
 

 االضه:                 االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

                                                                                                                            و ىصف ضاعتـاٌ املدة: ,دزدة 400الدزدة:                            اللغـــــــــــة العربيــــــة                                                                                                                                
 التازيخ:    (        0202 – 0202) العلنيالثانوي  الثالث                                                                                                              

 :سليمان العيسىالشاعر  قال

                                        مل يرنتتتتتتَّق   تتتتتت َّقي السَّتتتتتتي  تعبتتتتتت      .1 
                                            أيَّتتتتتتاه   تتتتتتا ؟مَّتتتتتت   ا  تتتتتتا     ا تتتتتت      .2
                                          (علتتتتتتى أ تتتتتت ا  ا أ ل  )قتتتتتتخ لل  تتتتتت  ه  . 3
                                                     عهتتتتتتاعرْف تتتتتتا نيتتتتتت    قتتتتتتخ للتتتتتت ا  .4
                                                        ا تتتتت لق ؟ تتتتتا   تتتتترَّ  أ تتتتتر   أتستتتتتمعي   . 5

                          . 

 

                                       أهضتتتتت  اتتتتت    الستتتتتي   مل تتتتتت ل   ليلتتتتت     
                                                       الطريتتتتتتل  هايتتتتتتاط التتتتتت َّ  الب ط تتتتتتخ علتتتتتتى 

                                             تتتتتتي ال تتتتتتكيَّ   فيتتتتتتا أ تتتتتت ا   ا ا تتتتتت عل  
                                                                                                    ا هض   اغ ستتتتتتخ  فاستتتتتتل نتتتتتتشه  الشتتتتتتها    
                                                                علتتتتتتى ا بتتتتتتخ   عكتتتتتت  ًا تتتتتتا  ال عرس تتتتتتو 

. 

 أ اًل:أ-  اقرأ ا بياط السابكة   مَّ ا   اإل ابة ال حيحة:   )60  ه ة( )لهّخ إ ابة احيحة عشر  ه اط(
 :  ؟  الثا   را ف نلمة )أ ل( يف البي  . 1

 أ الكوة و الػدة ب املاضي ج احلاضس د الفسام و البعد

 :؟  العا ة لل ص السابلالفهر  . 2
 أ االعتصاش بالتضخيات و تأنيد اضتنسازية املكاومة ب املعاىاة مً ىهطة حصيساٌ

 ج التػين باألعساع و االحتفاالت د يف احلياة أثس املكاومة

 :ب ا الشاعر يف ال ّص. 3

 أ مؤندًا اضتنسازية احتفال األمه يف الػسبة ب مؤندًا اضتنسازية املكاومة و متذاوشًا آثاز اليهطة

 ج حصييًا على تساب األدداد د معتّصًا بأمساء الػَداء

 : أن يظهر يف البي  الثا   أها  الشاعر . 4

 أ وحدة أمساء الػَداء ب اختالف أمساء الػَداء ج وحدة بطوالت الػَداء د وحدة أمساء الػَوز

 :فهر  البي  الثالث ؟ . 5
 أ املعاىاة مً الصكيع و األصكاع ب املعاىاة مً شمً االضتطالو

 ج اغتعال ذل املاضي د الدعوة إىل اىتفاضة األبطال على شمً االضتطالو

 :املذ؟ب  ي  اتهال ّص اتباع  . 6

 أ صالة األلفاظد ب متذيد الطبيعة ج األلفاظ اهلامطة د اليظسة التػاؤمية

  ه ة( 45) أ ب على ا سئلة اآلتية:  - 

 (اتدزد 01)                            ؟                                بدا الػاعس متنّطهًا باملكاومة يف البيت األول, وّضح ذلو  (1

 (اتدزد 01)                                .يف اإلىطاٌ؟ ننا وزد يف البيت السابع دماء الػَداء يف األزض؟ و ما أثسٍاما أثس  (2

 : الػاعس يف الكصيدة ذاتَاقال  (3
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 دزدة(        01)                      خىاجز

 ها كفىاثزاهم اخخاروا  و    ها هىا واريج أجدادٌ هىا : الفيتوزيالػاعس قال و 
 .املعيىمً حيح البيتني ٍريً واشٌ بني -

 (اتدزد 5)                                          واحدة ميَا يف البيت اخلامظ.     قينة شخس اليص بالكيه املتيّوعة, اضتخسج  (4



 

  ه ة( 50) ًا: املس    الفي: ي ا
  :فيما يشت     م ا كلها إىل  هقة إ اب و ا أل الفراغاط ا تية مبا ي اسبها -أ

 دزدات( 01)           ............  مجال: ............. و مً أدوات التعبري عيُ: ............األول ٍو :الػعوز العاطفي البازش يف البيت  (1

 دزدات( 01)                          .الداللة على ..................................السابع ( الوازد يف البيت اسل ) األمسفعل اضتعنال أفاد  (2

 دزدات( 01)                يف البيت السابع أضلوب إىػائي ٍو ............................ ,و آخس خربي ٍو ...................................    (3

 أخزي علً بزدييكول الػاعس يف الكصيدة ذاتَا :  (4
ً
ة
َّ
 هىا مز

ْ
 (ةدزد 01)                   بالشهيد، بعطز الىحدة اكخحلِ        واوشل

 فيَاالتخطني وظيفة ثّه وضّّح , ىوعَا  ثه ضهِّصوزة بياىية حّللَا, ( عطر ال     )يف قول الػاعس 

 درجة( 75) لغة   ال ح    اإل   : الثًا: ال طبيل   ق اع  ال
 :تية مبا ي اسبها   م ا كلها إىل  هقة إ اب و  فيما يشت ا أل الفراغاط اآل -أ

 دزدات( 5)                                                                     ...................................ٍي ( قخ)العلة الصسفية يف نلنة  (1

 ات(دزد 5)   ( ألىَا.............................                                                        هاياطيف نلنة )التاء مبطوطة نتبت  (2

 دزدات( 5) ....معذه يأخر بأوائل الهلنات ٍوحطب وزودٍا يف ( ثا ا   –ال   ه  –ال كيَّ الرتتيب الصخيح للهلنات اآلتية) (3

  أ ب على ا سئلة اآلتية:  - 

 دزدات( 01)                                                              .و غيِّس ما يلصو( مل ت لقاجلنلة اآلتية )(يف لي( )مل)بـ  اضتبدل (1

 دزدات( 01)      , ثّه ضّه ىوعُ.                                                                   الجاىيمً البيت امسًا ميادى اضتخسج  (2

 (ةدزد 41)     .                                                    أعسب ما حتتُ خّط إعساب مفسدات, وما بني قوضني إعساب مجل (3

 درجة( 03) :الكرا     املطالعة: ًاهابع

 (دزدات 01)         ( ؟                      هسالة الشرم امل ج  نيف صّوز الهاتب اىتفاضة الػسم؟ مً خالل فَنو دزع) (1

 (دزدات 01)       (.                       أ   املكا  ةما دوز أدب املكاومة الفلططيين يف موادَة العدو الصَيوىي؟ مً دزع ) (2

 (دزدات 01)        وو:                                               على لطاٌ جن ( ّ ا  ي ا)( للهاتب امل ابيح ال هموِزَد يف زواية ) (3

أىا؟ وما مييعين مً الذٍاب؟ أتريد احلقيقة حفر املالجئ أقسى مً احلرب, أمتنت الثامية عشر مً عنري ميذ أّياو , و )

 (فرىسَيًا سأكوٌ بعد أسبوع أو أسبوعني جيديًا

 و التنجيل. وو؟ مع التوضيحاعتندٍا الهاتب يف تكديه غخصية جّناليت  ةمً فَنو املكتطف الطابل, ما الطسيك

                                                                                                        درجة( 043) املس    اإلب اع : : ا سًا
 اكتب فيما يأتي: - أ

أّكد األدباء عنق اىتنائَه ألوطاىَه ,و عّبرروا عرً   يية و القومية يف بالد الغربة, فبالقيه الوطاألدب املَجري زخر قيل: )

 (.احليني إىل احتفاالتُ و أّيامُ, ممّجديً دماء األبطال و الشَداء

 دزدة( 011موظِّفًا الػاٍد اآلتي:                       )ىاقؼ املوضوع الطابل, وأيِّد ما ترٍب إليُ بالػواٍد املياضبة,  -

 أسكً الصالة علً أرواحهم أبدا    خري املطالع حسليم علً الشهدا: الكسوّييكول الػاعس 

 دزدة( 41)                                                                                                  :اآلتيني اكتب يف واحد من املوضوعني  -ب 

ال يتذاوش عػسة أضطس تتخّدخ فيُ عً أٍنية احملافظة على الجسوة املائية و الهَسبائية, مبّييًا دوز انتب موضوعًا مبا  (1

 اإلعالو يف تسغيد األبياء إىل ذلو.

 :تخّدخ عً دسائه الصَاييةيكول الػاعس توفيل شياد ي (2

غمامنننًا أسنننىدا              منننه هىنننا منننزوا    الشنننز 
                                                                                                                                                                                يقخلىن الشهز و األطفال و القمح و حباث الىدي

.                           
 

 
. 

مكااًل مبا ال يتذاوش عػسة أضطس تتخّدخ فيُ عً دسائه الصَايية حبل أبياء فلططني, مبيِّيًا دوز اإلعالو العسبي انتب  

 . , مطتفيدًا مً معيى الكول الطابل ادعاءاتَهفضح ممازضاتَه و تهريب يف 

**انتهت األسئلة**

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


