
 

 االسم:                 اللغة العةبيةالتحةيةية األوىل يف اذارة  امل                                                                                                             

 ساعتـــــان :املـــــــدة           )نظام قديم( لدوام الظهة 2017/2018الثالث الثانوي العلمي                                                                                           
 

  :اجلواهري مهدي حممد الشاعر قال

 (نريـــــــد ) بي ـــــــا الـــــــ    هلـــــــ ا أنفـــــــُ . 1

 كأنَّــــــــــ  َهــــــــــ يًا البلــــــــــَ   إىل َيــــــــــد ُّ. 2

 ع ائمـــــًا الرزايـــــا م ـــــ  است هضـــــْ  فمـــــا .3

 غاطســــــــــــــًا التبــــــــــــــ ُّ  يف شــــــــــــــبابًا وإنَّ. 4

ــم. 5 ــ ٍ  فكــ ــا زعــ ــْ  مــ ــ  حّرَكــ ــاك ًا م ــ                       ســ
. 

ــ يًا  ــ  طـــــــ ــّد علـــــــ ــ ا   صـــــــ ــا الكـــــــ  باعـــــــ

ــُ  ــ ٍ   بيــــــــــــ ــأة َخمــــــــــــ ــاعا نشــــــــــــ  و ضــــــــــــ

ــم وال  طباعــــــــــا م ــــــــــ  التجريــــــــــ  أحكــــــــ

ــًا كـــــــــان متـــــــــ   َم اعـــــــــا  للـــــــــباد د عـــــــ

                                  فأضــــــــــاعا لــــــــــ  عّ ــــــــــْ  ُفــــــــــَرٍ  وكــــــــــم
.              

 درجة( 80)أواًل: املهارات اللغوية والبنية الفكرية والعاطفة: 
 (درجات 10)                                                                                          ؟(ال   ) مفرد وما ؟( بي ) معنى ما (1

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

 (درجات 10)                    (. ال طن عن الدفا  يف الشبا  إخفاق: )النّص يف موطنها إىل القوسني بني احملصورة الفكرة انسب (3

 (درجات 10)                                                               الثاني؟ البيت يف النشء يف التقاعس تأصُّل على تدّل اليت العبارة ما (4

 (درجات 10)                                                                                       الثالث؟ البيت يف الشباب تغيري يف أخفق الذي ما (5

 (درجة 20)                           ُ ـــــاملطل اــــوُذْخُره اِدــــالب ُلـــأم    ُمـــس اك ســـولي ْمــأْنُت ُمــوأْلنُت : الشباب خياطب اجلواهري قال (6

 املضمون حيث من النّص من الرابع والبيت البيت هذا بني وازن-

 (درجات 10)                      .     مناسب مثال مع عنه التعبري أدوات من أداة اذكر ثّم الرابع، البيت يف برز عاطفيًا شعورا هات (7

  درجة( 120): ثانيًا: البنية الفنية والقواعد
 (درجات 10)                                                      .                  قيمته وبّين نوعه، وسّم بديعيًا، حمسنًا النص من هات (1

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

 (درجات 10)                 : إجابتك ورقة إىل انقلهما ثّم النّص، يف برزتا االتباعّي املذهب مسات من مستني القوسني بني مّما اخرت (3

 (وال اتية الغ ائية التقريرية، ال  عة امل  وثة، األلفاظ اخليا ، إىل اجل  ح)       

 (درجات 10)                .  التوضيح مع الفنية قيمها من قيمة واذكر اشرحها، فنية، صورة( الرزايا است هضْت ) الشاعر قول يف (4

 (درجات 10)                     .                             له مّثل ثّم اخلامس، البيت يف برز الداخلية املوسيقا مصادر من مصدرًا اذكر (5

 (درجة 40)                            .                    مجل إعراب قوسني بني وما مفردات، إعراب خط حتته وضع ما النّص من أعرب (6

 (درجات 10)                          :                                                    السبب مبينًا اآلتيتني، اجلملتني من كلٍّ يف( كم) نوع ما (7

 .له عّنت فرصة كم -ب                      . له عّنت فرٍص كم -أ       

 (درجة 20)                       :.............  مصدره فعل( است هض) -:  يأتي فيما إجابتك ورقة إىل انقله ثّم يناسبه، مبا الفراغ امأل (8

 (:............ كان: )كلمة يف الصرفية العلة -:....... نوعه. جامد اسم( التبّ  ) -  ،:......نوعه. مشتق اسم( غاطسًا) -

 فوضى االجتماعّي األدب هذا ضعف مظاهر ومن: )يأتي ما أمني أمحد للكاتب( االجتماعية الرتبية) مقالة يف جاء درجة( 40) ثالثًا: القراءة واملطالعة:

 (. وحده له احلفلة أو وحده، له احملاضرة أّن فرد كّل يفهم موسيقية، أو غنائيّة حفلة أو أدبيّة، أو علميّة حملاضرة االجتماع كان سواٌء عندنا، االجتماعات

 (درجة 20)                                        ؟                                                سببه  وما االجتماعّي؟ الشعور ضعف مظاهر ما (1

 (درجات 10)                                          .      (حماضرة) يف صورتها على والتاء( اجتماع: )يف صورتها على اهلمزة كتابة علل (2

 (درجات 10)                                                                       .الكلمات بأوائل يأخذ معجم يف( س ا ) كلمة معنى جتد أين (3

 سلوك وصّوروا اخلاطئة، الرتبية ممارسات فاستنكروا العربّي، اجملتمع بقضايا األدباء اهتّمقيل: )( التعبري األدبّي: )املوضوع اإلجبارّي -أ :رابعًا

              درجة( 100)                                                                                         (.الفاضلة باألخالق العلم ربط إىل ودعوا الفاسد، املوظف

ر ناقش القول السابق، وأّيد ما تذهب إليه بالشواهد املناسبة مّما ورد يف كتابك املقرَّر، موظفًا الشاهد اآلتي على ما يناسبه من الفك

 اـــمكتم اقـــاألخ صــناق اــبه يــميس      ةــتربي مــالتعلي عــم نيــالب   اــ ّب                  :الرصايفالسابقة: قال 

              درجة( 60)                                                        :والفقر الشاعر في الجزار قال( 1 اكتب يف واحد من املوضوعني اآلتيني: التعبري االختيارّي: -ب

ووو     فوووي ترانوووي لوووو. 1  أنوووو  قووو  والبووور  الشَّ
ووووووو  لسووووووو   . 2  بشووووووو وا يو وووووووا   يخووووووو      َّ
 حوووووا وإ    صووووو ر  وضوووووا    ف ووووور  حوووووار  . 3

 

وووووو    جسوووووو ي  ووووووحل  ووووووي: لقل   هبووووووا    إنِّ
ووووووووووووا    أل َّ  ه ؛ وووووووووووووا    عنوووووووووووو   األيَّ  س 
 الف ضوووووووا    عنهوووووووا ي ضوووووووي    ه و وووووووا   ز  

 

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

 مربزًا البيئة، تلّوث إىل تؤّدي اليت املمارسات بعض فيها تبني مقالة اكتب -.بنا ال حيطة الطبيعية البيئة إلى اإلسا ة في اإلنسا  يسه ( 2

 .نقية سليمة عليها احلفاظ يف واجملتمع الفرد دور
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 االسم:            املاذارة  التحةيةية األوىل يف اللغة العةبية                                                                                                               

  ساعتـــــان :املـــــــدة )نظام قديم( لدوام الظهة 2017/2018الثالث الثانوي العلمي                                                                                            

  :الفراتّي حممد الشاعر قال

ــي1 ــاُح . متشــــــــ ــاِ  يف املصــــــــ ــا أقــــــــ  دولِت ــــــــ

 دوائرهـــــــــــا أدنــــــــــ   يف( أعيــــــــــ   ) إنِّــــــــــي . 2

ــاَ  إْن .3 ــْ  غــــٍد يف ُعــــْد قــ ــ  فاحســ  ُجُمعــــًا لــ

 يــــــــدفعها الِكــــــــْ ِ  ُبــــــــروِق مــــــــن خــــــــ ادٌ . 4

ــ ال. 5 ــ  لــــــــــــ ــًا جهالُتــــــــــــ ــًة ِدي ــــــــــــ                                  ومعرفــــــــــــ
. 

 الصُّـــــــ ِ  مـــــــن َجــــــــ ٍّ يف اخل ـــــــاِفِس مْشـــــــَي 

ــن ــرٍة ذي كـــــــّل مـــــ ــالكر إمـــــ ــ   بـــــ  م صـــــ

ــّيع ــَ  وضـــــــــ ــٍل يف ال ْقـــــــــ ــ يِ  َمْطـــــــــ  وَتْســـــــــ

 بـــــــــــــاأل اجي ِ  خـــــــــــــبٍر َدْفـــــــــــــَع إليـــــــــــــَ 

ــا                             بتجــــــــــدي  أوطــــــــــاٍن ُبْ يــــــــــاَن هــــــــــدَّ مــــــــ
.     

 درجة( 80)أواًل: املهارات اللغوية والبنية الفكرية والعاطفة: 
 درجات(10)                                                      (؟           أدن وما اجلمع السامل لكلمة )(؟ ُجُمعًاما مفرد ) (1

 درجات(10)                                        النص السابق؟                               اليت بنى الشاعر عليها ما الفكرة العامة  (2

 درجات(  10)    (.                                                      بط  إجناز املعاماتدّل على البيت الذي يتضمن الفكرة اآلتية: ) (3

 درجات( 10) حّدد من النص موقفًا يدّل على التناقض بني قول املوظف والواقع.                                                             (4

 درجات( 10)من فهمك البيت الثاني، ما النصيحة اليت قّدمها الشاعر للمراجع؟ وما الصفة اليت أشار إليها؟                        (5

  درجات(10)  َم رّد الشاعر فساد املوظَّف يف عمله يف البيت اخلامس؟ وما أثر هذا الفساد ؟                                       إال (6

 (درجات10)                   إال كما ُتمِسُ  املاَ  الغرابيُلوما متسََّ  بال عد اليت قطعْ       :الشاعر كعب بن زهري قال (7

 من النّص السابق من حيث املضمون. الرابعوازن بني هذا البيت والبيت  -

 درجات(10)                سمِّ الشعور العاطفّي البارز يف البيت الثالث، ثّم اذكر أداة أبرزت هذا الشعور مع مثال مناسب.   (8

  درجة( 120: )ثانيًا: البنية الفنية والقواعد
 درجات(10)       حّدد مسة من مسات االتباعية البارزة يف النص، وأّيد ذلك مبثال مناسب.                                             (1

 درجات( 10)  هات من البيت اخلامس من النص حمسنًا بديعّيًا، حّدد نوعه، ثّم اذكر قيمته الفنية.                                  (2

 درجات(10)                           مع التوضيح. قيمها الفنيةقيمة من ( صورة بيانية، اشرحها، واذكر هد  األوطانله: )يف قو (3

 درجات(  10)                                              ، ومّثل له.ولبرز يف البيت األ ،اذكر مصدرًا من مصادر املوسيقا الداخلية (4

 درجة( 40)                                        أعرب من النّص ما وضع حتته خط إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل.  (5

 درجات(  10)(.                       متشي املصاحأّكد الفعل يف اجلملة اآلتية مبا يناسبه، واذكر حكم التوكيد مع التعليل: ) (6

 درجات(  10)     استخرج من البيت اخلامس أسلوب نفي، وحّدد أداته، وبّين سبب إهماهلا.                                              (7

 درجة( 20)                                                                   امأل الفراغ مبا يناسب، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:  (8

 ه:.............فعل. مصدره: (جتدي ) -(: ........... غٍدوزن ) -...... (:ج َت) العلة الصرفية يف كلمة: -. نوعه:......مشتق: اسم (أدن ) -

 : يأتي ما أمني أمحد للكاتب( االجتماعية الرتبية) مقالة يف جاء درجة( 40) ثالثًا: القراءة واملطالعة:

  ويعطي أّمته، وإىل ذاته إىل ينظر الذي هو الراقي والشخص فقط، شخصه ُمراعيًا األمور كّل إىل ينظر الذي هو البدائّي والشخص)

 (. خريه يف أّمته وخرُي أّمته، خري يف خريه رأى ارتقى إذا هو بل حقوقها، هذه

 (درجة 20)            ؟                                                 اخلطة اليت ارتآها الكاتب لعالج النقص يف األدب االجتماعّي ما (1

 (اتدرج10)                                                      (. أ ) يف صورتها على واأللف( أمة: )يف صورتها على التاء كتابة علل (2

 درجات(10)                                                                       الكلمات؟ بأوائل يأخذ معجم يف( ا تق ) كلمة جتد أين (3

 يف العاثرة حظوظهم عن فعّبروا العرب، األدباء اهتمام االجتماعية القضايا شغلتقيل: ) درجة(  100( )التعبري األدبّي: )املوضوع اإلجبارّي -أ :رابعًا

              درجة( 100)                                   (.املرير واقعهم حقيقة الكادحني وعي أبرزوا ثّم ، الغالء الفاحش واستنكروا الرزق، نيل

قش القول السابق، وأّيد ما تذهب إليه بالشواهد املناسبة مّما ورد يف كتابك املقرَّر، موظفًا الشاهد اآلتي على ما يناسبه من الفكر نا

 اـــا  احِلمامـــع الغــ  مـــد متّ ـــق        ًا  ــــا  نف ســـن الغـــ ا مـــوأغيث                  :إبراهيمالسابقة: قال حافظ 

              درجة( 60)                                                     :والفقر الشاعر في الجزار قال( 1 اكتب يف واحد من املوضوعني اآلتيني: التعبري االختيارّي: -ب

ووو     فوووي ترانوووي لوووو. 1  أنوووو  قووو  والبووور  الشَّ
ووووووو  لسووووووو   . 2  بشووووووو وا يو وووووووا   يخووووووو      َّ
 حوووووا وإ    صووووو ر  وضوووووا    ف ووووور  حوووووار  . 3

 

وووووو    جسوووووو ي  ووووووحل  ووووووي: لقل   هبووووووا    إنِّ
ووووووووووووا    أل َّ  ه ؛ وووووووووووووا    عنوووووووووووو   األيَّ  س 
 الف ضوووووووا    عنهوووووووا ي ضوووووووي    ه و وووووووا   ز  

 

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

ع الحاسوب( 2  .الع لية الحياة  جاال   افة في ال وازي    قلب    ختر 
 .املخرَتع هذا قيمة يف تؤّثر اليت السيئة املمارسات بعض مربزًا وأهميته، احلاسوب خطورة عن فيها تتحّدث مقالة اكتب -    
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