
 

الصف: الثالث الثانوي العلمًإجابات امتحان الفصل األول                 ثانوٌة األندلس الخاصة                               
م                    المادة: اللغة العربٌة 8102 - 8102لعام                                                             

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لبلانشبػشجىسططُذح:

يييييييي    د ييييييييو    بيييييييي0ً  .وطنييييييييًت مييييييييا  ل 
ةوال .ميييييييييا رنيييييييييٌ   البيييييييييٌ   لييييييييي8  ِشيييييييييد 
لللللللللل   . 3 رذيلللللللللل  ر      ه    ُ  هللللللللللهرُ ارذيلللللللللل
ر لللللللَر لللللللَر    للللللل  رر.4 فللللللل    وط لللللللَرطو 
ر. 5 لللللللللللل شلللللللللللل      والري   للللللللللللو روالري    
ييييييييي   6 ييييييييي   .      ٌفهيييييييييم  شييييييييي و  روِ يييييييييِ   م 

ييييييييـِم  ييييييييً  ليييييييي  الولييييييييد       ٌ ْ  ال  وِجييييييييرا
نً  يييييييييييا ة البيييييييييييٌِ     شيييييييييييد   وجيييييييييييد  

ُ ر جر وف للللللل   ر للللللل  ر  للللللل  ن  لللللللَر  للللللل    أ  
ر    لللللللللل وذ ر لللللللللل   رذيف  ُ ري  ِهللللللللللن   ذي ك لللللللللل 

ُ ر  ي تللللللللللللللللُ ر الر لللللللللللللللل ر رذي للللللللللللللللُ
ِْ انفييييييييييرد   و ييييييييييدُّ  ٌيييييييييي  بييييييييييالر 

ش   ر      
 

درجة( )لكلّ إجابة صحيحة عشر درجات( 0ٓأوالً: اقرأ األبيات السابقة، ثمَّ اختر اإلجابة الصحيحة: )  
.انفكشحانؼبيخنهُضانغبثك:ٔ  

آالوانغشثخثبنجؼذػٍ ط انفشحثبنغشثخ د فشاقاألهمواألدجخ
 انىطٍ*

انذٍُُإنًاألطذلبء ة
 وانىطٍ

 أ

.فكشحانجُذانخبيظ:ٕ  
ػّضحَفظانشبػش

 ورشفُّؼه*
ػضحانىطٍلىح د

 وإًَبٌ
 أ اعزغالوانشبػشنهظهى ة اإلدغبطثبنغشثخانذائى ط

.يٍدوافغانهجشحنذيانشبػشفٍانجُذانضبٍَ:ٖ  
انشصقطهت ة طهتانؼذل ط ضُكانؼُش* د طهتانغًُ  أ 

.ثذاانشبػشفٍانجُذانضبٍَ:ٗ  
 أ ساضُبً ة يغزغهًبً ط يزفبئالً د عبخطبً*

.)انًؼبَبحيٍأطُبفانشمبء(وسدهزاانًؼًُفٍانجُذ:٘  
 أ انضبنش ة انشاثغ* ط انضبٍَ د انغبدط

.أثذيانشبػشفٍانجُذانضبنش:ٙ  
سغجزهفٍانخالصيٍ

 انظهى
َذيهػهًفشاق د

 األدجخ
سغجزهفٍانؼىدحإنً ط

 انىطٍ*
 أ سغجزهانًهّذخفٍانغًُ ة

.رشرُتانكهًبد)اَفشد،دشذ،شّذح(وفكوسودهبفٍيؼجىَأخزثأواخشانكهًبد:7  
 أ شّذح، اَفشد،دشذ ة اَفشد،شذَّح،دشذ ط دشذ،اَفشد،شّذح د دشذ،شّذح،اَفشد*

:)يٍدسطسعبنخانششق(اعزفذمأيشهب.أصشانشهىادانغىدإرايب8  
َمطخاَطالقفٍ د انؼجشثبنىطٍويمذساره

 انذُبح
 أ انؼجشثُزبطانؼمم* ة يظذسفشحوعؼبدح ط

 درجة( 0ٓثانياً: أجب على األسئلة اآلتية: ) 
.هبددنُهٍُيُهَضجزبٌرنك.. ٔ ٌّ  دسجبد(ٓٔ)اَزًبءانشبػشإنًوطُهفٍانجُذاألولػًُكلى
 حٍٛ جؼم افزقبد انٕطٍ ٚزًبَ ٔأنًبً. -حٍٛ جؼم انٕطٍ ثًكبَخ األة نذّٚ.  -
انشبػشػهًانشغىيٍكضشحانُبطدىنهفٍانجُذانغبدط؟ونًبرا؟) . ٕ دسجبد(ٓٔثَىَُذظُّ
ّ نى ٚجذ يٍ ٚفٓى شكٕٖ سٔحّ.ألَ -ٚحّس ثبنؼضنخ ٔانٕحشخ ٔانٕحذح. -
ٍِ                  لبلأثىانفضمانىنُذ:.ٖ ٍِ     ٚب نٛزُٙ نى أكٍ ٔانجٍٛ نى ٚك دسجخ(ٕٓ)يب انًُٕد إال فشاُق األْم ٔانٕط
 وثٍُّإنًأَّهًبرًُميؼهاّلً.انًضًىٌ، دُش يٍ انُضّ انضبٍَيٍ وانجُذ انجُذ هزا ثٍُ واصٌ-
 جعل أبو الفضل البين موتاً، بينما اكتفى صيدح برفض الغربة والبين. -كال الشاعرين يتحدث عن الفراق.  -
أميل إلى صيدح ألنه بّين سبب الغربة القسرية، بينا اكتفى أبو الفضل بالسخط على الغربة والحياة فيها. -

 دسجخ( 0ٓ)إجابتك: امأل الفراغ بما يناسبه فيما يأتي، وانقله إلى ورقة -ثانياً: أ
انغبنتفٍانجُذانخبيظهى:ٔ ٍّ  درجة( 81).شبػش ٚشجٗيضم:رشاكٛتويٍأدوادانزؼجُشػُه:االػزضاص.انشؼىسانؼبطف
ٌ ة  ً البٌ  الثانً: 8 درجا (     01)                                 البين.مثل:  تكرار الكلمات.. م  مصادر المو ٌقا الداخل
. نو  :  .  3ً  درجا ( 01)حشد # انفرد.                               مثال : طباق. البٌ  ال ادس م    بدٌعً معنوي 
ـِم  ً  ل  الولد( الداللة  لى:4    ٌ ْ  ال  دسجبد(ٓٔ)ثجبد انجشاح ٔاٜالو. .   اد ا  عمال الجمل اال مٌة )ِجرا
 دسجبد( ٓٔٔاٜرٛخ:   ) أجت ػٍ األسئهخ  -ة
هب،واششحوظُفخانششحوانزىضُخفُهب.)هل در  الدهر  .فٍلىنه:)ٔ ًّ دسجخ(ٕٓ(طىسح،دهّههب،صّىع
 اسزؼبسح يكُٛخ. شجّ انذْش ثإَسبٌ ٚذس٘، حزف انًشجّ ثّ ْٕٔ اإلَسبٌ، ٔأثقٗ ػهٗ صفخ يٍ صفبرّ.-
ؼُٗ سفض انغشثخ انقسشٚخ، يٍ خالل رشجّٛ انذْش ثإَسبٌ ٚذس٘، فأقُؼذ انًزهقٙ ٔظٛفزٓب: ششحذ انصٕسح ٔٔضحذ ي -

 ثصذق انًؼُٗ.
 دسجبد(ٓٔ)  المة إ را   لمة ) بً(  ً البٌ  األولت  ر ٌة  م  صلٌة؟ ولماذا؟ .ٕ
ب أضٛفذ إنٗ ٚبء انًزكهّى.- أصهٛخ. ألََّٓ



 

فبًثـ)ال(.).اجؼم)انؼىٖ دسجبد(ٓٔدحإنًانىطٍ(يخظىطبًثبنًذحثأعهىة)َِْؼَى(،ػهًأٌَكىٌانفبػميؼشَّ
 َؼى انقشاُس انؼٕدح إنٗ انٕطٍ.-
 دسجخ(ٖٓأػشةيبرذزهخظّإػشاةيفشداد،ويبثٍُلىعٍُإػشاةجًم.) .ٗ
ٌٍ يُصٕة...   -يجزذأ يشفٕع.... شذح: - ّق(: فٙ يحم سفغ خجش.  -أشذَّ: يفؼٕل ثّ ثب ٚشجٗ: فؼم يضبسع يجُٙ  -)فشَّ

 َيٍ: اسى يٕصٕل يجُٙ فٙ يحم سفغ فبػم. -نهًجٕٓل يشفٕع ... 
 دسجبد(ٓٔ)   ما العلة الصر ٌة  ً  لمة: )ٌرجو(ت وما نوع اال م المش ق )مهجر(؟                                   .٘
 اسم مكان. - إعالل بالتسكين. -
 درجا ( 01.  لل   ابة الهم ة األولٌة  ً  لمة: ) د و (ت واأللف  ً  لمة: )در (.                                   )6
 ألف ثالثة أصلها ياء. -همزة قطع؛ ألنها حرف المضارعة.  -
دسجبد(ٓٔنخبيظوادذحيُهب.).صخشانُضثمُىيزُّىػخ،اعزخشطيٍانجُذا7
ػضح انُفس -
ػهًنغبٌانجطهخيبَأرٍ:)8 ٍّ  دسجبد(ٓٔ.وسدفٍسواَخ)ديشكَبثغًخانذضٌ(نهكبرجخأنفخاإلدنج

 كُذأطغشأخىرٍانضالصخ،وكبٌأثٍَشهذنٍأيبيهىأٍَُّأكضشهىاجزهبداًوأنًؼهىركبًء،وإٌأََظالأََظأثذاًَىو
 .اَزهذانغُخانذساعُّخوَجذذإنًانّظفانشاثغ،ػذدَىيئزانًانجُذأدًموسلخػاليزٍانزٍرشُشإنًأٍََُّجذذثذسجخجُّذجّذاً

بوسدفٍانًمزطفانغبثك.وّضخانطشَمخ- ًّ  انزٍارجؼزهبانكبرجخفٍرمذَىانشخظُخ،صّىوّضذهبي
 الطريقة التمثيلية باستخدام ضمير المتكلم؛ كقولها: أخوتي، أبي، أنَس، نجحُت .... -

 درجة( ٕٓٔالمستوى اإلبداعّي: )ثالثاً: 
 درجة(  21)                                                       . ا     ً المونوع اآل ً:                                   0

فُّذدواثجشائىانؼذّوانظهُىٍَ،وػجّشواػٍانفشدخُدظُذلضُخفهغطٍُثبهزًبواألدثبءانؼشةفٍانؼظشانذذَش،قٛم: )
رزهتإنُهثبنشىاهذانًُبعجخ،يىظِّفبًَبلشانًىضىعانغبثك،وأَّذيب ثبَزظبسرششٍَ،ورفبءنىاثجُمانًمبويخولذساره(.

  َضاسلجبٍَيخبطجبًديشك:لبلانشبػشانشبهذاِرٍ:
؟                                             ٍُ ِ رششٚ ٌَّ ٔجِٓك أحهٗ    ثكثٍٛش، يب سشُّ ٍُ إ  جبء رششٚ

 د(.0انخبرًخ: ) -د( 0انًقذيخ: ) - .ٔ 
 انفَِكش:  -
 : يحًٕد دسٔٚش: )انًقطغ انثبَٙ أٔ انثبنث(.انؼذّوانظهُىٍَفُّذدواثجشائى.ٔ
 انفشدخُثبَزظبسرششٍَ:َضاسلجبٍَ..  ٕ
 : سليمان العيسى: أطفال تشرين....انزفبؤلثجُمانًمبويخولذساره.  ٖ
 دسجبد(.  ٓٔنكّم فكشح: ) -
 دسجبد(. ٓٔنكّم شبْذ: ) -
 دسجخ(.  0ٔفكشح انزٕظٛف يغ انشبْذ: ) -
ع: نهًُٓج انؼقهٙ ) 0ٔسهٕة: نأل - ّٙ )0دسجخ، رُٕصَّ  د(.ٓٔد( ٔنألسهٕة انهفظ
ٛبً يٍ األخطبء. )ٚحزف خًس دسجبد نهخطأ فٙ فكشح انزٕظٛف ٔشبْذْب(. - ُبل انطبنت دسجخ فكشح انزٕظٛف إال إرا ركش انشبْذ خبن  ال ٚ
( رحزف دسجخ، ػهٗ أال ٚزجبٔص انحز - ّ٘ ّ٘ أٔ َحٕ  ف دسجخ انشبْذ.نكّم خطأ فٙ انشبْذ )نغٕ
 ُٚحزف نهطبنت دسجزبٌ إرا أغفم اسى انشبػش أٔ أخطأ فّٛ. -
- . ّٙ                            ُٚحزست انخطأ اإليالئٙ يشح ٔاحذح، ٔرحزف دسجخ نكّم خطأ، ػهٗ أال ٚزجبٔص انحزف دسجخ األسهٕة انهفظ
ا يأتي:                                                                               ( 8  درجة( 41)اكتْب في موضوع واحد ممَّ
إَهُبأثٍيبضٍ:جبءفٍانمشاءحانزًهُذَخ)انغشثخواالغزشاةفٍاألدةانًهجشٌ(لىل- 

َِٓك ػُِّٙ     يب أَب فَحًخٌ   ْم ثِْٕج ًِ   ٔال أََذ فشقــذْ ٚب أخٙ ال رَ
ُّ ٔانصذّ   أََذ يثهٙ يٍ انثشٖ ٔإنّٛ   فهًبرا ٚب صبحجٙ انزِّٛ

 اكزتيىضىػبًرزذذسفُهػٍانشعبنخاإلَغبَُّخنذيأدثبءانًهجش،ورطهّؼهىإنًدُبحيضهًالدشوةفُهبوالخظبو
 ،يغزفُذاًيٍرأيهكانجُزٍُانغبثمٍُ.

د(ٓٔانًقذيخ ٔانخبرًخ: ) .
 د(.ٓٔ: )انشعبنخاإلَغبَُّخنذيأدثبءانًهجش-
 د(.ٓٔ: )رطهّؼهىإنًدُبحيضهًالدشوةفُهبوالخظبو-
.ٓٔنألسهٕة: )- ّٙ  د(. َصفٓب نهًُٓج انؼقهٙ، َٔصفٓب نألسهٕة انهفظ

ت ٌن ع  األ قاد م  النفوِست وٌنشر  الو اق  بٌ  الناس(.  . ً  راقُّ   ٌل: )اال  ذار   لو  إن ان
    مونو اً  ً القول ال ابقت مبٌناً  همٌة هذا ال لو ت و ثره  ً بناء النفس والمج مع.ا  -
د(ٓٔانًقذيخ ٔانخبرًخ: ) .
 د(.ٓٔ: ) همٌة هذا ال لو  -
 د(.ٓٔ: ) ثره  ً بناء النفس والمج مع-
.ٓٔنألسهٕة: )- ّٙ   د(. َصفٓب نهًُٓج انؼقهٙ، َٔصفٓب نألسهٕة انهفظ

 ...................................................ان ه  األ ئلة...................................................
 


