
 

 االضه:                 املـــذاكـــرة التحـــريـــريـــة األولـــى                                                                                                                          

 الػعب٘:                                                     اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                               
 العالم٘:                    الدوام الصباحي (0202 – 0202) الثالث الثانوي العلمي                                                                                          

 :عنر أبو ريشةقال الشاعر 

                                             اسااااا ي (تيَااااا )ياااااا عااااار   ا ااااا   .1 
                                         رماااااااا   وقَاااااااا  حفياااااااَة تااااااار لاااااااً  .2
                                                    عاااااار  ط ا اااااا   ااااااا ط ا    اااااا    ياااااااا .3
                                           ن يااااااااااا لاااااااااا     يااااااااااا الو ااااااااااا                  .4
عااااااا                                                                                           ياااااااا عااااااار   ا ااااااا  ح اااااااي  .5

.                           

 

                                                  الاااااااااااشَِ  ذياااااااااااولط ااااااااااا  مااااااااااا اىييا  
                                                    أباااااااااّ  ارٍّباااااااا ما ح اااااااا  ْرطَّاعطلاااااااااه ت اااااااا 

                                                     ا  اااااااااا ِ  جااااااااااو باااااااااااع ما  اااااااااااالط  
  مشاااااااااااييا  اااااااااااو  ٍااااااااااااو الياااااااااااو                                                                    

ٌْ أر  ا ااااااااا  اىجيااااااااا  يع ااااااااا   بااااااااا                                                                                                                      أ
. 

 درجة( )لكّا  جابة عشر درجات( 66)                                                                    اقرأ األبيات ال اب ة، ثه  اخ  اإلجابة الص ي ة: :ال ؤال األ ل  

                                                                         : ( ٍْامللتقىمجع كلن٘ ). 1

 أ امللتكٌْ ب امللتكني ج امللتكٔات د املالقٕ

 : بدا الػاعس يف اليص الطابل. 2

طً د كل ما ضبل صخٔح  أ البطْ٘لمعتصًّا باليصسّ   ب الْطً مكدِّزًا أبياء ج ممّذدًا أزض اْل

  الفكسٗ العام٘ لليص الطابل ٍٕ:. 3

 أ االعتصاش باليصس ّ التػّيٕ بالْفاء ّ التضخٔ٘ ب الْفاء ألدلاد الْطً ّ تساثُ

 ج االعتصاش بالّيصس ّ فضح خداع االضتعناز د التػّيٕ بأحطاب األبطال ّ أىطابَه

  يف البٔت:دّلد الػاعس األزض ّ أبطاهلا  .4

 أ األّل ب الجاىٕ ج الجالح د السابع

  ( دلٔل علٙ:أرى اجملد انثنى يعتّز بييف قْل الػاعس ) . 5

 أ التبإٍ بالفتْحات اجملٔدٗ ب اإلغادٗ بالتضخٔ٘ ّ الػَادٗ

 ج تكدٓس اجملد أبياء الْطً د زفض اخلضْع أماو زغبات اليفظ

  يف الّيّص الطابل:مّما أضَه يف حتكٔل اليصس ّ اجلالء . 6

 أ الْفاء لألٍل ّ األحطاب ب التضخٔ٘ ّ الْفاء ّ البطْل٘

 ج االعتصاش بأدلاد املاضٕ د الْفاء لعَْد اجملد امليتظسٗ

                                                                                                                           درجة( 54) أِجب عن األسئلة اآلتية: :الجاى ال ؤال 

 (اتدزد 01)                                مً فَنك البٔت السابع, ما الرٖ قّدمُ األبطال للخسٓ٘؟ ّ ما طسٓكَه يف ذلك؟      (1

 (اتدزد 01)   يف البٔت الجالح ضبب ّ ىتٔذ٘, ّ ّضخَنا.                                                                                  (2

 على: ٓكْل الػاعس يف الكصٔدٗ ذاتَا (3
َّ
 فنن لف

ُ
 اخلطة

َ
ىرِك

ُ
غضةِ     ت

ُ
 شعٍة ه

َ
 دزد٘(        21)                             سهوه أشراخ

هــىا واسرفٍقــذٌثه: ّ قال الػاعس الٔاشدٕ
ُّ
 ـــىا أٌ

ُ
  فقد طوى اخلطة حىت غاصد الرمة         ا العرب

  املعيٙ.مً حٔح  نيّاشٌ بني ٍرا البٔت-

 (اتدزد 5)            شخس الّيّص بالكٔه املتيْع٘, اذكس قٔن٘ ّاحدٗ بسشت يف البٔت األّل.                                       (4

 



 

 درجة( 64: )امأل الفراغات األتية مبا يناسبها فينا يأتي, و انقلها إىل ورقة إجابتك :الجالحال ؤال 
 دزدات( 01)  ............  مجال: ................. ّ مً أدّات التعبري عيُ:.............  الجاىٕ :يف البٔت الرٖ جتّلٙ الػعْز العاطفٕ  (1

 دزدات( 01)                 الجالح أضلْب إىػائٕ ٍْ : ...........................    ّ آخس خربٖ ٍْ: ...........................    يف البٔت  (2

 دزدات( 01)                             .( يف البٔت الجاىٕ الدالل٘ علٙ ..................................أبّيأفاد اضتعنال الصف٘ املػبَ٘ ) (3

  أِجب عن الشؤال اآلتي:           

ال: ٓكْل الػاعس يف الكصٔدٗ ذاتَا            
ُ
ةِ     شرف الىثثحِ أى ذرضً الع

َ
غل
ُ
 أم مل ٌ

ُ
 الىاثة

َ
لِة
ُ
  غ

 دزد٘( 21)                         .فَٔا  التْضٔحّ الػسح ّظٔف٘  ّّضح  ّضهِّ ىْعَا, ثهَّ (, ترضى العال)حلل الصْزٗ البٔاىٔ٘ اآلتٔ٘  (1

 أِجب عن األسئلة اآلتية:            

 دزدات( 5)         ( فعٌل مصدزِ ........................................                                                                        انثنى) (1

 دزدات( 5) ىَا ..........................................                                                  ( ألعّ  كتبت التاء مسبْط٘ يف كلن٘ ) (2

 دزدات( 5) ( يف معذه ٓأخر بأّائل الكلنات ..........................................                            ا     زلد معيٙ كلن٘ ) (3

                                                                                                        درجة( 70: )القواعد و التطبيقات اللغوية : الرابعال ؤال 
 دزدات( 01) ( رلصْصًا باملدح علٙ أٌ ٓكٌْ الفاعل امسًا ظاٍسًا معّسفًا بـ ) ألـ(.                        ا  ادعل كلن٘ ) (1

 ادعل االضتجياء التاو املجبت ىاقصًا ميفًّٔا يف اجلنل٘ اآلتٔ٘: (2

 دزدات( 01)       ( مساعًٔا الضبط بالّػكل.                                                        اس عّ  األبطال لالى صار  اّل  اح ًا)

 دزد٘( 51)             أعسب ما حتتُ خّط إعساب مفسدات, ّما بني قْضني إعساب مجل.                                         (3

                                                                                                        درجة( 20: )القراءة و املطالعة :اخلامسال ؤال 
 ( للكاتب٘ زلاح العطاز, أدب املقاومةمً خالل قساءتك دزع ) (1

 (٘دزد 21)                    ّّضح الدّز الرٖ تساِ الكاتب٘ لركسٓات األّم٘ يف فلططني                                           

                                                                                                        درجة( 150املشتوى اإلبداعي: ) : ال اد ال ؤال 
اغرتار الفتًة بإصالحات املصتبديً,  تياول األدباء العرب القضايا الىطيًة و القىمًة بطابع إىصاىٌ, فاشتيكرواقٔل: )أ. 

 (.فاضحني خداع املصتعنر الػربٌ على أرض الىطً, مؤكديً ثبات احلق و صنىده يف وجه املعتديً

 دزد٘( 011ىاقؼ املْضْع الطابل, ّأِّٓد ما ترٍب إلُٔ بالػْاٍد املياضب٘, مْظِّفًا الػاٍد اآلتٕ:                        ) -

 احلضــارج فارمتــد: خري الدًٓ الصزكلٕٓكْل الػاعس 
ّ
 و جٌـــىد         خدعــىك ٌـا أم

ٌ
 جتٌــً علٍــل فٍالـــق

 
 دزد٘( 41)                                                                                                  :املىضىعني حد مًوااكتب يف ب.            

  :ٓكْل الػاعس معسّف السصايف (1

ـــاٌرنن                               غ
َّ
ـــ  ـــا م ـــن فٍه ـــىا العل ال جتعل

.                           
 

ــال   ــر  العو ــال ٌٌ ــٌاً علو ــىا ال و
ّ
ــ  عل                                                                                                                                                                    ت

. 

عػسٗ أضطس تتخّدخ فُٔ عً أٍنٔ٘ زبط العله اليظسٖ بالتطبٔكٕ, مربشًا دّز األضسٗ ّ  مبا ال ٓصٓد علٙاكتب مْضْعًا  

  , مطتفٔدًا مً معيٙ البٔت الطابل..املدزض٘ يف تْدُٔ األبياء إىل ذلك

عػسٗ أضطس تتخّدخ فُٔ عً أٍنٔ٘ الكساءٗ ّ املطالع٘ عً املطتذدات احملٔط٘ بعامليا,  علٙ اكتب مكااًل مبا ال ٓصٓد  (2

 .شًا دّز األضسٗ ّ املدزض٘ يف تْدُٔ األدٔال إلَٔامرب

 **انتهت األسئلة**
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