
 

 االضه:                       االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

 ثالخ ضاعات املدٗ: ,دزد٘ 600الدزد٘:                      اللغـــــــــــة العربيــــــة                                                                                                                              
 التازٓذ:               (          0202 – 0202) األدبيالثانوي  الثالث                                                                                                              

    قال الشاعر مجيل صدقي الزهاوي :

ــ       . 1 ــب     ـ ــم ت فـ ـــبه لأل ر حـ                    أال فــــــ
ــن ل  . 2 ــن  ـ ــ    ف ـ ــب هعـ              )أغـــبل اًـــنها  حأتـ
                             زحـــأل هحلـــ َّأحـــب حـــي ضتـــ     ـــن     . 3
                ف يــــ ا  أــــن  كــــ هفـ اـــــــــــــــب   ب   . 4
ــب  . 5 ــب   ف ً  ــ ــب هحلبلّــ ـــ هري  ًيتــ                         ـــــــ

ــب  ً   لــــ     ــب  أحــ ــ      هحلــ ــب كأــــي   تــ                         حــ
ــ    ــنحب      فـــــ ـــ هلل رًـــــ ــب  ــــــــــــــ                                                 ًيتـــــ
                  ف ــــــن ـــــــــــــــــ ًيل أ كبهــــــأل   زرــــــز     

ـــب   هرزفحـــــــب                           همل ـــــــ ف   ًـــــــيتـ مَه لـــــ
  متفـــــ   أتـــــب حــــــــع    تـــــ ف حعـــــ       

 

َـّ هخرت هإلـبا  هرصحيح :   )80 ل ـ   )ر  ف مـبا  صحيح   عم ل ـب     أ الا: أ- هقمأ ه ايب  هرشبا  ، ّ
 ٓيتنٕ اليص الطابق إىل الػعس : -1

 اإلىطاىٕ د القْمٕ ج القصصٕ ب الْدداىٕ أ

 الفلسٗ العاّم٘ لليص الطابق ٍٕ : -2

 أ
االضتٔقاظ مً الػفل٘ 

 ّإىقاذ البالد
 ب

تصْٓس غفل٘ األمه 

 العسبٔ٘
 ج

مً الدعْٗ إىل التعّله 

 املصاٜب
 د

الدعْٗ إىل إىقاذ 

 احلق

 دعا الػاعس يف البٔت األّل إىل: -3

 التعله مً الْاقع د جتاٍل الْاقع ج ىطٔاٌ الْاقع ب تقّبل الْاقع أ

 ّاحدٗ مً الللنات اآلتٔ٘ ال تيتنٕ إىل احلقل املعذنٕ لللن٘ )املصاٜب( : -4

 تعّذل د تتصلصل ج احلادثات ب الدماز أ

 بدا الػاعس يف البٔت اخلامظ :  -5

 ٍادًٜا د حصٓيا ج متفاٜال ب مطتطلنًا أ

 ( يف البٔت الجاىٕ ٍْ : ن املعيٙ الطٔاقٕ للفعل ) -6

 تسادعت د حّلت ج زكطت ب جتاّشت أ

 مً مسات املرٍب االتباعٕ يف اليص : -7

 متذٔد األمل د الػيأٜ٘ ج التػاؤمٔ٘ ب حماكاٗ القدماٛ أ

 البٔت السابع إىل ضسّزٗ :أغاز الػاعس يف  -8

 حب الْطً د التنطم بالْطً ج عْدٗ املَذسًٓ  ب الدفاع عً الْطً أ

 ل ـ   65) أـب  ًى ه سئً  هآل ي : - 
 (دزدات 11)                                                     .يف البٔت الجالح ضبب ّىتٔذ٘ , ّّضح كال ميَنا (1

 (دزدات 11)                                                   .العسبٕ املرتدٖ يف البٔت األّل , ّضح ذلمعلظ الػاعس الْاقع  (2

ك ثبىقطز اىذي ىيض ثهطو ومب فئخ اإلصالح إال مجبرق اغسح البٔت اآلتٕ غسحًا ّافًٔا : (3
ّ
 (دزد٘ 21)                         يغز

ىا  :قال الٔاشدٕ (4
ّ
                          (دزد٘ 21)                                      فنم رنبدينم األشعبر واخلطت        ىشأننمثبهلل يب قىمنب هج

 ّاشٌ بني ٍرا البٔت ّالبٔت الجاىٕ يف الّيص الطابق مً حٔح املطنٌْ 

ٍّاّٖ يف القصٔدٗ ىفطَا (5 يهب مب    فطبىذ إىل طىريخ يد عظفهم :قال مجٔل صدقٕ الص
ّ
و مح

ّ
 (دزدات 5)     مل رنن رزحم

 .اضتدسج مً البٔت الطابق قٔن٘ بازشٗ

  ل ـ  70)هملش  ى هر ين :  ّبهيبا:  
 هح  هر مهغ مبب  أبسلأل  هه ًأل مىل   ق  مـبا   في ب    ـ: -أ 

 (دزدات 11)..., .......مجل......, .........., ّمً أدّات التعبري عيُ ..........الػعْز العاطفٕ الػالب يف البٔت اخلامظ ٍْ... (1

 (دزدات 11)                             ............................... مجل ..........احملطً البدٓعٕ اللفظٕ يف البٔت األّل ٍْ ..... (2

 (دزدات 11)                                ( يف البٔت اخلامظ يف الدالل٘ علٙ ............................ ن أفاد اضتعنال الفعل ) (3

 (تدعو  : تندب)



 

  أـب  ي ه سئً  هآل ي  : - 

 (دزد٘ 31)                    .( صْزٗ حللَا ثه مّسَا ّبًّٔ ّظٔف٘ )الػسح ّالتْضٔح( فَٔا  ً    هحلب يف قْل الػاعس ) (1

 (دزدات 11)                      .اضتدسج مً البٔت السابع مصدزًا مً مصادز املْضٔقا الداخلٔ٘, ّمّتل لُ مبجال مياضب (2

 ل ـ   150):ّبرثبا هر طلي    ق ه ن هرأح   هإلحالء 

 هح  هر مهغ مبب  أبسلأل  هه ًأل مىل   ق  مـبا   في ب    ـ  -أ
 (دزدات 11)                             .......................... ّالتعلٔل ...............( ٍٕ .....كأي العل٘ الصسفٔ٘ يف كلن٘ ) (1

 (دزدات 11)                                                      ......................( ألىَاهحلبلّب ُكتبِت التاٛ مبطْط٘ يف كلن٘ ) (2

 (دزدات 11)   ........ّفق ّزّدٍا يف معذه ٓأخر بأّاٜل الللنات ٍْ ( أن ، ه   ب      ،الرتتٔب الصخٔح للللنات ) (3

  ي ه سئً  هآل ي  : أـب - 
 (دزدات 11)                             .إىل معسف٘ خمصْصًا باملدح علٙ أٌ ٓلٌْ الفاعل مطافًا( هحل ادعل ) (1

 (دزدات 11)                         .(حب أف ًأل ( مطتعناًل صٔػ٘ )  هري هحلبلّب تعّذب مً الفعل الْازد يف اجلنل٘ اآلتٔ٘ ) (2

 (دزدات 11)                                                     (ال   ْظ أح ا / ال   ح ف  ( فٔنا ٓأتٕ: )ال) مّٔص ىْع (3

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

 ًا الػطس اآلتٕ ّضّه حبسِ : )قّطع عسّضّٔ (5
 
و
ّ
مبر رعج

ّ
 ىيد
ً
 ٘(دزد 31)                                (عييهب عىاد

 ل ـ   55):هملأتج هرأ ني  هملطبر  :  ها با 

 قال الػاعس ىطٔب عسٓط٘:

                                             من أنتذ  متب أنتذ  قتد وسعتذ رو تل ي
                     أنتتتب اجهتتتبنز ـو نفظتتتتتتتتتتت  وا تتتدح

 عنهتتتب أنتتتىة األر  
 
                                                                                       رقتتتذفن ثعتتتدد

.                           
 

                                                 عهتتتدين متتتن شبطتتت  متتتب  ومتتتن دا  
                     رظتتتري طتتتريي وأنتتتزي رهتتتن أو تتتبن 

  تت
 
  تتتتذ

ً
                                                                                                                                                                    ب رمجتت  وأـعتتتتتتتتتبن متت 

. 

ًٓا لـ ) (1  ٘(دزد 21)         .ذلم املعذه ملليْىات الالغعْز لدٚ الػاعس (, ثه ادزع متجٔلهمل بهبةغلل مً ألفاظ اليص الطابق معذنًا لػْ

 ٘(دزد 21)          ؟ ىعٔن٘ ملٔدأٜل( املتذدد الػسق زضال٘) ىص يف ّزد ما ّفقمظاٍس اىتفاض٘ الػسق الْٔو ؟  ما (2

 ٘(دزد 15)          ؟ العّطاز دماح للدكتْزٗ( املقاّم٘ أدب) ىص يف ّزد ما ّفقما دّز الركسٓات يف غعس املقاّم٘ ؟  (3

 ل ـ   180)خبحشبا هملش  ى هإلانه ـ:

 (دزد٘ 121)                                         التعبري األدبي : -أ

زفاا  ص داا  ألد اء ااا ب داباا ب ه اااف  دجرياا غ فباايف د عااة  ومااير  ه دابااو  غ  واايفز ة دعياا دز   ا اب  اااد غ      كاا ا دب ب دجرياا  )

 بالػــْاٍد إلٔــُ تــرٍب مــا ّأٓــد الطــابق, املْضــْع ىــاقؼ......( عكسااود     دا ااة ه دان ااونيغ  دعااي  يف داباالغ ه عاا   دا اا ب 

 :إلٔاع فسحات الػاعس قال :الطابق٘ الفلس مً ٓياضبُ ما مع اآلتٕ الػاٍد مْظفًا املقسز, كتابم يف ّزد مما املياضب٘

                               دار اىعزوثتتتتتتخ دار اغتتتتتتت واىغتتتتتتشه
.                           

 

 منتتتل وقيجتتت  فيتتتل مل يتتتشه   
 
                                                  هتتتبنزد

. 

 (دزد٘ 61)                                              املوضوعني اآلتيني :اكتب يف واحد من  -ب

  :  عنس أبْ زٓػ٘ قال (1

                           يتتتب عتتتزوص ايتتتد ريهتتت  واطتتتحج  -1
                                 ىتتتتن رتتتتزي  فنتتتتخ رمتتتتو فىقهتتتتب -2
                                                                                        درج اىجغتتتتتتت  عييهتتتتتتتب  قجتتتتتتتخ -3

.                           
 

                          ي مغبنينتتتتتتتتب ـيتتتتتتتتىه اىشتتتتتتتتهت 
                              مل رعطتتتتتتتز ثتتتتتتتدمب  تتتتتتتز أثتتتتتتت 
                                                                                                                                                                    وهتتتتتتتتتتتتتىي دو  ثيتتتتتتتتتتتتتى  األرة

. 

 .الفلسٖ باملطتْٚ ملتفًٔا اليصْص, حتسٓس يف املّتبع٘ امليَذّٔ٘ مساعًٔا الطابق٘ أبْ زٓػ٘ أبٔات حّسز               

التنطم بُ  قٔن٘ الْطً , ّ ّادبيا يف الدفاع عيُ ّ عً فُٔ تخدخمبا ال ٓتذاّش عػسٗ أضطس ت مْضْعًا اكتب (2

 .ّقت امِلخً

**انتهت األسئلة**

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


