
 

 االسم:                 املـــذاكـــرة التحـــريـــريـــة األولـــى                                                                                                                          

 الشعبة:                               )نظام قديم(   اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                   
 العالمة:                     (               2018 – 2017) الثالث الثانوي األدبـي                                                                                                                

 (:  اقال الشاعر حممد الفيتوري يف قصيدته )أغاني إفريقي

                       ه اااااااااات أجاااااااااا    . هاااااااااات ه اااااااااات     اااااااااا    1

                        .  سأقضاااااااااااد أأااااااااااات  ااااااااااا    ااااااااااا   أ اااااااااااد 2

                                ل ااااااااااااااااات إفر  يااااااااااااااااات.  سااااااااااااااااا     أ    3

                              أهرق اااااااااااااات   ي اااااااااااااات    اااااااااااااات    حناااااااااااااا  . 4

 أ ال  اااااااااااااااااااات  كزأاااااااااااااااااااات ف ق اااااااااااااااااااات  . 5
 

                 ثر هااااااااااات ك  ااااااااااات  خ ااااااااااات     هااااااااااا   

                       سي ضااااااااااد  لاااااااااا    اااااااااا     اااااااااا  أت 

               كتأااااااا   ل ااااااا       أااااااات ف اااااااد   ااااااات 

                       زج ااااااااااااااااات   ر هااااااااااااااااات       ااااااااااااااااات 

   حتااااااااااااااااا    ت   ي ااااااااااااااااات  لز  ااااااااااااااااات  
 

 درجة( 90)أواًل: املهارات اللغوية والبنية الفكرية والعاطفة:  
               درجات( 10)                                                                                                   ؟(الرُّبا) مفرد وما ؟(واريُت) معنى ما( 1

               درجات( 10)                                                                                              النّص؟ عليها ُبين اليت العامة الفكرة ما( 2

               درجات( 10)        : هي الثالث البيت فكرة: يأتي فيما إجابتك ورقة إىل انقلها ثمَّ القوسني، بني مّما الصحيحة اإلجابة اخرت( 3

 .  (موطنًا إفريقيا الختيار الدعوة ألصحابها، إفريقيا أرض دوام إفريقيا، املستعمر اغتصاب اآلباء، مثوى إفريقيا)     

               درجات( 10)          ذلك.                                                    على دليلني هات لألرض، اإلنسان انتماء الثاني البيت يف برز( 4

               درجات( 10)                              األول؟ البيت يف بأرضه تشّبثه الشاعر عّلل مَب (5

              درجات( 10)         .ذلك يؤّيد ما النّص من هات(. للخالص سبياًل بالثورة واإلميان بالوعي، التسّلح) امللتزم األدب مسات من (6

 واــى نامـاد احلمـن آســيي امليامـف        ٌثدـي جـت: إنـق األرض قالـو تنطـل: احلامدبدر الدين  الشاعر قال( 7

               درجة( 20)         .                املضمون حيث من بينهما وازن ثّم البيت، هذا فكرة فكرته تلتقي الذي البيت على دلَّ -    

               درجات( 10)         ؟(لنا إفريقيا أرُض ستبقى دمنا، عليها أهرقنا)اآلتيني: الرتكيبني من كّل يف البارز العاطفي الشعور ما( 8

  درجة( 220: )ثانيًا: البنية الفنية والقواعد
               درجات( 10)                                            .                                  نوعه واذكر بديعيًا، حمسنًا األّول البيت من هات (1

               درجات( 10)                                                        طلبّيًا.       خربًا اجعله ثمَّ ابتدائّيًا، خربًااخلامس  البيت من استخرج( 2

               درجات( 10)    .ذلك على يدالن فعلني الرابع البيت من هات. املستعَبدين نضال مسرية على احلركة إضفاء إىل الشاعر عمد( 3

               درجة(  30)    .            التوضيح مع الفنية قيمها من قيمة اذكر ثّم اشرحها، فنية، صورة( كفنا ثراها: )الشاعر قول يف (4

               درجات( 10)                                                 له.  ومّثل األول، البيت يف برز الداخلية املوسيقا مصادر من مصدرًا اذكر (5

                            درجة(  30)                                                        (. دمنا عليها أهرقنا حنن: )حبره وسمِّ اآلتي، الشطر عروضيًا قّطع( 6

                            درجة(  70)                                      . مجل إعراب قوسني بني وما مفردات، إعراب خط حتته وضع ما النّص من أعرب( 7

               درجات( 10)                                         :التعليل مع إجابتك ورقة إىل انقلها ثمَّ القوسني، بني مّما الصحيحة اإلجابة اخرت( 8

 (.فرعية إعراب عالمة أصلية، إعراب عالمة: )هي الثاني البيت يف( أبي) كلمة إعراب عالمة -    

                            درجات( 10)                           (. !أفعله ما) صيغة مستخدمًا ،(حتّدينا الزمن: )اآلتية اجلملة يف الوارد الفعل من تعّجب( 9



 

 درجة( 30)                                                                 : يأتي فيما إجابتك ورقة إىل انقله ثّم يناسب، مبا الفراغ امأل( 10

 ..................: مصدره. فعل( أهرق) -......... :....نوعه مبيّن، اسم( هنا) -          ....... ............(: ....اختاروا) وزن-    

 كلمة يف الصرفية العلة -:...........نوعه جامد، اسم( دمنا) -:........... منه الفاعل اسم: فعل(. واريت)     -

 .... ........(:...كانت)
   درجة( 50)ثالثًا: القراءة واملطالعة:

 والتشكيك القهر من سنوات رغم جنحت عربّيًة كنت فقد: )يأتي ما السمان لغادة( لصادروه رأسي فتَّشوا ولو) مقالة يف جاء

(.العظيم العربّي وبشعبها بنفسها ثقتها على واحملافظة والكرامة، بالعّزة شعورها تهريب يف واإلذالل

 درجة( 30)                                 أوروبا؟ يف جتواهلا أثناء يف الكاتبة بهما مّرت اللذان التعامل من املتناقضان النوعان ما (1

 درجات( 10)                                     (.         إذالل) يف صورتها على واهلمزة ،(العّزة: )يف صورتها على التاء كتابة علل (2

 درجات( 10)                      .الكلمات بأوائل يأخذ معجم يف ورودها وفق( التشكيك القهر، ثقتها،: )اآلتية الكلمات رّتب (3
                                                                       درجة( 80)اكتب يف واحد من املوضوعني اآلتيني:: التعبري االختيارّي:رابعًا

:اإلنسان يخاطب ماضي أبو إيليا الشاعر قال(1

 داء   بذذذذذذذ  ومذذذذذذذا الشذذذذذذذا ي أّيهذذذذذذذ ا. 1

ذذذذذذ    فذذذذذذي هذذذذذذ ارا   ُ ذذذذذذن  . 2 ذذذذذذ  عشِّ  يتغنَّ

ذذرا األرض   فذذي يسذذير غذذديرا    ذذن  . 3  رق 
 

 جمذذذذي  الوجذذذذود تذذذذر   جمذذذذي     ذذذذن 

 ال بذذذذذوال يبذذذذذالي ال ال بذذذذذل ومذذذذذ 

 الح ذذذوال جانبيذذذ  مذذذن فيسذذذ ي قذذذا  
 

مكتفيًا بـ: )الفكرة العامة، املعاني، مسات املعاني(.ادرس األبيات السابقة دراسة أدبية من حيث البنية الفكرية -

.لألجيال وصانعة للمجتم ، وراعية منتجة، يد المرأة(2

.به واالرتقاء اجملتمع بناء يف دورها أداء من ومتكينها حقوقها، ومنحها املرأة، تعليم أهمية فيها تبّين مقالة اكتب -

 لكم توفيقًا دراسيًا و حياتيًا(( ))أرجو

 **انتهت األسئلة**

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


