
 

 االضه:                       االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

 ثالخ ضاعات املدٗ: ,دزد٘ 600الدزد٘:                      اللغـــــــــــة العربيــــــة                                                                                                                              
 التازٓذ:               (          9191 – 9102) األدبيالثانوي  الثالث                                                                                                              

    قال الشاعر جورج صيدح :

                        زلينينينينينينينينأ ي  ينينينينينينينين   ي ينينينينينينينين   وطينينينينينينينين   ينينينينينينينين . 1

                     شينينينينينينينينينينينين   لينينينينينينين    الينينينينينينين ن ينينينينينينين    ينينينينينينين أ  . 2

                   فتجش ينينينينينينينيناأ  الــينينينينينينينين   ينينينينينينينينينينينينين    ا ـينينينينينينينين   .3

                           ينينينينينينينين     ينينينينينينينينين جٍ  ط  حينينينينينينينينأ وطينينينينينينينين   .4

                     قينينينينينينينينينينينينينين     ينينينينينينينينين غ    لـينينينينينينينينين      ينينينينينينينينين  ا  . 5
  

                 (  قلينينينينينينينينين  ال لينينينينينينينينين  ال تينينينينينينينينين   جينينينينينينينينين ا   و) 

                            الينينينينينينينينين ن يشينينينينينينينينينينينينينينين   سينينينينينينينينينينينينينينين   وجينينينينينينينينينينينين    

                         اينينينينينينينينينينين ا    ينينينينينينينينينينينينينينْ  الغـينينينينينينينينينينين و ق  ينينينينينينينينينينين    

ـ  ينينينينينينينينينينينين ْ    ـ  اـينينينينينينينينينينينين      ينينينينينينينينينينينينينينينينينينين ا  ال                                  ي  هينينينينينينينينينينينين

 فـلينينينينينينينينينينين  لقاـتينينينينينينينينينينينـ  سينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينين   الينينينينينينينينينينينين   ْ 
 

 أواًل: اقرأ األبيات السابقة، ثمَّ اخرت اإلجابة الصحيحة:   )08 درجة( )لكّل إجابة صحيحة عشر درجات(
 دْزج صٔدح مً غعساٛ : (1

 أ + ج د السابط٘ الكلنٔ٘ ج العصب٘ األىدلطٔ٘ ب املَذس الػنالٕ آ

 الفهسٗ العام٘ لليص الطابل : (2

 فسام الْطً ّآالو الػسب٘ د تصْٓس آالو الػسب٘ ج ذزّٗ االىتناٛ للْطً ب مسازٗ فسام الْطً آ

 :(املعاناةاآلتٔ٘ ال تيتنٕ إال جمال )ّاحدٗ مً الهلنات  (3

 الػيٙ د غدٗ ج الٔته ب دساح آ

 مً مسات األدب االتباعٕ يف اليص الطابل : (4

 الْحدٗ املكطعٔ٘ د اللذْٛ إىل الطبٔع٘ ج الراتٔ٘ ب دصال٘ األلفاظ آ

 ٓعهظ الػاعس يف ىصُ قطٔ٘ : (5

 ّطئ٘ د ذاتٔ٘ ج إىطاىٔ٘ ب قْمٔ٘ آ

 البٔت الجاىٕ أّىُ تػّسب بطبب :أّند الػاعس يف  (6

 الطعٕ ّزاٛ اهلدف د اىكطاع زشقُ يف الْطً ج املصاٜب يف الْطً ب املصاٜب اليت حّلت علُٔ آ

 ( يف البٔت اخلامظ ٍْ: طّوَحاملعيٙ الطٔاقٕ للفعل ) (7

 أعاَد د أمطو ج أحاط ب زمٙ آ

ّْز الػاعس يف البٔت اخلامظ قطْٗ جمتنع الػسب٘ الرٖ حيطدِ  (8  علٙ :ص

 غْقُ لْطيُ د ىبْغُ ّلكن٘ عٔػُ ج لكن٘ عٔػُ ب ىبْغُ آ

 ثانيًا: أجب على األسئلة اآلتية:

 دزدات 11                                  .ّصل الػاعس إىل ذزّٗ االىتناٛ للْطً يف البٔت األّل, ّّضح ذلو (1

 دزدات 11                                   ّّضح معَسًا مً معاٍس معاىاٗ املػرتب يف البٔت السابع. (2

 ذقذفنٍ قال الػاعس ىطٔب عسٓط٘ : (3
َ
 األرض

ُ
 عنها أجىب

ُ
 هلا ركثٍ وأظعانٍ تعدخ

ُ
 حثثد

ً
                                         مىن

 دزد٘  21                        .ّاشٌ بني ٍرا البٔت ّالبٔت الجالح يف اليص الطابل مً حٔح املطنٌْ

قنا  اغسح البٔت اآلتٕ غسحًا ّافًٔا : (4
ّ
هز الذٌ فز

ّ
ق روحًا عن جسد؟!  هل دري الد

ّ
ه فز
ّ
 دزد٘ 21                        أن

 دزدات 5                                    ا.شخس اليص بالكٔه املتيْع٘ , اضتدسج مً البٔت السابع ّاحدٗ ميَ (5

 يناسبه وانقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:امأل الفراغ مبا  -أ  

 دزدات 11   ......................مجال  ,........................... , أداتُ ...............الػعْز العاطفٕ الرٖ جتلٙ يف البٔت األّل ٍْ .. (1

 دزدات 11                       ..............( يف الدالل٘ علٙ ..................................جتّشمُتأفاد اضتعنال الفعل ) (2

 دزدات 11                                            ......................ىْعُ  ..... .................يف البٔت األّل أضلْب إىػاٜٕ ٍْ  (3

 



 

  أجب عن األسئلة اآلتية : -ب

 دزدات 11      .ىْعُيف البٔت الجالح حمطً بدٓعٕ لفعٕ, حددِ ّاذنس  (1

 دزد٘ 31                 .( صْزٗ حللَا ّمّسَا ّاغسح ّظٔف٘ التكبٔح فَٔاسّم احلسديف قْل الػاعس : ) (2

 ثالجًا التطبيق و قواعد النحو واإلمالء :
 امأل الفراغ مبا يناسبه وانقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي  -أ

 دزدات 11                   ......................ألىَا ..... .................( ٍٕ ضاقالعل٘ الصسفٔ٘ يف نلن٘ ) (1

 دزدات 11                   ......................( ألىَا جتّشمُتّمبطْط٘ يف )..... .................( ألىَا شّدةُنتبت التاٛ مسبْط٘ يف ) (2

 دزدات 11 .....ّفل ّزّدٍا يف معذه ٓأخر بأّاٜل الهلنات ٍْ ( مهجر,  جراح,  لقمتهالرتتٔب الصخٔح للهلنات )  (3

 عن األسئلة اآلتية : أجب -ب
 دزدات 11                  .( خمصْصًا بالرو علٙ أٌ ٓهٌْ الفاعل مطترتًاالغربةادعل ) (1

 دزدات 11                  .اضتدسج مً البٔت األّل ميادٚ ّحدد ىْعُ (2

 دزدات 11              ( مطتددمًا صٔػ٘ ما أفعلُ!فارقُت وطينيف اجلنل٘ اآلتٔ٘ )تعّذب مً الفعل الْازد  (3

 دزد٘ 61                .أعسب ما حتتُ خط إعساب مفسدات ّما بني قْضني إعساب مجل (4

 قّطع عسّضًٔا الػطس اآلتٕ ّضّه حبسِ : ) (5
ْ
 الـحسد

ُّ
 دزد٘ 31                 (فعلً لقمرِهِ ســــــــــم

 رابعًا : الرواية واملطالعة واملنهج النقدي:
 قال الػاعس ىطٔب عسٓط٘:

ـــدج  ــــ  واح ـــاجز ـو نـســـــــ ـــا اجه                                             أن
ـــذفنٍ ـــىب األرض ذق ـــا أج  عنه

ُ
ـــدخ                      تع

ــــا ـــامٍ ـ مـارتهــــ ـــاي مق  أت
ْ
ـــا  أ                                                                                         م

.                           
 

                                                 ذســـري ســـريٌ وأنـــزي رهـــن أو ـــانٍ 
ـــانٍ  هلــا ركثــٍ وأظعــــــ

ُ
 حثثــد

ً
                     مــىن

ـــار ــــانٍوـ مش ـــٍ و ـــــــــــ
ّ
                                                                                                                                                                    قها حث

. 

 دزد٘ 21 .متجٔل ذلو املعذه ملهيْىات الالغعْز( , ّادزع املعاناةغّهل مً ألفاظ اليص الطابل معذنًا جملال ) (1

 دزد٘ 21                   ما ضبب املعاىاٗ يف املدىٔ٘ الػسبٔ٘ ؟ (2

 دزدات 15                  ؟ 1967نٔف أصبخت املكاّم٘ بعد ىهط٘  (3

 خامسًا املستوى اإلبداعي:

 دزد٘ 121                             التعبري األدبي : -أ

ـ  ا   ط ل  الشـ    حتق ـ ا ستقالل ،  ؤك ين ث  ت اــ ، و ـ   ين شغلأ ) القض ي  ال طـ   والق     اهتا م األ   ء ، فتغ

 ىاقؼ ّاضتػَد مْظفًا قْل الٔاشدٕ :......  (جب ائ  الص  يـ  ، حم   ن ي ـ ء األ   للتغ ري

ــىا لشــ ن م
ّ
                               تــاي َــا قىمنــا هث

.                           
 

  
ُ
 ـــــة

ُ
                                                  ف ـــــم ذنـــــادَ م األبـــــعار وا 

. 

 دزد٘ 61                              اكتب يف واحد من املوضوعني اآلتيني : -ب

  قال الصٍاّٖ:   (1

                           فرُـــــــح  ومـــــا راتنـــــٍ     ـــــزارج  -1
ـــــارق   -2 ـــــ      كث ـــــح اار ـــــا فص                                  وم
 تلــــــدج   -3

ّ
 للّــــىر ـ كــــل

يف
                                                                                        هلــــم ألــــز

.                           
 

ـــــل  
ّ
 ذؤم

ُ
ــــــــل

ّ
                   رـــــــــــ حًا و  ذر م

 
ُ
ز الـــذٌ لـــُ  َه ـــل

ْ
 تـــالق 

َ
ب
ّ
                     َــــز

 
ُ
ـــل
ّ
ـــل مـــن أ ـــــــــماعهم مـــا ـث

ّ
                                                                                                                                                                    ـث

. 

 حّسز أبٔات الّصٍاّٖ الطابك٘ مساعًٔا امليَذّٔ٘ املّتبع٘ يف حتسٓس اليصْص, ّمهتفًٔا باملطتْٚ الفهسٖ.               

 .قطٔ٘ فلططني قطٔ٘ حّل غعٍب يف أزضُ (2

**انتهت األسئلة**

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


