
 

 االضه:                        الثانيـةة ـــريـــريـــرة التحـــذاكـــامل                                                                                                                   

 الػعب٘:                                                     اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                               
 العالم٘:                                (    7102 – 7102) الثالث الثانوي العلمي                                                                                                               

 :قال الشاعر حمنْد شامٕ البارّدٖ

ٌْ بصييي ْ   الغيييرُ .شييئ ّا ارييي ار    َيييٕ 1                 إ
ٛ  ع ا   كيييي٘   2 َ يييير ٚ ااكْبي ييييا                            .م ْغي ييييٙ ُعٍ،ييييْو ا 
3    ْ َْييي ْل  ك ًْ  ،ييي ًل ع اش ييير ٗ    احل ج يييا .م ييي                          يف ش ييي
4. ٌ ْل ع ٍ ييييه    ٓ ْجُيييييْ ًْ  ،يييي ًٗم يييي ٍْيييير                                ع ب  كييييْ   ز 
5   ً ًْ ش يييياع ر  لكص يييي َُْه م يييي ْٔييييي  َ يييير ٚ ب                                 . ككييييْه 
ًْ عٍييييه  احل ييييْ   بَييييا  6                                                          .ّىييييابا  ىييييال  ميييي

.                           
 

ً  الييييييل  ه      َكاليييييًا م ييييي َْن ييييير ْم  ُُ أك                                               أك  ي اُىييييي
ْٔر  يف احلكييير و     ُ ا  كيييالَر                              ع ٍكيييٙ الييي  ُرّ   ب ييي
ْ  ب يييييياحل ككه       َ يييييي ٓ ْي ُُ ا                                          ٓ ككيييييياُد م ْير  ،يييييي

ٍ٘                                              َب يييييييُا اارّار  يف اليييييييرلمه   بي حييييييي
َ ييييييه     ٍِ  ك ّْ م اش يييييي ً ا أك ٍِ  كر يييييي َ يييييي ّْ  كا                                             أك
ُُ   ٍ   ييييييي٘ احلكككيييييييه     ً٘ أكل ب ص يييييييحْل َّييييييي                                                                 م س 

. 

ٖل:   أّاًل: ارصحلْٚ ال كر
ْل إجاب٘ عشر درجام  88ا                                                                    اقرأ اابٔام الصاب ٘ا َهَّ ا رت اإلجاب٘ الصحٔح٘: :الصؤال ااّل  درج٘  الك

 . الفكسة العامة لليص الطابل: 1

 أ تسبٔ٘ ّأدب العلُه ب بياٛ اإلىطاٌ املدازع ج  اجملتنِع قْاو العله د فضٔل٘ العله ّاملعسف٘

 . فكسة البيت الجالح:2

 أ العله ذّ غذاع٘ طالب ب العله ذّ مهاى٘ طالب ج العله نبري  طالب د العله حهٔه طالب

 . الرتكيب )مػيى علوو( يعود إىل: 3

 أ العلهطالب  ب معاٍد العله ج حلكات العلناٛ د مياٍل املٔاِ العرب٘

ًِ ذكس الشاعس مً ٍؤالء يف البيت الطادع:  .4  َم

ٌَِّ ب احملاضب الدقٔل ج الياثس املبدع د الكاضٕ الَعدل  أ الػاعس املف

 ( وزد ٍرا املعيى يف البيت:طلب العله عكوف. )5

 أ الجالح ب السابع ج الجاىٕ د الطادع

 . تستيب الكلنات )لطً، فطً، أفياٌ( وفل وزودٍا يف معجه يأخر بأواخس الكلنات: 6

 أ أفياٌ، لطً، فطً  ب لطً، فطً، أفياٌ ج فطً، أفياٌ، لطً  د فطً، لطً، أفياٌ

 . مً مسات االتباعية يف اليص:7

 أ الصْز التكلٔدٓ٘ ب الصْز املبتهسٗ ج ّحدٗ الْشٌ ّالكافٔ٘ د أ + ج

  )مً دزع مَنة الشعس(: الشاعس زائد التجسبة اإلىطاىية وغّواصَا؛ ألىُ .8

 أ ٓطرب أعنام الْدْد ب ٓطنح إىل املجل العلٔا ج ٓهػف مػالٔل احلٔاٗ د نّل ما ضبل صخٔح

                                                                                                                           درجة( 40) :أِجب عو األسئلة اآلتية :الثاىٕالصؤال 
  دزدات( 01)                    يف البٔت األّل ضبب ّىتٔذ٘. ّضِِّخَنا.                                                                    1

 دزدات( 01)        ماذا جيين طالب العله مً العله يف البٔت السابع؟ ّما أثسِ فُٔ ّيف اجملتنع؟                                 2

 دزد٘(        01)               على الكوى فيكم واحلياة دليُل       أناشدكم أيو املدارُس إنًَّا: ٓكْل الػاعس معسّف الّسصايّف  3

.البٔت الطابل مع البٔت األّل مً حٔح املضنٌّْاشٌ - 

 

 األولالنموذج 

       :مفردات للشرح

 العكل :احلجا

 ثوب: ٍ ٘



 

  درجة(  70) :امأل الفراغ مبا يهاسبٌ فيما يأتي, وانقلٌ إىل ورقة إجابتك  َاىًٔا: ارصحلْٚ ال ين:
ّٕ الػالب يف البٔت السابع ٍْ ...  1  دزد٘( 01) . ................... مجل ............. ّمً أدّات التعبري عيُ .................الػعْز العاطف

ّٔ٘ يف البٔت الجالح ...  2  دزدات(    01)   ....                                     ................. مجل .................مً مصادز املْضٔكا الداخل

  دزدات( 01)                                                  ... ................. ىْعُ: .................احملطً البدٓعٕ يف البٔت اخلامظ: ...  3

 دزدات( 01)              ....          ..............يف الدالل٘ علٙ ... السابع( الْازد يف البٔت جييوٌ) املضازعأفاد اضتعنال الفعل   4

 دزد٘( 01)          (، صْزٗ بٔاىٔ٘، ّضِّخَا، ّبًّٔ ّظٔفتَا.    احلروَتَرى اأَلِبَياَء َعاِكَفة كالطري يف يف قْل الػاعس: )  5

ٖل:                                                                                                          درجة(  90: )أجب عو األسئلة اآلتيةَالثًا: الحلربٔق الٍغْ
 دزد٘( 01)           دات، ّما بني قْضني إعساب مجل.                                          أعسب ما حتتُ خّط إعساب مفس  1

 دزدات( 01)          ٍات مً األبٔات أضلْب غسط، ّحّدِد أزناىُ.                                                                      2

ّْل الفعل الْازد يف اجلنل٘ اآلتٔ٘   3 ًَ اليَِّعِهإىل صٔػ٘ املبين للنذَْل: )ح  دزدات( 01)             (.               َأِثَنَرِت َغّضًا ِم

ًٍيف قْلُ: )  4 ًِ َشاِعٍر َلِس  دزدات( 01)      (، نه خربٓ٘، ادعلَا اضتفَامٔ٘، ّغِّٔس ما ٓلصو تػٔريِ.        َفَكِه َتَرى َبِيَيُهِه ِم

 دزدات( 01)                           .........       .................... (:ييهلُّّشٌ ) -... .................: (: اضه دامد. ىْعُالغرس)-   5

 ....................فعل، مصدزِ:  .(ألبسته) -... ................. (: مػتل: ىْعُ:عاكفة) -

 دزدات( 01)            (.                  ىفحةٙ صْزتَا يف: )(، نتاب٘  التاٛ علمغيىعلل نتاب٘ األلف علٙ صْزتَا يف: )  6

 دزدات( 01)         (.                                                                 قفِ، املدىضهِّ العّل٘ الصسفّٔ٘ يف نلٍّ مّما ٓأتٕ: )  7

ٕل:  درجة( 020) راب ًا: ارصحلْٚ اإلب اع

 ُيعّد الشعس الوجداىّي تعبريُا صادقًا عنَّا جييش يف ىفوع األدباء، فدعوا إىل الوقوف خبشوع أماو الوطً وتازخيُ، وعّبسوا ) ( قيل:0

 (٘دزد 01)                          (.عً اضتنساز حّبَه الوطً إىل ما بعد املوت، ووجدوا يف الطبيعة مالذًا هله مً أحصاىَه               

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

 يـو بؤســات أدفــم الغابــي صميـف      يــاب علِّـى الغـب إلــين ذايــإنَّ: قال الػاعس أبْ الكاضه الػابٕ

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

 :داٛ يف الكساٛٗ التنَٔدٓ٘ )األدب االدتناعٕ( قْل الػاعس حافظ إبسأٍهأ. 

َ َا  ٘  إ ا أعييييييييييييييييييي د                                                                                                          ااو  م رشيييييييييييييييييييييي
.                           

 

                                                                                        أعييييييييي ْدم  ش بيييييييييييًا  ٔليييييييييِ ااعيييييييييرا     
. 

انتب مْضْعًا تتخّدخ فُٔ عً املطالب٘ بتخسٓس املسأٗ مً عبْدَّ٘ اجلَل ّتعلٔنَا؛ لتهٌْ قادزًٗ علٙ تسبٔ٘ األبياٛ ّإدازِٗ 

 .غؤٌّ األضسٗ مطتفٔدًا مً تأملو البٔت الطابل

  

 .أٍنٔ٘ عْدٗ املػرتبني إىل بلدٍه للنطاٍن٘ يف الدفاع عً الْطً، ّإعادٗ إعنازِانتب مكااًل صخفًٔا تتخدخ فُٔ عً . ب

 **انتهت األسئلة**
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االضه:                       الثانيــةاملـــذاكـــرة التحـــريـــريـــة                                                                                                                    

 الػعب٘:                                                     اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                                               
 العالم٘:                     (               7102 – 7102) الثالث الثانوي العلمي                                                                                                               

 :قال الشاعر حمنْد شامٕ البارّدٖ

ٌْْو.1  ٔ ا إ   ا  كص يييي  مْ  قكيييي ُْ اليييي  ْى َ ْصييييٍ، َ ييييْه                  ب 
ًُ ال ييييي ل  يف بٍيييييٍ   2                            .ّ ٔيييييب  ٓثبيييييُ  ر ييييي
ٌ  أ ٝييييييي ٗ    3 َّر  اد، ل بييييييي ا                               .ميييييييا ا ييييييي
ًْ.ّأكْشيييي  ُ  اليَّييييا   4                            أك  ا ييييٙ إ لكييييٙ أكم ييييٍ   م يييي
ٓ ْ ٍ،ييييْ  ل يييي  ٖ أكد ٍ      5 ٘، لكييييْه                  .لييييْالك ال كا يييئٍك
6  ِ ُٛ  ٔنيييييا قييييي َّمْ  ٓييييي                                                           . ٍٔيظييييير  ارييييير

.                           
 

ِ  ّالغ ييييي ه        ْٜ ً  اليييي ل ْٔ ٓ   ييييُرُ  ال  ييييْ ُل ب يييي ّ                           
     ًْ َ يييا ل ٍ  ٍ يييه  م ييي ْٔي  ِْ ب  ٓ ْيحل ص ييي                          ؟ ع ٍكيييه لكيييْه 

َ يييييييه     ْ  ا  ييييييي ل ّال ك ٍْييييييي ٔ ْر كيييييييل  أك                                      إ اَل ل 
ْ ا ّ ً  الشيئه     امحليياز  يف ال ايي                بال ييالٕ ميي

ْْم  ّال  ييي  و       ٍْر  ب ْ ييي   اركييي                              يييٌر ع ٍكيييٙ الييي َّ
ٓ يييُ و        ٌَّ الُ ْنييير  الكيييْه  ْ  ارك  ييياد ا  يييم                                                                  قكْبييي

. 

ٖل:   أّاًل: ارصحلْٚ ال كر
ْل إجاب٘ عشر درجام  88ا                                                                    اقرأ اابٔام الصاب ٘ا َهَّ ا رت اإلجاب٘ الصحٔح٘: :الصؤال ااّل  درج٘  الك

 . الفكسة العامة لليص الطابل: 1

 أ أثس الرتبٔ٘ يف احلٔاٗ ب يف احلٔاٗ أثس املتعلنني ج  بياٛ احلضازٗ العله د العله ّاملعسف٘ قضٔل٘

 . فكسة البيت اخلامظ:2

 أ بالعله خيلد املسٛ ب بالفضل خيلد املسٛ ج بالرنس خيلد املسٛ  د أقْٚ مً اخللْداملْت 

ٌَّ الطعادة يف احلياة تكوٌ بـ: 3  . يسى الشاعس يف البيت السابع أ

 أ مياقب املسٛ ب مهازو األخالم ج عالٕ اخلصال د غآات اخلري ّالرّب

  األمس يف البيت الطادع: أضلوب الشاعس اضتخدو .4

 أ ّالتػذٔع للخّح ب لليصح ّاإلزغاد ج للتيبُٔ ّالتخرٓس د لالضتيهاز ّالتعذب

 ( وزد ٍرا املعيى يف البيت:اهلل تعاىل ميصلة العلناءأعلى . )5

 أ الجالح ب السابع ج الجاىٕ د الطادع

 . تستيب الكلنات )امتاش، املعاد، خيلد( وفل وزودٍا يف معجه يأخر بأواخس الكلنات: 6

 أ امتاش، املعاد، خيلد ب خيلد، امتاش، املعاد ج امتاش، خيلد، املعاد  د امتاش، املعاد ، خيلد 

 لــ: واالضتجياء يف البيت الجالح اليفي الشاعس اضتخدو .7

 أ اليفٕ ب التدصٔص ج املدح د االضتجياٛ

  )مً دزع مَنة الشعس(: يف وجدت السوماىطية السؤية الشعسية وحكيكتَا .8

ِ٘ احلضازٓ٘ ِ٘  د التذسب ِ٘ التذسب َّ ِ٘ األدبٔ٘ ج اإلىطاى ِ٘ اليكدٓ٘ ب التذسب  أ التذسب

                                                                                                                           درجة( 40) أِجب عو األسئلة اآلتية: :الثاىٕالصؤال 
 دزدات(  01)                مً الكْو الرًٓ تصلح الدىٔا بَه؟ ّماذا حيّككٌْ للنذتنع الرٖ ٓبيْىُ؟                                  1

 دزدات( 01)                                                              ماذا ٓػرتط الػاعس لتخكُّل العدل يف األم٘ يف البٔت الجاىٕ؟  2

 دزد٘(        01)               دِِّمــس باملتًـدًا ليـٌ جمـأليلي    ى   ـَم وابتهـم العزائــَط بالعلـوأنص: ٓكْل الػاعس معسّف الّسصايّف  3

.ّاشٌ البٔت الطابل مع البٔت األّل مً حٔح املضنٌْ- 

 

 الثانيالنموذج 

       :مفردات للشرح

 اخلصال احلطية :الشٔه



 

  درجة(  70) :فيما يأتي, وانقلٌ إىل ورقة إجابتكامأل الفراغ مبا يهاسبٌ   َاىًٔا: ارصحلْٚ ال ين:
ّٕ الػالب يف البٔت السابع ٍْ   1  دزد٘( 01) . ............مجل ... .................ّمً أدّات التعبري عيُ ... .................الػعْز العاطف

ّٔ٘ يف البٔت الجالح   2  دزدات(    01)                                       ... .................مجل ... .................مً مصادز املْضٔكا الداخل

 دزدات(     01)                                                       ....................ىْعُ: ... .................احملطً البدٓعٕ يف البٔت األّل:   3

 دزدات( 01)                .         ....................يف الدالل٘ علٙ  الجالح( الْازد يف البٔت يرفعأفاد اضتعنال الفعل املضازع )  4

 دزد٘( 01)             (، صْزٗ بٔاىٔ٘، ّضِّخَا، ّبًّٔ ّظٔفتَا.                                  ركً العدليف قْل الػاعس: )  5

ٖل:                                                                                                          درجة(  90: )ة اآلتيةأجب عو األسئلَالثًا: الحلربٔق الٍغْ
 دزد٘( 01)          أعسب ما حتتُ خّط إعساب مفسدات، ّما بني قْضني إعساب مجل.                                              1

 دزدات( 01)                     اضتدسج مً األبٔات أضلْب أمس، ّحّدِد صٔػتُ.                                                           2

 (دزدات 01)                اضتدسج أضلْب اضتفَاو، ّحّدِد أداتُ، ّىْعَا، ّاضتعناهلا.                                               3

 دزدات( 01)     (. فلييظر املرُء) أّند الفعل املضازع بيٌْ التْنٔد الجكٔل٘ يف اجلنل٘ اآلتٔ٘، ّحّدِد حهه التْنٔد ّالطبب:  4

 دزدات( 01)        ... .................(: ييتصبّشٌ ) -... ................. (: اضه دامد. ىْعُ:العدو) -اضب: امأل الفساغ مبا ٓي  5

 ................ :(: اضه دامد، ىْعُاملوت) - ... ................. :(: مػتل، ىْعُالدىيا)... .................: مػتل: ىْعُ (:العالي) -

 دزدات( 01)              (.                ىفحة(، نتاب٘  التاٛ علٙ صْزتَا يف: )مغيىعلل نتاب٘ األلف علٙ صْزتَا يف: )  6

 دزدات(  01)        (.                                                             العالي، مل يدِوالصسفّٔ٘ يف نلٍّ مّما ٓأتٕ: )ضهِّ العّل٘   7

ٕل:  درجة( 020) راب ًا: ارصحلْٚ اإلب اع

  ُيعّد الشعس الوجداىّي تعبريُا صادقًا عنَّا جييش يف ىفوع األدباء، فدعوا إىل الوقوف خبشوع أماو الوطً وتازخيُ، وعّبسوا ) ( قيل:0

 (٘دزد 01)                          (.عً اضتنساز حّبَه الوطً إىل ما بعد املوت، ووجدوا يف الطبيعة مالذًا هله مً أحصاىَه               

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

 يـو بؤســات أدفــم الغابــي صميـف      يــاب علِّـى الغـب إلــين ذايــإنَّ: قال الػاعس أبْ الكاضه الػابٕ

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

 :داٛ يف الكساٛٗ التنَٔدٓ٘ )األدب االدتناعٕ( قْل الػاعس حافظ إبسأٍهأ. 

َ َا  ٘  إ ا أعييييييييييييييييييي د                                                                                                          ااو  م رشيييييييييييييييييييييي
.                           

 

                                                                                        أعييييييييي ْدم  ش بيييييييييييًا  ٔليييييييييِ ااعيييييييييرا     
. 

انتب مْضْعًا تتخّدخ فُٔ عً املطالب٘ بتخسٓس املسأٗ مً عبْدَّ٘ اجلَل ّتعلٔنَا؛ لتهٌْ قادزًٗ علٙ تسبٔ٘ األبياٛ ّإدازِٗ 

 .غؤٌّ األضسٗ مطتفٔدًا مً تأملو البٔت الطابل

  

 .أٍنٔ٘ عْدٗ املػرتبني إىل بلدٍه للنطاٍن٘ يف الدفاع عً الْطً، ّإعادٗ إعنازِانتب مكااًل صخفًٔا تتخدخ فُٔ عً . ب

 **انتهت األسئلة**

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

 


