
 

 االضه:                 املـــذاكـــرة التحـــريـــريـــة األولـــى                                                                                                                          

 الػعبة:                                                     اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                               
 العالمة:                    الدوام الصباحي (2022 – 2021) الثالث الثانوي العلمي                                                                                          

 :قال الشاعر سليمان العيسى

مل يركتتتتتتَّق   تتتتتت َّق                                          السَّتتتتتتي  تعبتتتتتت      .1 
                               ؟  احتتتتتت                األمستتتتتتا  أيَّتتتتتتاه   تتتتتتا  مَّتتتتتت     .2
. قتتتتتتتو لللىتتتتتتتا ه علتتتتتتتى أ تتتتتتت ا  ا أ ل                                               3
قتتتتتتو للتتتتتتيا  عرها تتتتتتا كيتتتتتت   يع تتتتتتا                                                      .4
                                                        أتستتتتتمع .   ا تتتتت لق   تتتتتا   تتتتترَّ  أ تتتتتر    5

                          . 

 

ليلتتتتتأ    أهةتتتتتأ ِتتتتتل   الستتتتتي   مل تتتتتت ل                                          
الَبك تتتتتتو                                                         التتتتتت َّ  علتتتتتتى الكريتتتتتت  ح ايتتتتتتا  

                                            (اشتتتتت علأ) تتتتتق اللتتتتتأيَّ   هيتتتتتا أ تتتتت اَ  ا  
األهَض  اغ ستتتتتتو                                                                                                      هاستتتتتت  كتتتتتتشَه الشتتتتتت ا    
                                                                علتتتتتتى ا بتتتتتتو   عأتتتتتت  ًا تتتتتتا  ال عرس تتتتتت  

. 

 أ اًل:أ-  اقرأ األبيا  السابأة   مَّ ا ي اإل ابة اللحيحة:   )66  ه ة( )ل ّو إ ابة ِحيحة عشر  ه ا (
 : املع ى السياقأ ل لمة )ليلأ( يف البي  األ ل   . 1

 أ الكوة و الػدة ب اهلصمية ج اليصس د الفسام و البعد

 : أ الف ر  العا ة لل ص الساب . 2
 أ االعتصاش بالتضخيات و تأنيد اضتنسازية املكاومة ب املعاىاة مً ىهطة حصيساٌ

 ج التغين باألعساع و االحتفاالت د أثس املكاومة يف احلياة

 :ب ا الشاعر يف ال ّص. 3
 أ مؤندًا اضتنسازية احتفال األمه يف الغسبة ب مؤندًا اضتنسازية املكاومة و متذاوشًا آثاز اليهطة

 ج حصييًا على تساب األدداد د معتّصًا بأمساء الػَداء

 : أها  الشاعر يف البي  الثا أ أن يظ ر . 4
 أ وحدة أمساء الػَداء ب اختالف أمساء الػَداء ج وحدة بطوالت الػَداء د وحدة أمساء الػَوز

 :ه ر  البي  الثالث  أ. 5
 أ األصكاعاملعاىاة مً الصكيع و  ب املعاىاة مً شمً االضتطالو

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

 :ال ّص اتباعأ املذ ب  ق مساته. 6
 أ دصالة األلفاظ ب متذيد الطبيعة ج األلفاظ اهلامطة د اليظسة التػاؤمية

  ه ة( 45) أ ب على األسئلة اآلتية:  - 

 (اتدزد 01)                                    خبياز املكاومة مما وزد يف البيت األول.ٍاِت مؤغسيً يدالٌ على متّطو الػاعس  (1

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

 دزدة(        01)هذٌ الصحاري بنبض النبض باملقل          شزبكم    قل للنسىر وراء الزيح ت: قال الػاعس يف الكصيدة ذاتَا (3

 تلك الصحاري غمد كل مهند     أبلً فأحسن يف العدو بالء : أمحد غوقي يف عنس املدتازو قال الػاعس 
 املعيى.مً حيح ٍريً البيتني واشٌ بني -

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



 

  ه ة( 56) ًا: املس    الف : ا ي
  :ا أل الفراغا  األتية مبا ي اسب ا   م ا أل ا إىل  هقة إ اب    هيما يشتأ -أ

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

 دزدات( 01)                  .( الوازد يف البيت السابع الداللة على .................................. يع ا) املضازع أفاد اضتعنال فعل  (2

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

 (ةدزد 01)    فيَا ( صوزة بياىية حلّلَا, ثه ضهِّ ىوعَا , ثّه وضّّح وظيفة الػسح و التوضيحتشرب م  ذي اللحاه  يف قول الػاعس ) (4

 درجة( 58)  الثًا: ال كبي    ق اع  اللغة   ال ح    اإل ل :
 :ا أل الفراغا  اآلتية مبا ي اسب ا   م ا أل ا إىل  هقة إ اب    هيما يشتأ -أ

 دزدات( 5)                                                                .( ٍي ..................................مل ت لالعلة الصسفية يف نلنة ) (1

 ات(دزد 5)                                                   ( ألىَا.............................    اللحاه يف نلنة ) األلف مكصوزةنتبت  (2

 دزدات( 5.... )معذه يأخر بأوائل الهلنات ٍوطب وزودٍا يف ح( األ  اث –اللا ه  –اللأيَّ الرتتيب الصخيح للهلنات اآلتية) (3

  أ ب على األسئلة اآلتية:  - 

 دزدات( 01)                                               . اضه إغازة( خمصوصًا باملدح , على أٌ يهوٌ الفاعل اال  لاهادعل ) (1

 دزدات( 01) .                             ( ا أهعلهمطتددمًا صيغة التعذب )( الوازد يف البيت الجالح اش علأتعّذب مً الفعل ) (2

 (ةدزد 51) .                                                      أعسب ما حتتُ خّط إعساب مفسدات, وما بني قوضني إعساب مجل (3

 درجة( 02) هابعًا: الأرا     املكالعة:

 (ةدزد 01)                                         (.     أ   املأا  ةمً دزع )عّدد أزبعًا مً دسائه الصَايية حبل أبياء فلططني 

                                                                                                        درجة( 042املستوى اإلبداعي: ) السا ه :السؤال 
  االستبداد العثناىٌ,ممارسات جتاه إىل التيّبه و الًقظة شغلت القضايا الىطيًة و القىمًة اهتناو أدبائيا, فدعىا قيل: )

 (.مشًديً بدور البطىالت اجلناعًة يف مىاجهة االحتالل الغاشه, الىطًخًبة آمال املستعنر على أرض و أّكدوا 

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

 تـذود عـن الديـار و ماهلـا: خريالديً الصزنلييكول الػاعس 
ْ
ـت

َ
 كيـف تـذود         سحف

ُ
 !؟مـن قــىةٍ فعجبـت

 دزدة( 01)                                                                                                           :املىضىعني واحد مًاكتب يف -

 :يكول الػاعس معسوف السصايف (1

                             ابنــىا املــدارا و اواقصــىا بهــا ا مــال
.                           

 

ـــــال  ـــــا سح ـــــاوا يف بنيا ه ـــــو  يف                                                                                                                                                                     ح
. 

و تكّدو  احلضازاتاملدازع يف بياء تتخّدخ فيُ عً دوز عػسة أضطس يتذاوش مكااًل يف ضوء الكول الطابل مبا ال انتب  

 . ضسوزة السبط بني العلوو اليظسية و التطبيكية مبّييًا, األوطاٌ 

خلطوات االحرتاشية و انتب مكااًل تتخّدخ فيُ عً أٍنية الوعي الصّخي يف موادَة األوبئة و األمساض, مربشًا أٍه ا (2

 .الوقائية ملوادَتَا

 **انتهت األسئلة**

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


