
 

 ِ: ــاالضاملـــذاكـــرة التحـــريـــريـــة الثانيـــة                                                                                                                                                    

 ايػعب١:                                      اللغـــة العربيـــة )نظام حديث(املادة :                                                                                                            
 ايعال١َ:                        لدوام الظهرية (7102 – 7102) الثالث الثانوي العلمي                                                                                          

 :حمنْد سامٕ البارّدٖقال الشاعر 

٘  ا مووووووه   .1                                          بقووووووْٗ القوووووووه  ألقووووووْٚ  ووووووْ 
ًْ عوووو         وووْه .2 ُ  ا سووؤا   مووو                                          بوووما موووا ألوسووو
ََْوووووّ٘لوَستاووووٙ  .3 ٍاباوووو ْ   م  ٌْ  ا ٍْر َ َ                              ٌ ِفووووٕ الووووِإ
ّاَلووووو٘   اَ ف َ وووووار    .4 َاوووووراْ )َلوووووَْ م إاا ََ (                                                     ماوووووا 
ًْ اس الِيووووو إ سوووووقاَّأ.5                                           أفضوووووٙ َ  أموووووإ   مووووو
ٓاْدو وووووْإ ِلوووووِ ٖ َأدا     .6 ٘  َلوووووْه                                                                                          لوووووَْ الَسِضووووؤَو

.                           
 

ٍْر    ُ   ه  َّ الوووووِإ                                                   َ َلوووووٙ ال َقَووووووه  ماْيس وووووٌْ فوووووال 
ًْ ِ َ وووووه      ْ  اَ ق ووووو و  ِمووووو ًا ماوووووا ألاْيس ووووو ْٔ                                                 ّباووووو

َاوووووا عابالوووووا َ َلوووووْه    َّْقاأل  ًْ ىاوووووإاو   ٓاْدووووو  َأ                                                   ِمووووو
َْ   ّالقاَووووووووه     ًا الِسووووووو ْٔ ً  اَ ْرن  باووووووو                                                    خاووووووو ااَِ

َّ السضوووو  َ ّ امتوووواي بالقووووالٕ مووووً الش وووؤهِ                                                     
ِْْ  ّالقاوووووإاو   ِ   وووووٌر ٍْر  باْقوووووإا اَ ووووو                                                                                                                  عاَووووووٙ الوووووِإ

. 

 درجا (درج٘( )ل ّ  َجاب٘ عشر  80)                                                                    اقرأ ا بٔا  السابقَ٘ ثِه اخرت اإلجاب٘ الصُُٔ٘: :السؤال ا ّل  

                                                                         : ايفهس٠ ايعا١َ يًّّٓص ايطابل. 1

٠ًَّٛ ايعًِ ٚ األخالم ضعاد٠  د ايعًِ ٜفٛم ايّطالح ق

 احلٝا٠

فطٌ ايعًِ خايٌد ع٢ً َّس  ج

 ايصَإ

ايعًِ ٚ األخالم بٓا٤  ب

 اإلْطإ ٚ زفع١ األٚطإ

 أ

 : ايعالق١ بني ايعًِ ٚ ق٠ٛ األ١َ يف ايبٝت األٍٚ. 2

ٛاد١ٗ د عالق١ اضتُساز١ٜ  أ عالق١ اضتٓتاد١ٝ ب عالق١ ضبب١ٝ ج عالق١ َ

  ( َع٢ٓ ٚزد يف ايبٝت:الكمي صاحب حهىة و ووعظة). 3

 أ ايجايح ب ايطادع ج ايسابع  د ايجاْٞ

  أضعد ايّٓاع يف ايبٝت اخلاَظ ٖٛ : .4

صاحب ايفطٌ ٚ  ج ايػِٝ ايعاي١ٝ صاحب د صاحب األفطاٍ

 اخلصاٍ ع٢ً َد٣ عُسٙ

صاحب ايفطٌ ٚ  ب

 اخلصاٍ فكط

 أ

 : َٔ مسات اإلتباع١ٝ يف ايّّٓص. 5

 أ دصاي١ األيفاظ ب ايػٓا١ٝ٥ ٚ ايرات١ٝ ج ايصٛز٠ املاد١ٜ احملطٛض١ د أ + ج

  ( يف ايبٝت ايسابع:خسائناملع٢ٓ ايطٝاقٞ يه١ًُ ). 6

 أ ايهٓٛش ب بٛاطٔ ج ايعطا٤ د اخلريات

  :( َٔ ٚدٛٙ االختالف بني قط١ٝ ايػاعس ٚ ايعًِووىة الععرَٔ خالٍ قسا٤تو دزع ). 7

١ًٝ ٚ ايطبٝ ١عايٛض  أ ايٛض١ًٝ ٚ ايطبٝع١ ب ايٛض١ًٝ ٚ ايٓتٝذ١ ج ايٛض١ًٝ ٚ ايػا١ٜ د ١ٚ  ايػٜا

  : (ونصوب  -شون   -  أشياف ) تستٝب ايهًُات اآلت١ٝ حطب ٚزٚدٖا يف َعذِ ٜأخر بأٚا٥ٌ ايهًُات . 8

 أ َٓطٛب,أضٝاف,ضٌٗ ب أضٝاف,ضٌٗ,َٓطٛب  ج ضٌٗ,أضٝاف,َٓطٛب د أضٝاف,َٓطٛب,ضٌٗ

  أِجب عن األشئمة اآلتية: :اللاىٕالسؤال 
 دزدات( 01)                                                                        . يف ايبٝت ايّسابع ضبب ٚ ْتٝذ١ , ّٚضح نالًّ َُٓٗا (1

 دزدات( 01)                                                               .ّٚضح أثس ق٠ٛ ايعًِ َٔ خالٍ فُٗو ايبٝتني األٍٚ ٚ ايجاْٞ (2

 دزد١(        21)                     فالعمُي نالّطّب يعفي تمهُي العمال     إن ناَن لمجوــــِن يف أحوالنـــا عمٌن: ايسصايفايػاعس  ٜكٍٛ (3

ِّ بّٝٔ أُٜٗا أفطٌ؟ ٚ ملاذا؟َٔ ايّّٓص َٔ حٝح  األٍٚٚاشٕ بني ٖرا ايبٝت ٚايبٝت -                     .املع٢ٓ, ث

 النموذج

 األول



 

ْ :السؤال    :الفّنياملصتوى  اللال
 دزدات( 01)       .....................َجاٍ  .....................ٚ أدا٠ ايتعبري عٓ٘  .....................ايػعٛز ايعاطفٞ يف ايبٝت اخلاَظ ٖٛ (1

 دزدات( 01)                                           .....................ٚ عٓ٘  .....................احملّطٔ املعٟٓٛ ايبازش يف ايبٝت ايسابع ٖٛ (2

 دزدات( 01)................. ..ك٠ٛ ايعًِ تك٣ٛ غٛن١ األَِ( يف ايدالي١ ع٢ً أفاد اضتعُاٍ ايتكدِٜ ٚ ايتأخري يف ايبٝت األٍٚ )ب (3

  فميض جيين مثار الفوز يانعة        ون جّنة العمي إال صادم اهلىي                          ٜكٍٛ ايػاعس يف ايكصٝد٠ ذاتٗا :  (4

ّٝجنة العمييف قٍٛ ايػاعس: ) ْا ا١, ( صٛز٠ ٝب ًًّٗ ِّ , ح ٗا, ث ع ْٛ ِّ ٗا ايّػض ٔ ٚظا٥ف ظٝف١ َ  دزد١( 21)       .ٛضٝح عس١ٜ َع ايّتٚ اذنسٚ 

 دزدات( 01)                                   .....................َجاٍ   .....................َٔ َصادز املٛضٝكا ايداخ١ًٝ يف ايبٝت اخلاَظ  (5

  :التطبيل المغوي الرابع :السؤال 
 دزد١( 31)                حتت٘ خّط إعساب َفسدات, َٚا بني قٛضني إعساب مجٌ.                                ٚضع أعسب َا  (1

 دزدات( 01)   اضتدسج اضًٛب غسط َٔ ايبٝت األخري, ٚ اذنس دالي١ أدات٘.                                                          (2

 دزد١( 21)   (.                                                     و لمفتى وومة يف الدهرنِّدٜٔ َٓاضبني )أّند اجل١ًُ اآلت١ٝ مُبَؤ (3

ٌٌاوتاز) -اَأل ايفساغ مبا ٜٓاضب:  (4  دزد١( 21)           ..... ....... ْٛع٘:..اضِ داَد(: الفضن) -. َصدزٙ: ........... (: فع

  ..... ....... ْٛع٘:..اضِ َػتل(: ونصوب) -(: ........... تكوى)ايع١ً ايصسف١ٝ يف ن١ًُ  -                                

5) ّٓ  دزدات( 01)                                            .          يف ايبٝت األٍٚ َٓٗا ٚاحد٠, اذنس غينٌّ بايكِٝ االدتُاع١ٝ ّصاي

 دزدات( 01)                                   (. ََر : )ٚ ايتا٤ يف ن١ًُ(, خ اًَ: )ن١ًُ  ع٢ً صٛزتٗا يفاهلُص٠ ٌ نتاب١ عًّ (6

                                                                                                        درجة( 021املصتوى اإلبداعي: ) اخلامس :السؤال 
ُيَعدُّ الشعر الىجدانٌ تعبريًا صادقًا عّنا جيًش يف نفىس الشعراء و األدباء, فأّكد أدباؤه خلىد حبوه أوطانوه, و قٌٝ: )  (1

 (.واجدين يف الطبًعة مالذهه للتخفًف عن حسنوهتشكَّىا من زمان حرموه وصال احملبىبة 

 دزد١( 81)                          ايطابل, ٚأِّٜد َا ترٖب إيٝ٘ بايػٛاٖد املٓاضب١, َٛظِّفًا ايػاٖد اآلتٞ: ايكٍْٛاقؼ  -

 ـــين برياحـــى اهلوجــــاءلبحـر اضطـراب خواطـري       فيجبظـاك إىل ا: خًٌٝ َطسإايػاعس  ٜكٍٛ

 دزد١( 41)                                                                                             :ني اآلتينيوضوعواحد ون املانتِب يف  (2

 ٚزد يف دزع ايكسا٠٤ ايتُٗٝد١ٜ ) األدب االدتُاعٞ ( قٍٛ ايػاعس عبد اهلل ٜٛزنٞ حالم : -

   ُِ ًِ بقِْىوووووووووو ـِ السقووووووووووورا َّ ألضوووووووو                                                أعوووووووو
ً  أثووووووورٚ ّعوووووووا  ميِقنوووووووا                                                               وووووووه حمسووووووو

.                           
 

    ُِ ٌِ السقووووووووورا أخوووووووووْ  ر وووووووووه  وووووووووقاَِ َ                                                   
ُ َّ ٍووووووووو ِ الوووووووووإىٔا                                                                     بسضووووووووو  دعاَِووووووووو

. 

ًّٝٓا دٚز  انتب َٛضٛعًا إبداعًٝا تتخّدخ فٝ٘ عٔ ايفكس َٔ حٝح أضبابٗا ٚ ْتا٥ذٗا ع٢ً اجملتُع, َب

       .ايتهافٌ االدتُاعٞ يف ْٗط١ اجملتُع ٚ تكدَ٘, َطتفٝدًا نِ َع٢ٓ ايبٝتني ايطابكني

ًّٝٓا دٚز ايعًِ يف ْٗط١  - انتب َكااًل إبداعًٝا تتخّدخ فٝ٘ عٔ أثس اجلٌٗ يف فطاد األخالم ٚ اجملتُعات, َب

 األ١َ ٚ تطٛزٖا.

 **انتهت األسئلة**

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

 



 

 ِ: ــاالض             املـــذاكـــرة التحـــريـــريـــة الثانيـــة                                                                                                                                        

 ايػعب١:                                      اللغـــة العربيـــة )نظام حديث(املادة :                                                                                                            
 ايعال١َ:                        لدوام الظهرية (7102 – 7102) الثالث الثانوي العلمي                                                                                          

 :عإىاٌ مردو بكالشاعر ٓقْل 

                                        قوووووووً خا وووووووقا  دٌّ الوووووووإٓار مْافٔوووووووا    .1 
                                         دّىَووووووووا در  القوووووووو   ا رابووووووووع ألوووووووووك  .2
                              وووووووورِ ّ ألبار وووووووو               ألقووووووووّإسا ّطووووووووي .3
ٗ  مققووووووووووٌ ٍووووووووووْ  .4                                                      ليبووووووووووْٗ َّ  ووووووووووإ
                                          ّ بيووووووووْ أمٔوووووووو٘ َّ ا إٓووووووووإ ) وووووووو ىَه.5
6.   ٚ                                                                                         ّ َ ا   ووووووْر   طُسووووووو  ّطووووووي جووووووور

.                           
 

                                                   وووووووِ  الوووووووإٓار عووووووووٙ ا وووووووإٚ بسووووووو ْد     
                                                َّ  وووووووووابر  )وبوووووووووْ(   وووووووووْ ّلٔوووووووووإ  
                                                 أمسوووووووووابِ ا سووووووووويٙ ب ووووووووو  قصووووووووؤإ   

                                                   صوووووووؤإ ّ  تووووووووا  دووووووووإ  عووووووووً جووووووووإّد
ِ                                                   لٔوووووووْ الوووووووْ ٙ( َّ ا ُسووووووو  ا شوووووووَْد   

                                                                                                                 ّ التن ٔووووووووإ القووووووووْل با نووووووووإ مووووووووي  
. 

 درج٘( )ل ّ  َجاب٘ عشر درجا ( 80)                                                                    اقرأ ا بٔا  السابقَ٘ ثِه اخرت اإلجاب٘ الصُُٔ٘: :السؤال ا ّل  

                                                                         : ايطابلايفهس٠ ايعا١َ يًّّٓص . 1

ايٛطٔ َكدع صاحب 

 حل

أدلاد ايٛطٔ ٚ  ب بطٛالت أبٓا٤ ايٛطٔ ج أزض ايٛطٔ َكدض١ د

 َهاْت٘ املكدض١

 أ

 : أزض ايٛطٔ تفٛم اجملد َها١ًْ فهس٠ ايبٝت. 2

 أ ايجايح ب ايسابع ج ايجاْٞ د األٍٚ

  :احلُد ٚ ايتُذٝد يف ايبٝت ايطادع دالي١ ع٢ً. 3

يف ٘ اعتصاش ايػاعس بٛطٓ د نٌ َا ضبل صخٝح

 نٌ َهٕا

 أ افتداز ايػاعس بٛطٓ٘ ب تععِٝ أزض ايٛطٔ ج

  :املع٢ٓ ايطٝاقٞ يه١ًًُ )احلدٜد( يف ايبٝت اخلاَظ .4

 أ ايكٝٛد ب ايدزٚع ٚ عد٠ احلسب ج ايطذٕٛ د ايطٝٛف

 : ٚطٓ٘ يف األبٝات َٔ خالٍبدا تععِٝ ايػاعس . 5

 أ اخلػٛع ٚ ايطذٛد ب احلُد ٚ ايتُذٝد ج ايتكدٜظ ٚ ايتبازى د نٌ َا ضبل صخٝح

  :ايّّٓص َٔ األدب ايٛدداْٞ ٚ َٔ مسات٘. 6

 أ ايرتانٝب املٛح١ٝ ب ٚحد٠ املٛضٛع  ج املعذِ ايًفعٞ د نٌ َا ضبل صخٝح

  :(ووىة الععرَٔ خالٍ قسا٤تو دزع ). 7

١ايػعس   أ ايػعس ٚحٞ ٚ صٓاع١ ب ايػعس ٚحٞ ج ايػعس صٓاع١ د غٜا

  : د(يقص -قوه  -قف  ) تستٝب ايهًُات اآلت١ٝ حطب ٚزٚدٖا يف َعذِ ٜأخر بأٚا٥ٌ ايهًُات . 8

 أ د , قٍٛ , قفٝقص ب  د ٝقف , قٍٛ , قص ج د ٝقٍٛ , قف , قص د نٌ َا ضبل خطأ

  أِجب عن األشئمة اآلتية: :اللاىٕالسؤال 
٘ ضٛز١ٜ َٔ حٝح ايبعد (1 ظ.  ٕااعتص ايػاعس بٛطٓ ٝتني ايسابع ٚ اخلَا ٔ خالٍ فُٗو ايب  دزدات( 01)  ايدٜين ٚ ايتازخيٞ, ّٚضح ذيو َ

َّ دعا ايّػاعس أبٓا٤َ ايٛطٔ؟ ٚ ملاذا؟  (2  دزدات( 01)                                               َٔ فُٗو ايبٝتني األٍٚ ٚ ايجاْٞ, إال

 دزد١(        21)                                      نازعتين إليى يف اخلمد نفصي           وطين لو ظغمت باخلمد عنى: أمحد غٛقٞػاعس اي ٜكٍٛ (3

                    .املع٢َٓٔ ايّّٓص َٔ حٝح  ايطادعٚاشٕ بني ٖرا ايبٝت ٚايبٝت -

 النموذج

 الثاني



 

ْ :السؤال    :الفّنياملصتوى  اللال
 دزدات( 01)            ........................َجاٍ  .....................ٚ أدات٘  ......................ٖٛايجايح يف ايبٝت ايبازش ايػعٛز ايعاطفٞ  (1

 دزدات( 01)..............................                            ..يًدالي١ ع٢ً  ايجايحع( يف ايبٝت أفاد اضتعُاٍ ايفعٌ املاضٞ )تكدَّ (2

ّٕٛ حكاًل َعذًُٝا َؤيفًا َٔ مخظ نًُات تٓتُٞ إىل دلاٍ ) (3  دزدات( 01)          .....................ايٛطٔ( ........... َها١ْن

 دزدات( 01)                                      .....................َجاٍ   ..................... ايسابعَٔ َصادز املٛضٝكا ايداخ١ًٝ يف ايبٝت  (4

                            رنُن العتيل جبفِن ننِّ عىيِد        طورِت ودارجوا نأنَّ ُتراَبواٜكٍٛ ايػاعس يف ايكصٝد٠ ذاتٗا :  (5

ٍ ايػاعس: ) ّٝنأن ترابوا رنن العتيليف قٛ ْٝا ٛز٠ ب ٗا١, ( ص ِّ , حًًّ ٗا, ث ْٛع  ِّ َع ايتّٛضٝح ض  ١ٜ ٗا ايػّعس ظا٥ف  ٚٔ ٝف١َ  ظ  دزد١( 21)  . ٚ اذنسٚ 

  :التطبيل المغوي الرابع :السؤال 
 دزد١( 31)                حتت٘ خّط إعساب َفسدات, َٚا بني قٛضني إعساب مجٌ.                                ٚضع أعسب َا  (1

 دزدات( 01)                                                . اضِ فاعٌ عاَاًل عٌُ فعً٘, ٚاذنس ايطببَٔ ايبٝت األٍٚ اضتدسج  (2

 دزد١( 21)                                                          (.                 هو وعكنَٓاضبني )مُبَؤنِّدٜٔ أّند اجل١ًُ اآلت١ٝ  (3

ٌٌطتكدَّ) - ............ ْٛع٘:..اضِ َػتل(: وعكن) -اَأل ايفساغ مبا ٜٓاضب:  (4  دزد١( 21)            . َصدزٙ: ...........(: فع

  ..... ....... ْٛع٘:..اضِ َػتل(: احلصنى) -(: ........... جرى)ايع١ً ايصسف١ٝ يف ن١ًُ  -                                

 دزدات( 01)                                 (.الْ ٙ: )ٚ األيف يف ن١ًُ(, أمسابِ: )ن١ًُ  ع٢ً صٛزتٗا يفاهلُص٠ ٌ نتاب١ عًّ (5

 دزدات( 01. )ايبٝت األٍَٚٔ  َٓٗا ٚاحد٠, اذنس بايكِٝ ايٛددا١ْٝ اييت تعرب عٔ ٚحد٠ اْطباع ايػاعس جتاٙ ٚطٓ٘ ّصايّٓحفٌ  (6

                                                                                                        درجة( 021املصتوى اإلبداعي: ) اخلامس :السؤال 
 باحملبىبة,  فأظور أدباؤه حسرة على انقطاع الىصال, خبايا الّنفس البشريةعن ُيَعدُّ الشعر الىجدانٌ تعبريًا صادقًا قٌٝ: )  (1

 (.و تغّنىا بعطاء احملبىبة و جىدها وتأّلنىا لرحًل أبنائوه,           

 دزد١( 81)                          ايطابل, ٚأِّٜد َا ترٖب إيٝ٘ بايػٛاٖد املٓاضب١, َٛظِّفًا ايػاٖد اآلتٞ: ايكٍْٛاقؼ  -

 ِدــالفكيِد ـالصَّعيي ـأوصي ـاَت فـو       دـا قـؤادَي َوـي فـنَي فيـِت ُتحـَأن: أبٛ ايكاضِ ايػابٞايػاعس  ٜكٍٛ

 دزد١( 41)                                                                                             :ني اآلتينيوضوعواحد ون املانتِب يف  (2

 : ايسصايفٚزد يف دزع ايكسا٠٤ ايتُٗٝد١ٜ ) األدب االدتُاعٞ ( قٍٛ ايػاعس  -

                                               ابي ووووووْا ا ووووووإارسا ّاستقصووووووْا بَووووووا ا موووووو 
ٌا لو َووووووووووو   َّ أ ْاليووووووووووا عوووووووو ٌ                                                            ٌَ  وووووووا

.                           
 

                                                    ّتوووووووووٙ ى  ووووووووواّلا َّ بئاِىَوووووووووا ي ووووووووو   
ُّ ٓشووووووسٕ ألو ووووووه  القووووووو                                                                    فووووووالقوه   ال فوووووو

. 

ٚ دٚز ايعًِ يف بٓا٤ حطاز٠ األ١َ ٚ ع٢ً اجملتُع,أضساز اجلٌٗ انتب َٛضٛعًا إبداعًٝا تتخّدخ فٝ٘ عٔ 

       ., َطتفٝدًا نِ َع٢ٓ ايبٝتني ايطابكنيإعُازٖا ٚ حتكٝل آَاهلا

ًّٝٓا َعاْا٠ أبٓا٤ اجملتُع املدتًف١انتب  - , َٛضٛعًا تتخّدخ فٝ٘ عٔ دٚز األدب االدتُاعٞ يف احلٝا٠, َب

 .ٚاضعًا احلًٍٛ املٓاضب١ يًدالص َٔ ٖرٙ اآلفات

 **انتهت األسئلة**

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

 


