
 

 ه: ــاالض                 املـــذاكـــرة التحـــريـــريـــة الثانيـــة                                                                                                                                   

 الشعبْ:                                       )نظام قديم( اللغـــة العربيـــةاملادة :                                                                                                            
 العالمْ:                        لدوام الظهرية (7102 – 7102) الثالث الثانوي العلمي                                                                                          

 قال الشاعر حممد الفًتىرٍ يف قصًدته ) أغانٌ إفريقًا (:

                                        هاااااااا هـاااااااا ً..ٍاااااااا     ااااااا . ِ ... هـاااااااا  .1 
                                          اااااااًُسأقضاااااااُ  ماااااااااااا  اااااااااااا    ااااااا     .2
                                      ًسااااااااااافــٓ  .ي  لـاااااااااااااا ٍـَا  اااااااااااااااـا   .3
                                                       اـااااااااااااااحنااااااااا  (  ه قـاااااااااا     َواااااااااا  .4
                                                                                          الَ ـااااااااااااااااااا ـٌقواااااااااااااااً.كزماااااااااااااااا  .5

.                           
 

                                                  ث .هااااااااااااا ك ـااااااااااااا  .خفااااااااااااا.ً.ًهااااااااااااا    
                                                ًسَـضااااااااااااُ ً اااااااااااا ِ  اااااااااااا     مااااااااااااا  
                                                  ـوااااااااااُ  اااااااا كاماااااااااا   ـاااااااااااٌ     مااااااااااا   
                                                   ً ز ـاااااااااااااااا  جااا .هااااااااااااااا    ـااااااااااااااااااااا

                                                                                                                اااااااااااااااااًحتااا ٍَّـاااااااااااااااااا   َوااااااااااااااااا . زَّ ـا
. 

 درجة ( 08أواًل : املهارات اللغوية والبنية الفكرية والعاطفة : )   

 دزجات( 11)      ( ًفق ًزًدهنا يف النص ؟  ه قـا –سأقضُ ما معنٓ كّل من )  -1

 دزجات( 11)        ما الفلسّ العامْ اليت بين علَوا النص الطابق ؟ -2

 دزجات( 11)                                                                                                               اذكس فلسّ البَت الجالح هُ.-3

 دزجات( 11)      هات دلَلني علٓ ذلم. اإلنطان لألزض.بسش يف البَت الجانُ انتناء  -4

 دزجات( 11)     من فونم البَت اخلامظ. مَب ظفس أبناء األزض ؟ ًمل اضتخقٌا ذلم ؟ -6

 دزجْ( 21)            يفَّ .ملَا ني آسا  .حل ٓ ما ٌ.   ٌ تـطق .أل.ي قا   لّمين   ثقال الشاعس بدز الدٍن احلامد :  -7

  هرا البَت ًالبَت األًل من النص من حَح املضنٌن .ًاشن بني 

 دزجات( 11)             (؟ً.كزما ـٌقوا   ال ـا–سفــٓ  .ي لـ ٍـَا  ـا ما الشعٌز العاطفُ البازش يف كّل من الرتكَبني اآلتَني: )  -8

 درجة ( 028ثانيًا : البنية الفنية وقواعد اللغة : ) 

 دزجات( 11)       أضلٌبًا خربًٍّا ، ًاذكس نٌعى .اضتخسج من البَت السابع  -1

 دزجات( 11)  عند الشاعس إىل إضفاء احلسكْ علٓ مطريّ نضال املطتعبدٍن . هات من النص فعلني ٍدالن علٓ ذلم .  -2

 دزجْ( 21)                    ( صٌزّ مجَلْ حّللوا ، ثه اذكس قَنْ من قَنوا الفنَْ مع التٌضَح.ث .ها ك  يف قٌل الشاعس : ) -3

 دزجات( 11)     اذكس مصدزًا من مصادز املٌضَقا الداخلَْ بسش يف البَت األًل ، ًمّجل لى . -4

 دزجْ( 41)    أعسب من النص ما ًضع حتتى خط إعساب مفسدات ، ًما بني قٌضني إعساب مجل . -5

 دزجات( 11)    إعسابى.           اضتخسج من البَت الجانُ امسًا من األمساء اخلنطْ، ً اذكس عالمْ -6

 دزجات( 11)     ا  ـ  ى! .( مطتخدمًا صَغْ )حتّ ٍـا . ز َ تعّجب من الفعل الٌازد يف اجلنلْ اآلتَْ : ) -7

 دزجات( 11)      (؟.خفا.ً.)؟ ًما ًشن كلنْ  (سفــٓ)ما العّلْ الصسفَْ يف كلنْ  -8

  ين . ـ  إ ً.حمل ثٌن  وذ. . لفاب ، ك ا  ين ( للدكتٌز عنس الّدقاق ما ٍأتُ :" كفاب .أل امُ مقالْ )جاء يف درجة(08ثالجًا: القراءة واملطالعة : )
 ".  ح  .ملشفص قني  ٌضع ـوا.س شا  ْ  ى .

 دزجْ( 21)     ماذا ضهَّ الفوسع الرِ ًضعى املطتشسقٌن؟                                   -1

 دزجات(  11)     (كج ّ)ًالتاء مسبٌطْ يف كلنْ ( ،ق  إ)توا يف كلنْ علل كتابْ اهلنصّ علٓ صٌز -2

 دزجات( 11)  (. حم ثٌن –شا  ْ  – شفص قني زّتب الللنات اآلتَْ حبطب ًزًدها يف معجه ٍأخر بأًائل الللنات ) -3

ٌّ.ً. س ٌك .ملٌظ ني .  اس ٍ ،شغ   قضاٍا .جملف ع . لربٔ .هف ا  "  قَل ::درجة( 088التعبري اإلجباري : ) -رابعًا  آ  ول  ً.سفـل ً. .أل  إ .   ب، ـص
ُّ، ً  ٌ. لىل .          ل . فـّ   مّما ًزد يف كتابم املقّسز ،  ًأٍّد ما ترهب إلَى بالشٌاهد املناضبْ .". ناقش القٌل الطابق،. صـاب .    

 مل ٍـِق  ا ًا   ش ا ّ  غ ـا ـف ّ  ٌ. ـا        فاح  .  ال إبساهَه: مٌّظفًا الشاهد اآلتُ علٓ ما ٍناضبى من الفلس الطابقْ: قال حافظ
 اكتب يف ًاحٍد من املٌضٌعني اآلتَني : درجة( 08التعبري االختياري: ) -ب

ْٕاَف مااااى    اااًا ًما تااحـَـ اْ اااُ ..متااى  حَاتااالذ. ساا  اْفالعامل املجالُ :  نازك املالئكة يفقالت  -1  ااا .
ْٕااالُّ . اااااا ق كاا ـ ـاااُ ًٍصا  ح الُّ  اِى كااآ .  اميااااٌت    اا             ا
َِ ـااُ مص            ٍّ اااااااًميضااُ ش ااااٌ.  ااااا   ٍااااٌتااٌ َااااااخيااااّ .ي  ح  ٌ

  ْ ع العاطف َاً بـ:) ٌن ْ ملتف ْ الشعٌزٍ ْ من حَح التجسب ْ أدَب ْ دزاض ات الطابق ٌاطنوا  –ادزع األَب ًات التعبري عنوا ( . –املشاعس مع حتدٍد م  أداتني من أد

 الىقت صديق إن أحسنت استثماره، وعدّو إن جتاهمت قًمته: -2

 .ً الطسق املجلٓ الضتجنازياكتب مقالْ تبَّن فَوا أهنَّْ تنظَه الٌقت يف حَاّ اإلنطان ، 
 **انتهت األسئلة**
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