نيا وزهىال

ُ
                                            هــــات

 
ُ
ـــى تنىتـــ  األرض   ل

ْ
ـــت   قال

 
ـــإن  ن

ٌ
                                                                                        ي جـــذ 

.                           
 

  
ٌ
  لنــــــا ابتهــــــا 

 
  وللةــــــاك 

ُ
                                                  إركــــــا 

 
 
  يف

ُ
                                                                                                                                                                    نـــــامىا یآســـــاد ا  ـــــ امليـــــام 

. 

ّٕتتخّد ًامْضْعانتب  ٌٍعً ضْزٓ٘, ّما ٓتضنّي خ فُٔ عً دالء املطتعنس الفسىط ٍ٘ ّقٍٔه ُ مً معا  ًاي, مبّٔضامٔ

 مً تأملو البٔتني الطابكني. ًامل اليت أضَنت يف حتكٔكُ, مطتفٔدالعْا

 :ميَا علٙ العامل الػابه٘ )االىرتىت( ىافرٗ ىطّل.  ب

نٔفٔ٘ التعامل  ًااآلثاز اليامج٘ عً ضْء اضتددامَا, مكرتح ًاالْضٔل٘, مربش٘ ٍرِ ً فَٔا أٍنّٔتبّٔ ًانتب مْضْعا

 اليافع معَا.

 **انتهت األسئلة**
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