
 

 االضه:                        الثانيـةة ـــريـــريـــرة التحـــذاكـــامل                                                                                                                   

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

 :بدر الدين احلامدالشاعر يقول 

                                       عبثققققه  بققققِ  َمربعققققًاسقققققاي احلاققققا يققققا  .1 
                                             يقولققققو: لققققت: مققققا لِققققَه    م  ققققاِل        .2
                                    َِققققق ِي هلعقققققاال  مقققققاً  مققققق  ه  بعقققققَد     .3
                                              مققققا أ ققققه لارب لال قققققا بعققققد  ا ال ققققققا      .4
                                                         التقا قققا ع قققث  قققوج  فاقققا لاقققَه لِ قققا مقققا    .5

.                           
 

ّ  ال  مققققققا:                                     فحققققققا  الغققققققاارا  مققققققر 
                         ِسققققق ا بعق قققققْم ْأقققققه  وققققق رب القققققد موَ  

                         يقققققققواى ا ع القققققققث   َعقققققققدمه   مقققققققا  
                                                        ماضقققققا ا ا ناقققققا   اقققققا  (ساصقققققب )

                                                                لبقققققققدَا الت قققققققاخت    ي قققققققو:  مققققققق   
. 

 ل ً : ا ستوج الف رب :  
 ارجت( )ل ا   جابت عشر ارجا ( 60)                                                                    السابقت، ثهال ا رت اإلجابت الصحاحت:اقرل األباا   :السؤال األ ل

 : األول هو( يف البيت احليا)معنى. 1

 أ احلٔاٗ الياعن٘ ب العٔؼ اجلنٔل ج احلٔاء ّ اخلذل د الػٔح ّ اخلري

 :للنص الطابقالفكسة العامة . 2

 أ تصْٓس مآضٕ املاضٕ ّ آمال احلاضس ب تصْٓس مأضاٗ البعد ّ الفسام عً احملبْب٘

 ج تصْٓس مصائب الصماٌ الػادزٗ د تصْٓس آمال اللكاء بأزض احلب ّ العػل

 : أكد الشاعس يف البيت األول أن مصائب الصمان. 3

 أ أفطدت أزض الْصال ب أحٔت أزض الْصال

ّْلت أزض   ج دّددت أزض الْصال د اتالْصال إىل ديح

  :الُعرَّال يتونون الشاعس باجلنون يف البيت الثاني و يف ذلك إشازة إىل .4

 أ ىظسٗ جتدٓدٓ٘ يف مطامني احلب ب ىظسٗ مجالٔ٘ غري معَْدٗ

 ج ىظسٗ تساثٔ٘ يف احلب د زفض اللكاء ّ الْصال

 :خياال( بـأوحى الرتكيب اآلتي: )ضيصبح ماضينا اجلنيل . 5

 أ األمل بعد الٔأع ب احلطسٗ بعد الفسج ج الطسّز بعد احلطسٗ د اإلعذاب بعد االضتٔاء

 : األدب الوجداني يف النص الطابقمن مسات . 6

 أ الراتٔ٘ ّ التأمل ب ّحدٗ االىطباع ج اعتناد التصْٓس د نل ما ضبل صخٔح

                                                                                                                           درجة( 54) :أِجب عن األسئلة اآلتية :الثاِتالسؤال 
 دزدات(  01)                                                      .تُبٍاِت مؤغسًٓ مً البٔت الجالح ٓداّلٌ علٙ تعلل الػاعس مبخبْ (1

 دزدات( 01)                                        .ثّه اذنس مْقفُ مً احلاضس؟  ناٌ جيَلُ الػاعس يف البٔت السابع ما الرٖ (2

 دزد٘(        01) تديالً مه تداويىا      و واب عه طية لقياوا جتافيىا                     أضحى التىائي : ابً شٓدٌّٓكْل الػاعس  (3

 

  .مً حٔح املعيٙا البٔت ّ البٔت اخلامظ مً اليص بني ٍرّاشٌ  - 

 دزدات( 5)                                             .              الجالح, اذنس ّاحدٗ ميَا يف البٔت  املتيْع٘شخس الّيّص بالكٔه  (4

 التكازب(:  التداىٕ)      (التباعد:  التذايفالتيائٕ, ) 



 

  درجة(  40) :امأل الفراغ مبا يناسبه فيما يأتي, وانقله إىل ورقة إجابتك  الفين:ثاِاًا: ا ستوج 
 دزدات( 01)                      . .................................الدالل٘ علٙ السابع يف البٔت  (اجلنيلالصف٘ املػّبَ٘ )أفاد اضتعنال  (1

ّٕ يف البٔت  (2  (دزدات 01)      .... ................ل: ا.... مج..........ٍْ: ............ ّمً أدّات التعبري عيُ: ...... األّلالػعْز العاطف

 دزدات(    01)                            ......................... مجال .........................  مً مصادز املْضٔكا الداخلٔ٘ يف البٔت الجالح  (3

 دزد٘(        01)                        مكسرج كجفىن أتيك هي الكلمات: األمري الدمػكٕيف قصٔدٗ ىصاز قباىٕ ٓكْل الػاعس  (4

 .ثّه ضّه ىْعَا, ّ ّّضح ّظٔف٘ الػسح ّ التْضٔح فَٔا الطابك٘,حلل الصْزٗ البٔاىٔ٘ 

 درجة(  54): ت   ال حو اإلمالحال غ  قواعد ثالثًا: التطباق 
 (اتدزد 5)                                                                    ............................ٍٕ  (يوايف)العل٘ الصسفٔ٘ يف نلن٘  (1

 (اتدزد 5)                                                ............................ألىَا (التنائي)اهلنصٗ علٙ صْزتَا يف نلن٘ نتبت  (2

 (اتدزد 5)           (مربع  –خمالط  –ماضينا )لهلنات اآلتٔ٘ حطب ّزّدٍا يف معذه ٓأخر بأّائل الهلنات زّتب ا (3

 دزدات( 01)                                  (.احلياسقاك )ما حتتُ خط تْنٔدًا معيًْٓا ثّه اضبطُ بالػهل املياضب: أّند  (4

 دزدات( 01)                 (.مل يعدم الوصال-ب ) (ال عدمت وصاال -أ) أداتٕ اليفٕ فٔنا ٓأتٕ:اذنس دالل٘ نل مً  (5

 دزد٘( 01)          أعسب ما حتتُ خّط إعساب مفسدات, ّما بني قْضني إعساب مجل.                                            (6

 درجة( 00) :الر ايت   ا طالعترابعًا: 

 « ّ حينس ّدُ أخٕ زاغب, ّ ٓيهظ زأضُ دٌّ أٌ ٓيبظ بهلن٘ ّاحدٗ: »(دمشق يا بشنة احلزن)ّزد يف زّآ٘ 

 (اتدزد 01)ما الطسٓك٘ اليت اعتندتَا الهاتب٘ يف تكدٓه غدصٔ٘ زاغب, ثّه ّّضخَا مع التنجٔل.                            (1

 (٘دزد 01)ماذا أّند ممّجلْ التٔاز السّماىطٕ بػأٌ قٔه احلل ّ اخلري ّ اجلنال؟                                                (2

 درجة( 050) ًا: ا ستوج اإلبداعت : امس

 حوا عن لوعتوه النقطاع الوصال باحملبوبة, مظوسين حصنًا  بض بأّنات الشعساء و آالموه, فأفصما شال األدب الوجداني ين) ( قيل:0

 (٘دزد 011)                                                        (.عنيقًا لسحيل أبنائوه, مطتوحني من الطبيعة املواعظ و الِعَبس               

  الطابل, ّأّٓد ما ترٍب إلُٔ بالػْاٍد املياضب٘, مْظِّفًا الػاٍد اآلتٕ:ىاقؼ املْضْع 

رج   يا للغروب و ما ته مه: ٓكْل الػاعس خلٔل مطساٌ
ْ
ث
َ
 ــللمسته    ع

ْ
 رج  للرائيـــام و عِث

                (٘دزد 01)                                                            ( اكتْب يف موضوع واحد ممَّا يأتي:                                                             2

 :ٓكْل الػاعس معسّف السصايفأ. 

                                                                                                                                                            رب قققققققوا البققققققق ر مققققققق  التع قققققققاه ورباقققققققت  
.                           

 

                                                                                                                                     ميسققققققت ب ققققققا ِققققققاق  األ ققققققال  م ققققققتنال 
. 

بّٔيًا ضسّزٗ زبط يف ضْء الكْل الطابل مْضْعًا تتخّدخ فُٔ عً دّز العله يف ىَط٘ األمه ّ تكدُّو احلطازات, مانتب 

 العله باألخالم.

 تعدُّ ظاٍسٗ التػسُّد عالم٘ فازق٘ يف اجملتنع العسبٕ. ب 

 .ٍرِ الظاٍسٗ مً حٔح أضبابَا, ّ احللْل املياضب٘ اليت تكرتحَا للدالص ميَاانتب مكااًل تتخدخ فُٔ عً 

 **انتهت األسئلة**

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

 دمع٘:  الَعب رة

 املْعظ٘ ّ احلهن٘:  الِعربة


